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Na de schaakbarrage no,g even pingpongen
.:

Hotel Van der
Valk in Assen was
de afgelopen week
het toneel van de'
Nederlandse
, Jeugd Schaak
Kampioenschappen.
(En potjes
.
pIngpong en verstoppertje.)
ARNOUD BODDE

cbrijver dezes kan wel een
beetje schaken, maar meer
trucs dan het herdersmat bevat zijn arsenaal niet. Huiskamerpartijen vangen doorgaans
aan met de kreet 'wit begint en zwart
wint', wat zelden zo is. Vertel dat
twee willekeurige jeugdigen op de
Nederlandse Jeugd Schaak Kampioenschappen en ze brengen nog de
beleefdheid op niet in lachen uit te
barsten. (De laiverds.) Niemand is te
oud om te leren. Maar voor schaken
geldt dat je maar beter [öng kunt beginnen.
Vier jaar was Machteld, Negen is
ze inmiddels, nu even druk met verstoppertje, in de hal van het Van der
ValkHotel in Assen.In de hoek staat
een luchtkussen. Onderaan de trap
wordt door Machteld en vijf andere'
meiden met een bal gegooid. De ho~ telmari met de koffiekar loopt er stoicijns tussendoor. Jeugd die een
week lang de hersenen kraakt, moet
zich toch ook een beetje kunnen uitleven.
Machtelds achternaam is VanPoreest, kenners weten dan voldoende.
De in Groningen woonachtige fami- .
lie barst van het talent. Haar oudste
broer Jorden (gisteren 18 jaar geworden) werd met zestien jaar en vier
maanden Neerlands jongste grootmeester.Broer Lucas(net zestien geworden, grootmeesterstitel binnen
bereik) speelt twee verdiepingen boven het luchtkussen en het lummelen om de Nederlandse titel in de categorie Al, jeugd tot en met 20 jaar.
Hetcontrast met de zoete chaos in
de hotelkelder kan niet groter. Het is
muisstil, op vier borden wordt nog'
gespeeld. Af en toe wrijft een van de
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Tyro Bekedam (rechts) wint in een spannende barrage van Derk Kouwenhoven. Ze eindigen respectievelijk als tweede en derde bij de jeugd B.

jongens over zijn kin .of pulkt er een
aan zijn wenkbrauwharen.
Lucas speelt een noodzakelijke
barrage tegen Robby Kevlishviliuit
Rotterdam. Beide schakers krijgen
vijf minuten en drie seconden op
het digitale klokje naast het bord.
Hoe minder tijd er op staat, hoe sneller hun handen de stukken over het
bord schuiven. Ook voor de leek een
lust voor het oog. .
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teert zijn tegenstander en beent de pauze na een zoveelste ronde verzaal uit. Kwaad? Zwaar teleurge- stoppertje. Tijd voor een journalist?
steld? De weerbaarheid van de jonge Tuurlijk. Ofze nou rennen ofpraten,
geest is tien minuten prachtig zicht- ze gaan door elkaar heen. "Wilje ons
baar als Lucassamen met zijn tegen- niet als nerds omschrijven? Dat
stander en een derde schaaktalent in doen journalisten soms, zó stom."
de hotel~elder lachend staat te ping- Breed gedeelde klacht: Op scholen
pongen.
wordt te weinig aandacht besteed
,
Ondanks dat-ie favoriet is, verliest
Machteld en de andere meiden, al- aan schaken. Plotselinge' paniek.
Machtelds broer met 2-0 de finale lemaal op sokken, genieten aan de "Hé,het is vijfuur. D~ prijsuitreiking
om de Nederlandse titel. Hij feliel- andere kant van de trap een korte begint!" En weg Zijn ze.

Het is muisstil,
op vier borden
wordt nog
gespeeld

Verzamelcontainers. voor Lunchen met wijn ~n appeltaart op rotonde
afvalonder de' grond
GERTON ALBERS
EMMEN Bij alle flatgebouwen en apin de gemeente Emmen worden dit jaar ondergrondse
verzamelcontainers
voor afval geplaatst.

partementencomplexen

In deze containers kan enkel afval
worden gestort met behulp van een
pasje, zodat alleen bewoners hun
troep kwijt kunnen. De gemeente
wil hiermee het illegaal storten van
afval tegengaan. Wethouder René
van der Welde: "De gemeente wil de
kosten van restafval in de hand hou-

den. Bij de appartementen doen we
dit door hier nieuwe, moderne verzamelcontainers te plaatsen."
Ook de sorteerstraten bij dertien
winkelcentra worden vernieuwd. Alle bovengrondse containers voor
glas, papier en textiel worden vervangen door ondergrondse. Bij de
winkelcentra komen bovendien
perscontainers voor plastic en metalen verpakkingen.
De aanpak van de sorteerstra-ten
duurt tot en met volgend jaar. Area
is hiervoor verantwoordelijk. Zuidema Groep uit Hoogeveen voert de
werkzaamheden uit.

EMMEN Proost! Ilona Remmerswaal
(40) en Cindy Weerman (43) heffen
zondagmiddag het glas en geven elkaar
een zoen. Ze'zijn klaar voor een overheerlijke lunch (appeltaart met wijn)
op .een niet-alledaagse locatie: de rotonde bij de Rietlanden. "Sinds een
paar dagen staat hier een gedekte tafel
met stoelen. Wellicht kunst, maar misschien ook wel gewoon neergezet door
een boer uit Zuidbarge. Degene die het
gemaakt heeft is een genie! Wij koppen
zijn voorzet in." De tafel blijkt overi. gens voor het Superfeest in Zuidbarge
te zijn geplaatst. Ober van dienst is Timothy van der Wel (29), het strijkje bestaat uit Monique Temmen (contrabas,
40) en Jan Willein Spoor (aecordeonist, 37).
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