
DBC2 wint eerste wedstrijd  
Vorig jaar verloor DBC2 nipt van Lekstroom 2, de tegenstander van vanavond. Een goeie eerste test 
voor het op papier verzwakte DBC2. Met 1 invaller: Mazen speelde aan bord 1 in plaats van de 
afwezige Frank. We hadden het thuisvoordeel met als extra supporters voor vanavond Dick en Dirk 
van Kekem. Heren, bedankt, leuk dat jullie er waren, het heeft geholpen! 
Mazen is ons geheime wapen en kwam aan bord 1 tot een degelijke remise. Bij Jan ging het te snel 
mis. Zijn tegenstander kende volgens Jan de gekozen opening beter dan Jan zelf. Waarom speelde 
Jan eigenlijk aan bord 5 terwijl de bord 8 – strategie van vorig jaar prima werkte? Nolan en Eric 
speelden niet al te spannende remises. Maurits bood in een eindspel met een pion minder remise 
aan en bofte dat zijn tegenstander het aannam, en misschien was het ook wel gewoon remise. Henri 
won aan bord 8 (hoe weet ik niet). Bart kon kiezen voor een pion of een stuk verlies, koos voor een 
stuk omdat er dan een spannende aanvallende stelling zou ontstaan. En dat was een goede keuze. 
Toen was het 4-3 voor ons en speelde alleen Boudewijn nog. Dat was een wonderlijke partij met aan 
beide kanten een pion die dreigde door te breken en Boudewijn met een toren tegen 2 paarden. 
Uiteindelijk wist Boudewijn te promoveren en had toen een dame tegen twee paarden en een pion. 
Met remise als resultaat, en een 4,5-3,5 winst voor DBC. Een goed begin.  
 
Ook de jeugd speelde gisteren twee externe wedstrijden. DBC C 2 verloor tegen Magnus C1 met 3,5-
0,5. Anderzijds won DBC D1 van Dosc D1 met 6,5-1,5.  
Intern won ons voormalige jeugdlid Simon Beuse van Marcel toen deze een stuk weggaf. Berend en 
Patrick eindigden met een remisestelling met voor Berend een pion meer. Toen het wat mis ging bij 
Patrick won Berend alsnog. Ron won van Sung-Ho. In een lang gelijk opgaande partij met Sung-Ho 
eerst wat aanvallender.  Ron nam langzaam de aanval over en won een toren. Thijs en Joop tenslotte 
speelden tot diep in de nacht door met een remisestelling; beide twee torens en vier pionnen. Toch 
won Thijs.  
Volgende week vrijdag speelt DBC1 thuis tegen BSG1 en spelen we ook ronde 8 van de interne 
competitie. Over twee weken is de eerste ronde van ons bekertoernooi. 
Hartelijke groeten, 
Bart.   
 
 
 

ronde 7     

Thijs - Joop 1-0 

Ron  Sung-Ho 1-0 

Simon - Marcel 1-0 

Patrick - Berend 0-1 

volgende week weer een tussenstand 
 


