Eerste Digitale Pleinfestival van het MEC
Door: Eddy Sibbing

Doordat ons jaarlijkse Pleinfestival niet door kon gaan, hebben we de eerste digitale versie georganiseerd.
Zoals gebruikelijk kloksimultaans (door talent van het jaar, Eline Roebers, en schaker van het jaar, GM
Jorden van Foreest), maar dit keer ook Ludieke schaakpuzzels (met onder andere studies, helpmatten,
retrogadeproblemen, etc.), een Foto-quiz (over de Nederlandse schaakhistorie) en een Euwelezing door
voorzitter en grootmeester Paul van der Sterren.

Een geconcentreerde Jorden tijdens de kloksimultaan.

Eline en Jorden gingen in de kloksimultaans voortvarend van start en wonnen snel enkele partijen. De
overgebleven tegenstanders gaven veel meer tegenstand, waardoor ze nog hard moesten werken voor de
punten. De toeschouwers konden alle partijen volgen. Misschien dat we in de toekomst een stapje verder
kunnen gaan door de spelers in beeld te brengen, commentaar toe te voegen en een chatruimte te creëren
waar toeschouwers en spelers over de partijen kunnen praten.

Aan de andere kant hopen we dat het Pleinfestival volgend jaar weer gewoon op het Max Euweplein
gehouden kan worden, maar vooralsnog was dit een leuke en leerzame ervaring!

De Ludieke puzzels en Foto-quiz kunnen nog tot maandag 29 juni ingeleverd worden en de Euwelezing kan
nog in lengte van dagen bekeken worden, zodat dit Pleinfestival veel langer duur dan één middagje ☺

Het Digitale Pleinfestival werd mogelijk gemaakt door Chess.com en de ondernemersvereniging Max
Euweplein. Speciale dank aan Peter Doggers die ons met de simultaans en de Euwelezing heeft geholpen.
Eline won al haar partijen en Jorden moest één remise toestaan.

Jorden (joppie2) tegen
Michael van Liempt
(DarkLink182) werd
remise door eeuwig schaak:
Kd4 Dd2+ Kc5 Da5+ etc.

De slotstelling van de
simultaan: meesterklasser
Henk van der Poel (BSG)
geeft na bijna twee uur op.

(na het gedwongen 1…,Td8
volgt 2.g7 en 3.Tf8+)

De reacties van de deelnemers waren positief, zoals na afloop te lezen was:

