
Een spannende avond 
Negen partijen kwamen er op de rol gisteravond, een prima opkomst.  De meeste spelers kregen ook 
waar voor hun geld want op veel borden waren het enerverende partijen. Ook ik werd redelijk aan 
het bord gekluisterd dus van veel partijen heb ik het wedstrijdverloop slechts van horen zeggen. 
We hadden met Sybe Visser, vader van een jeugdlid,  een nieuwe belangstellende. Hij ging 
tegen  Peter flink en onbevreesd in de aanval. Dat leek nog met remise af te kunnen lopen voor Peter 
maar in het clubbelang liet hij Sybe winnen door een toren weg te geven.  
Eric en Jan hadden de enige tamme partij van de avond: remise. Joop is de onbetwiste remisekoning 
maar Eric kan er ook wat van.  
Joop moest deze keer flink aan de bak voor zijn remise. Tegen het Janisch gambiet van Bart koos hij 
steeds de goede verdediging en had zelfs een tijd lang een pion voorsprong. Toen er in tijdnoodfase 
een remisestand op het bord kwam  was de remise een feit.  
Marcel gaat steeds beter spelen (oefening baart kunst) maar tegen Frank was dat toch nog niet 
voldoende.  
De kraker van de avond qua amusementswaarde was Maurits tegen Onno. Onno weet dat met de 
dame inslaan op b2 fout is, ook als het goed is, maar deed het toch. Wat volgde was een wild 
spektakel. Bij de bar was de conclusie dat Maurits eenvoudig had kunnen winnen en dat Onno weer 
eens goed weg kwam. Als Maurits achter het bord net zo veel bravoure heeft als naast het bord had 
Onno verloren.  
Van Thijs tegen Nolan begreep ik niets. Volgens mij stond Nolan al vanaf het begin beroerd, door een 
loper op h6 kon Nolan niet rocheren, maar volgens de heren viel dat wel mee. Hoe dan ook, het 
duurde lang voor Thijs de vis op het droge had. Sung-Ho won tegen Henri een pion maar dat koste 
blijkbaar een stuk. Sung-Ho zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen, maar krijgt ook 
voortdurend lastige tegenstanders voorgeschoteld (we zijn allemaal lastig, maar sommigen zijn nog 
net lastiger dan anderen). Toch naar een trainingskampje op de Canarische eilanden deze winter? 
Boudewijn kwam  moeilijk te staan tegen Patrick, bood remise aan, dat werd afgeslagen, maar 
uiteindelijk won Boudewijn toch.  
Tenslotte Berend tegen Mazen. Op voorhand al als taaie partij gezien. Beide degelijk en niet al te 
frivool spelend (een understatement). Berend eindigde met een veel gemakkelijker stelling en won. 
Mazen wordt toch niet zo gemakkelijk clubkampioen als we  in te begin dachten. 
En de stand? Die blijkt al redelijk robuust te zijn. Nolan stond bovenaan en staat dat ondanks zijn 
verlies nog steeds, direct gevolgd door Ron, Thijs, Bart en Mazen. Thijs krijgt zijn zoveelste 
clubkampioenschap dit jaar niet cadeau en zal nog flink aan de bak moeten. Maar wellicht wordt hij 
toch nog wel winterkampioen want tijdens de laatste ronde voor dit jaar volgende week volgende 
week spelen Nolan, Bart en Mazen mee met DBC2 en kunnen dus alleen extern scoren. 
Komt allen volgende week voor de laatste ronde van dit jaar! 
Prettig weekend, 
Bart 
 

ronde 11, 13 dec 

Thijs - Nolan 1-0 

Berend - Mazen 1-0 

Joop - Bart ½'-½ 

Eric - Jan ½'-½ 

Marcel - Frank 0-1 

Sybe - Peter 1-0 

Sung-Ho - Henri 0-1 

Boudewijn-Patrick 1-0 

Maurits - Onno 1-0 

 
 


