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Norbert Waanders voor derde 
keer schaakkampioen
Stabiele ledengroei

BORNE | Gedurende het winterseizoen werden er 24 rondes geschaakt om het 
kampioenschap van Borne. Norbert Waanders bleef Paul Formanoij 41 punten 
voor en werd daarmee kampioen van de schaakvereniging Borne. Derde werd 
John Leerentveld die 10 partijen meer speelde maar bijna 100 punten minder 
scoorde dan Waanders.

De laatste rondes waren bijzonder spannend 
vanwege het kleine puntenverschil. Cor van Bree 
speelde daarin een cruciale rol. In de voorlaatste 
ronde speelde hij tegen Paul Formanoij. Cor viel 
aan op de damevleugel, terwijl Paul een pionnen-
storm op de koningsvleugel op touw zette, waar-
mee hij wel zijn eigen koning van bescherming 
ontdeed. Cor ving de storm goed op en profiteer-
de knap van de slechte witte koningspositie. Met 
een fraai schijnoffer van een paard nam hij de 
aanval op de koningsvleugel over, combineerde 
zich naar stukwinst en liet Paul geheel kansloos. 
Een ronde later werd Norbert Waanders over-
speeld door Cor van Bree die zijn goede vorm 
opnieuw etaleerde. 

Met een pionnenstorm en een kwaliteitsoffer werd 
de zwarte koning het vrije veld ingestuurd. Nor-
bert daarover:  “Ik zag alleen maar winstkansen 
en matzetten voor Cor, ik dacht al aan opgeven. 
Maar toen Cor een verkeerd pionzetje deed was 
er een kans op een tegenaanval die zowaar tot 
onzekerheid bij Cor leidde”. Tot schrik van de 
toeschouwers (en vooral van Paul Formanoij die 
anders kampioen was geworden) liet Cor zich 
zelfs mat zetten.

Andere winnaars
Cor van Bree heeft dit seizoen wel een prijs in de 
wacht gesleept. Hij werd winnaar van de ladder-
competitie die elke maand werd gespeeld. Paul 
Formanoij werd winnaar van de Rapid compe-
titie. De Strijd om de Herikon trofee, het beker 
toernooi, werd een prooi voor Lex Griffioen. In 
de gewone finalepartij kwamen Lex Griffioen en 
John Leerentveld niet verder dan remise. De bar-
rage werd gewonnen door Lex. In totaal deden 
hier een record aantal van 34 schakers aan mee, 
want ook niet-leden konden zich inschrijven.

Gezonde groei van leden
De interne wedstrijden werden het afgelopen sei-
zoen gespeeld door 31 schakers De vereniging 
groeide daarmee naar het hoogst aantal sinds 
jaren. Ook verhuisde de vereniging naar een 
nieuwe locatie, Sportcentrum de Wiekslag aan 
de Deldensestraat 82. Elke eerste avond van de 
maand werd er een vrije inloopavond gehouden 
waarvan prima gebruik werd gemaakt. Het sei-
zoen werd afgesloten met een druk bezocht BBQ 
feestje. Op 3 september start het nieuwe seizoen, 
weer met een gratis inloopavond, de week ervoor 
is er de algemene ledenvergadering. WA

Links Paul Formanoij en rechts Norbert Waanders

Joris Lenfert aanwezig bij Open 
Dag Erison Motoren & Scooters
Het duurt nog even voordat het tijd is voor de 
volgende wedstrijd in Dijon, maar voor die tijd 
staat er een mooi evenement op het program-
ma. Zondag 7 juli houdt Sponsor Erison na-
melijk een open dag en dat is een evenement 
dat geen enkele motorliefhebber mag missen. 
Ook Joris zal op deze dag aanwezig zijn met 
zijn motor. Dus ben je op racedagen vaak ver-
hinderd en wil je alles toch eens van dichtbij 
zien? Zorg dan dat je er zondag 7 juli bij 
bent. Onderstaand meer informatie over deze 
bomvolle dag! 
Open Dag Erison Motoren & Scooters
- Datum: zondag 7 juli

- Tijdstip: 11.00 - 16.00 uur
- Adres: Twentepoort West 34, 7609 RD Al-
melo

Wat is er te doen
- Spectaculaire kortingen!
- Informatie over de mooiste motorreizen
- Motorjeans hangen (de winnaar wint een 
motorjeans)
- Pitstraat met o.a. vering en banden specialist
- Try the bike
- Joris aanwezig met de motor
- En nog veel meer!

Leerzaam kickboxtoernooi
BORNE | Afgelopen zaterdag 29 juni 2019 mochten 4 vechters van kickboks-
school Private Victory Borne deelnemen aan het prestigieuze kickboksgala in 
Meppen Duitsland, georganiseerd door Angelo Meola. Als eerste mocht Tyrone 
Luimes de ring in, Tyrone train tevens bij Fight Academy Almelo met als trainer/
coach Semih Yologlu. 

Tyrone Luimes(PVB/FAA) vs Pieter Vis-
ser(Angelogym). 
Pieter zat in een hogere gewichtsklasse hij was 
3,5 kilo zwaarder dan Tyrone. De jonge vechters 
lieten mooi technisch en snel kickboksen zien Ty-
rone wist 1 van de 3 ronde op punten te winnen, 
vandaar een unanieme juryuitslag 3-0 voor Pieter 
Visser. Als tweede mocht Emely Papenhuijzen(Pri-
vate Victory Borne) uitkomen tegen Isa Hom-
mels(Angelogym) Het was eean mooi en hard 
gevecht. In de tweede ronde werd de wetstrijd 
gestaakt door medische interventie. 
Marthijs Lansink van Private Victory Borne was 
enkele weken uitgeschakeld wegens een lies-
blessure ondanks dat hij daardoor geen optimale 
voorbereiding heeft gehad, nam Marthijs het op 
tegen Marouan el Yacoubi(Angelogym). De erva-
ren Marouan el Yacoub begon vel met harde Low-
kicks, Marthijs pareerde goed met stoten naar het 
lichaam en probeerde de harde Low- kicks van 
zijn opponent te blokken, in de eerste ronde kreeg 
Marthijs 8 tellen rust. In de tweede ronde beëin-
digde de scheidsrechteren de ongelijke partij. 

Als laatste vechter van Private Victory mocht Bob 
Schippers uitkomen tegen Daniel Kinino(Chok 
Dee). In de eerste minuut van de partij kreeg Bob 
een ongeoorloofde harde trap in zijn kruis. later 

in de partij incasseerde Bob een rechtse high-kick, 
maar ondanks dat Bob zichtbaar was aangesla-
gen ging hij stug door en deelde rake klappen 
uit. In de laatste secondes van de tweede ronde 
besloot zijn trainer/coach Roy Luimes de partij te 
stoppen door de handdoek in de ring te gooien 
en hierdoor zijn pupil in bescherming te nemen. 
Het was voor de vechters een zeer leerzaam toer-
nooi.

vlnr Emely Papenhuijzen, Julia Steenblik, Marthijs 
Lansink, Tyrone Luimes, Roy Luimes, Bob Schip-
pers

Warme condities tijdens Open 
Bornse Smash
BORNE | In de week van 16 tot en met 23 juni is onder mooie weersomstandig-
heden de Open Bornse voor Jeugd en Volwassenen bij tennisvereniging Smash 
gehouden. In totaal deden 171 tennissers mee. 

Het is mooi om te zien dat het aantal deelnemers 
dat meedoet aan het toernooi voor de volwasse-
nen nog ieder jaar toeneemt. In tegenstelling tot 
het aantal jeugdleden dat deelnam. Dit waren er 
minder dan vorig jaar. Met uitzondering van de 
woensdagavond, toen de regen met bakken uit 
de lucht viel, konden de partijen volgens schema 
gespeeld worden. In het finale weekend was het 
zomers warm en konden de tennissers en toe-
schouwers na afloop van de wedstrijd genieten 
op het royale overkapte terras van een heerlijke 
hamburger die alle deelnemers werd aangebo-
den ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. 
De organisatie kijkt terug op een prachtige toer-
nooiweek voor jong en oud met veel mooie en 
spannende partijen.
De winnaars van de Open Bornse voor Jeugd & 
Volwassenen zijn:
JEUGD
JE Groen Menno ten Brummelhuis
Dubbel Groen Menno ten Brummelhuis/Tom 

Leemreize
JE 10-12 Justin Ikink
JE 11-17 Joost Kuiphuis
ME 11-17 Eline Nijenhuis

VOLWASSENEN
HE5 Rob Buis
HD5 Marijn Binnekamp/Mart Nijenhuis
HE6 Jord Bruggink
HD6 Frank Vennegoor/Ron Vollenbroek
DD6 Hanneke Kwast/Renate van Kampen
GD6 Ron Vollenbroek/Lieke Vollenbroek
HE7 Thomas van de Lagemaat
DE7 Marleen Welbroek
HD7 Gijs Adams/Koen Weghorst
DD7 Martine Koedijk/Nicolle Neijmeijer
GD7 Albert Abbing/Yvette Abbing
HE8 Hans Lubbers
DE8 Gonnie de Koning
HD 8 Casper Emmens Mitchell Nijland
DD8 Mirthe Lubbers/Lisanne Oude Booijink

Van het Postduivenfront  
Wedvlucht Morlincourt
Afstand 400 km

1 Comb. Blokhuis
2 Comb. Blokhuis
3 Comb. Blokhuis

4 Comb. Kolenbrander
5 Ordelmans-Heutink
6 Comb. Seelen
7 Comb. Seelen
8 Comb. Kolner
9 G. Pol

10 Comb. Bolhoeve
11 Gebr. Ellenbroek
12 Ordelmans-Heutink
13 A. Veldhuis en Zn
14 Comb. Blokhuis
15 H. Helming


