
Beste schakers, 
Er is weer veel te melden, met dank aan Ron. 
Donderdagavond spelde DBC3 uit tegen Leusden2. Helaas verloor DBC met 4½ – 3½. Peter 
Schildwacht was als nieuw lid gelijk aan het eerste bord gezet. Peter had een mooie en spannende 
partij maar door een lastige loperzet van zijn tegenstander verloor hij een pion in zijn koningsstelling. 
Marjolein speelde op bord 2 een gelijk opgaande partij tegen de teamleider die veel weerstand bood. 
Marjolein won een pion en dat was in het eindspel voldoende. Martijn kreeg bij een scherp 
opgezette stelling de zevende rij en de winst te pakken. Ook Kees Floor won in een solide partij.  Hij 
won een kwaliteit en dat was voldoende. Kees de Graaf kreeg een aanval over zich heen maar gaf 
geen krimp en won vervolgens. Aan de andere borden ging het minder. Henny liet zijn dame in een 
penning staan.  Marcel werd qua ruimte beperkt in zijn beweging van stukken en verloor langzaam 
kwaliteit en de partij. Joop was als eerste klaar: in een gelijk staande stelling werd tot remise 
besloten. DBC3 heeft nu 1 gewonnen, 1 verloren, en dat is keurig. 
 
Vrijdagavond kwam BSG op bezoek voor een wedstrijd tegen DBC1. Helaas liep dat niet goed af. Er 
werd met 5½-2½ verloren. Onno speelde een tactische remise al weet ik niet wat tactisch betekent in 
zo’n geval. Thijs won overtuigend. Manuel stond goed maar het was het net niet. Ook Mazen had het 
lastig en verloor.  Dick en Berend behaalden beide een remise met gelijke stelling. Ron stond goed 
maar liet zich de kaas van zijn bord eten. Sung-Ho verloor tegen een jonge speler. Jammer, DBC staat 
na 2 wedstrijden nog op 0 punten. Nou ja, dan is de degradatie in elk geval niet voor niets 
aangevraagd.  
 
Intern waren er vijf partijen. Bart had al drie keer achter elkaar onverdiend gewonnen maar kwam 
tegen Eric tot een solide aanval en won. Ik dacht goed gespeeld te hebben maar thuis gekomen vond 
Frits dat ik eenvoudig veel sneller en beter had moeten winnen. Pijnlijk. Joop en Jan besloten na 
enige tijd dat het gelijk stond en remise een mooie uitslag was. Persoonlijk vond ik na twee zetten al 
dat het er wel remiseachtig uitzag. Marcel en Patrick besloten ook, maar dan na wat langere strijd, 
tot remise. Hun vorige partij was volgens Marcel 35 jaar geleden. Peter had geen leuke avond tegen 
Frank. Hij had steeds minder bewegingsruimte en dan voel je aan dat  het een keer mis gaat. Nolan 
won een kwaliteit van Maurits en hoewel het er nog even spannend uitzag was dat toch voldoende 
voor de winst.  Bart en Nolan gaan nu aan de leiding en krijgen het in de volgende ronden dus zwaar.  
Maar dat zal nog niet komend weekend zijn. Dan is de eerste ronde van ons bekertoernooi. Zoals 
bekend: de snelste weg naar eeuwige roem. Het is een afvaltoernooi waarbij je op 1 avond twee 
partijen speelt tegen dezelfde tegenstander. De winnaar gaat door naar de volgende ronde. Bij 1-1 
wordt er geloot.  
Hartelijke groeten, 
Bart 
 
 


