
Beste schakers, 
Al om 10 uur vanochtend kwamen de eerste verontruste reacties waar toch de uitslagen bleven. Ik 
was een dagje weg… 
De avond begon gisteren met een 4-0 nederlaag van het C2 jeugdteam tegen Baarn. Een slechte start 
van een onrustige avond. Er was zogezegd veel herrie in de tent.  Zelfs remise aanbieden moet 
blijkbaar al door een hele zaal aangehoord worden. Misschien vormt dat wel de verklaring voor de 
nipte nederlaag van DBC2 tegen Oud Zuylen 2.  Zelf stond ik de hele avond in een spannende 
aanvallende partij prima maar een slechtere pionnenstelling in het eindspel en een foutje deden me 
de das om. Boudewijn koerste in recordtijd naar een eindspel af. Dat leek gelijk maar tegen paarden 
die pionnen gaan grazen was geen kruit gewassen. Daar stond dan weer tegenover dat Eric heel 
hardhandig won van een tegenstander die een koningsaanval niet handig verdedigde. Van de andere 
borden kreeg ik niet veel mee. Jan won in een zorgvuldig gespeeld eindspel. Maurits verloor, hoe 
weet ik niet, Mazen, Nolan en Henri spelden remise. Er had meer ingezeten zeg je dan maar.. 
 
In de interne competitie waren slechts drie wedstrijden. Sybe speelde ook nu weer aanvallend en 
offerde tegen Sung-Ho een dame. Voor de schoonheidsprijs  altijd goed maar het pakte niet goed uit. 
Thijs won van Cees Floor. Onrustig was het aan het bord van Joop tegen Berend en dat lag niet aan 
Berend. Joop won. 
Thijs is door deze resultaten nu voor het eerst bovenaan komen te staan in de competitie, met een 
minimale voorsprong op Nolan. Ron, Bart en Mazen. Er is nog veel mogelijk.  
We kunnen nu allemaal met kerstreces. De eerstvolgende avond is 10 januari wanneer we weer ons 
traditionele open kampioenschap snelschaken hebben. 
 
Iedereen prettige dagen gewenst, 
Bart 
 

ronde 12. 20-12     

Kees F. - Thijs 0-1 

Joop - Berend 1-0   

Sung-Ho - Sybe 1-0   

 
 


