
Beste schakers, 
Gisteravond werd drie van de vier kwartfinalepartijen voor het bekertoernooi met Zeist gespeeld. De 
uitslagen: 

• Johann Kaemingk  - Thijs Dam: 0-2 

• Onno – Frank: 2-0 

• Co Laan – Berend Veldhorst: 1-1 (Co wint na loting) 

• Rens de Vent – Sergio Harnandan: Rens Wint  

De twee halve finales zijn twee onderonsjes tussen Zeist en DBC-spelers: Thijs tegen Onno en Co 
tegen Rens. Het goede nieuws is dus dat er in ieder geval een DBC-speler in de finale zit.  
 
Intern waren er vijf partijen. Daar ik gisteravond zelf afwezig was kan ik er behalve de uitslagen 
verder helaas niets over melden. Bovendien blijkt dat ik a) regelmatig fouten maak in deze verslagen 
en b) schakers zich ook wel eens zeer storen aan mijn toonzetting. Dus ik zeg er inderdaad maar niets 
over (en trek me er verder niets van aan). Misschien waren alle nederlagen en zelfs de remises 
immers wel zeer onterecht, ik zou het niet weten. 
Hoe dan ook, in de stand gaan nu Ron en Thijs gezamenlijk aan kop, terwijl Nolan en Frank samen op 
de derde plaats staan. Het wordt  nog een spannend slot van de competitie. 
Misschien volgende week Ron en Thijs maar eens tegen elkaar? Thijs heeft dan wit trouwens, kunnen 
jullie je vast een weekje voorbereiden (waarna ik misschien toch anders indeel).  
Volgende week vrijdag speelt ook DBC2 een thuiswedstrijd en is er ook de jeugdwedstrijd Hoogland 
D1 - DBC D1.  
Heel spannend is het komende woensdag als DBC3 op bezoek gaat bij De Rode Loper 3. Dit zou wel 
eens de beslissende wedstrijd kunnen zijn voor het kampioenschap in hun poule. DBC moet wel 
winnen om bovenaan te komen want ze staan een punt achter op de Rode Loper. Veel succes 
gewenst! 
 
Prettig weekend, 
Bart  
 

ronde 18   

Henri -Peter 1-0   

Maurits - Ron 0-1 

Mazen - Eric ½'-½   

Cees Floor - Sybe 1-0   

Jan - Nolan 0-1 

 


