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Corus 2005
SKOG bestaat 40 jaar, en dit feestjaar werd dan ook schitterend ingezet met een daguitstap naar het Corus toernooi in Wijk-aan-zee, waar de wereldtop gedurende 3 weken het
beste van zichzelf geeft.
zaterdag, 22 jan - Met zijn 27 stapten we 's morgens om 10h30 op de splinternieuwe Lauwers-bus. De busrit werd opgevrolijkt door 3 fotoalbums van wijlen Mr Adams, die een
mooi beeld geven van de geschiedenis van onze club, en een soms minder mooi beeld van de leden. Iedereen kreeg ook de nieuwe skog-pen cadeau. Om te bepalen wie er
vanavond mee terug naar huis mag komen, had Jan ook een mini SKOG-kwisje in elkaar gestoken. Werner en Paul B. wonnen ieder een halve wafel. Bij aankomst in
Wijk-aan-zee vloog iedereen vol ongeduld uit de bus en stormden we met z'n allen de toernooizaal in. De stoelen op de topborden waren nog leeg, maar weldra zou de top van de
schaakwereld zijn plaats komen innemen. De stellingen op de Tv-schermen stonden ook nog allemaal in de aanvangsstelling. Toen de niet-schakende partners met vijven terug op
de bus waren gekropen die hen in Amsterdam zou afzetten, waren de partijen al begonnen. Nadat ik alle bekende koppen had aanschouwd, trokken we met enkele skoggers naar
de commentaarruimte (een grote tent naast de speelzaal), waar Hort en Lex Jongsma zich al opwarmden om 4 topborden van live commentaar te voorzien. Vooral de partij
Ponomariov-Kramnik was één om nooit te vergeten: spektakel ten top. In de loop van de namiddag namen we nog eens een kijkje in de toernooizaal, en tegen 18h30 stond de bus
er al terug om de schakers ook naar Amsterdam te brengen. Daar ontmoetten we de dames in 'De brakke grond', waar we met z'n allen een lekker menu aten. Tegen 22h stapten
we terug op de bus, waar iedereen nog een mok kreeg, met daarop het nieuwe SKOG-logo, en de fotoboeken nog verder rond gingen. Tegen middernacht arriveerden we in
Mortsel, waar de harde kern nog ging napraten in het Theatercafé. Een leuk einde van een schitterende dag!
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