
Uitslagen 

Gisteravond won het  jeugdteam DBCC1 met 4-0 van Vegtlust. Gefeliciteerd. Bij Ron dienden zich ook 

twee nieuwe jeugdleden aan dus een goede avond.  

Bij de senioren waren acht partijen. De prijs voor de meeste strijdlust ging naar Henri en Peter die 

aan het einde beide nog maar 1-2 minuten op de klok hadden. Henri won en Peter had een kwartier 

eerder beter remise aan kunnen bieden in plaats van met zijn koning op avontuur te gaan  in een 

stelling met  beide nog een toren en een handvol pionnen. Jan en Berend speelden remise en dat 

gold, eveneens zonder veel wapenfeiten, ook voor Sung-Ho en Joop. Alweer de 6e remise van Joop in 

8 partijen. Boudewijn vergiste zich tegen Frank  (hij verwisselde zetten zoals Boudewijn dat dan zegt) 

en dat was gelijk einde oefening. Bij Eric en Nolan zou je een salonremise kunnen verwachten maar 

niets was minder waar. Eric kwam beter te staan en leek zelfs te winnen maar trapte in een valletje. 

Bart ging in de opening al de mist in tegen Mazen, en moest twee uur langs vergeefs in de 

verdediging. Ron won van Dick na een goed opgezette aanval als ik het goed begreep. Maurits kwam 

tot een dappere koningsaanval tegen Thijs maar had toen al te veel materiaal verloren om nog een 

vuist te kunnen maken. 

Nolan gaat nu aan kop maar het verschil met Ron, Mazen, Thijs en Bart is heel klein.  

Volgende week vrijdag speelt DBC1 een uitwedstrijd en speelt DBC3 thuis. Voor de interne 

competitie (ronde 10) zullen er niet heel veel spelers over blijven. De DBC2 spelers kunnen mooi eens 

tegen elkaar spelen. 

Iedereen een prettig weekend gewenst, 

Bart 

 

ronde 9, 29-11   

Eric - Nolan 0-1 

Ron - Dick 1-0 

Mazen - Bart 1-0 

Thijs - Mauirits 1-0 

Jan - Berend ½'-½ 

Henri - Peter 1-0 

Sung-Ho - Joop ½'-½ 

Frank - Boudewijn 1-0 

 


