
Er stonden gisteravond acht partijen op de rol. Mazen kwam wat later en had geluk dat de Biltenaer 
was ingezet en er nog wat aangepast kon worden. Mazen speelde nu tegen Paul en behaalde een 
verdiende en verdienstelijke remise. Mazen wordt duidelijk ons geheime wapen in de externe 
competitie. En fijn dat Paul weer eens meespeelde.   
Eric is vandaag (zaterdag) jarig. Eric, van harte gefeliciteerd. Eric vroeg gisteravond of ik bij het 
indelen rekening kon houden met zijn verjaardag. Natuurlijk, ik houd overal rekening mee. Hoe dan 
ook, Ron en Eric  maakten er een vreedzame remise van. Bart won van Sung-Ho na een enerverende 
partij met wisselende kansen. Helaas heb ik daardoor van de andere partijen niet veel meegekregen. 
Thijs en Nolan wonnen van resp. Jan van Lopik en Henri. Joop en Henny speelden gelijk en Peter 
Schildwacht, evenals Mazen nu ook lid geworden, won van Marcel. Berend tenslotte won van Frank 
en heeft de lijn van vorig jaar blijkbaar weer te pakken. De partijen voltrokken zich vrij geruisloos dus 
heel spectaculair zal het niet geweest zijn, Al werd er nog lang nageschaakt. Steeds meer schakers 
spelen uitgebreid na bij de bar. De rij schakers daar wordt steeds langer. Er doen zelfs geruchten de 
ronde over een alternatieve bar-competitie.  
Volgende week vrijdag speelt DBC2 thuis de eerste externe wedstrijd en spelen we ronde 7 van de 
interne competitie.  Gemakshalve heb ik de kalender voor de senioren voor november vast onder 
deze mail geplakt. 
Iedereen een goed weekend gewenst en Eric een prettige verjaardag, 
Bart 
 
 

vrijdag 8 november int. comp. ronde 7 DBC2 - SV Lekstroom 2 

donderdag 14 november   Leusden 2 - DBC3 

vrijdag 15 november int. comp. ronde 8 DBC1 - BSG1 

vrijdag 22 november 1e ronde bekertoernooi   

dinsdag 26 november int. comp. ronde 9 SV Rivierenland 2 - DBC2 

vrijdag 29 november int. comp. ronde 10   

 
 

ronde 6, 1-11   

Paul - Mazen ½-½ 

Eric - Ron ½-½ 

Thijs - Jan v. L. 1-0   

Nolan - Henri 1-0   

Joop - Henny ½-½ 

Marcel - Peter 0-1   

Bart - Sung-Ho 1-0 

Berend - Frank 1-0   

 


