
Beste schakers, 
DBC3 won gisteravond met 5-3 van Hoogland 4. Ik heb er lange tijd niet heel veel van meegekregen 
maar kreeg de indruk dat dat redelijk soepel ging. Op een gegeven oment was de stand zelfs 4-1 voor 
DBC. Toen 4-2 waarna de laatste twee partijen  in remise eindigden, beide met een pion minder voor 
DBC. Teamcaptain Ron kan tevreden zijn want het team staat nu zelfs bovenaan al kan DBC nog door 
Rode Loper 3 voorbij gestreefd worden. Dat is de tegenstander van DBC3 in de volgende ronde en 
dat betekent dat DC3 zelfs nog kampioen zou kunnen worden. Een onverwacht succes. Alle 
herintreders doen het prima! Kees de Graaf is met 4 uit 5 topscorer in het team.  
Vorige week sprak ik over het geven van rondjes of bitterballen na akelige blunders. Dat was geen 
goede gedachte want het blijkt in werkelijkheid een hardnekkig virus te zijn dat momenteel voor 
regelmatig stukverlies zorgt. En daar kunnen de spelers natuurlijk ook niets aan doen. Beter handen 
wassen voor het schaken heren, en hou afstand tot andere schakers! Het virus lijkt ook zeer 
besmettelijk. Eric heeft het goed te pakken en gaf al snel een stuk weg tegen Frank. Sybe gaf zelfs 
een toren weg tegen Maurits. Heren, beterschap gewenst! Berend won van Nolan maar ik heb 
geheel gemist hoe dat ging en of Nolan het virus ook onder de leden heeft.  Bart was heel tevreden 
over een paardoffer tegen Sung-Ho maar miste de slagvaardigheid om het af te maken, ook door 
goed verdedigen van Sung-Ho. 
Komende dinsdag speelt DBC2 uit tegen Woerden 2.   
Komende vrijdag is er weer ons traditionele snelschaakkampioenschap, bij ons thuis maar samen met 
Zeist, het speeltempo zal 5 minuten per persoon zijn plus 3 seconden per zet. Komt allen!  
Hartelijke groeten, 
Bart 
 
ronde 17 
      

Berend - Nolan 1-0 

Eric - Frank 0-1 

Sybe - Maurits 0-1 

Sung-Ho - Bart ½'-½ 

Ron oneven   

 


