
Goeiemorgen! 
Dinsdagavond al won DBC3 met 4,5-3,5 van Lekstroom 3. Gefeliciteerd. Zie de website voor de 
details. 
Vrijdagavond begon met een overwinning van DBCD1 tegen Vegtlust D1. Door de 4-0 overwinning 
staat het team nu op een mooie derde plaats. 
 
Intern waren er zeven partijen. Sybe moest het opnemen tegen de Biltenaer. Sybe greep mis toen de 
stelling erg onoverzichtelijk was geworden. De Biltenaer is nog steeds ongeslagen en staat keurig 
zevende. Wie verslaat de Biltenaer eens? Het zou op zich wel grappig zijn als de Biltenaer 
clubkampioen zou worden, want dan zijn we allemaal een beetje clubkampioen. Maar zo ver zal het 
niet komen want daarvoor wordt de Biltenaer te weinig in stelling gebracht. 
 
Er zijn van die clubavonden dat het heel lang spannend is op alle borden en soms trekken de 
kruitdampen al heel snel op. Dat laatste was nu het geval.  
Bart speelde tegen Thijs maar had weinig in te brengen. Toen Thijs voor kwam ruilde hij alle stukken 
af. Dat zou toch eigenlijk verboden moeten worden. Nolan en Frank dreigden beide elkaars dame te 
slaan. Frank echter met een vorkje met schaak waarbij het paard niet geslagen kon worden daar de 
pion die dat moest doen gepend stond door zijn in staande dame (volgt u het nog?) en dat was 
doorslaggevend. Dick offerde een toren tegen Berend en dat was te veel van het goede. Als (bijna) 
briljante offers per definitie beloond zouden worden met tenminste remise dan zou Dick nog eens 
clubkampioen kunnen worden. Jan won een stuk en de partij van Maurits en zo simpel was het 
verhaal eigenlijk ook voor Eric tegen Sung-Ho. Het enige latertje was Henri tegen Ron, en zij maakten 
er uiteindelijk een potje gooi– en smijtwerk van. Waarbij Henri nog maar 1 minuut had, en Ron een 
half uur.  Dat ging lang goed voor Henri, maar in een complexe stelling met van beide kanten allerlei 
dreigingen is dat niet vol te houden.  
Thijs stond na de vorige ronde op de 1e plaats maar ondanks zijn overwinning is Ron hem nu nipt 
voorbij gegaan. Het wordt nog spannend. 
Volgende week is de 14e ronde van de interne competitie maar tevens is er dan de tweede ronde 
van ons bekertoernooi. De 8 kwartfinalisten hebben hier al apart bericht van gekregen. Vrijdag 19.45 
uur is de loting! 
Vanaf komende vrijdag kun je in de interne competitie ook voor de tweede keer dit seizoen tegen 
dezelfde tegenstander komen, uiteraard met verwisselde kleuren. 
 
Iedereen een prettig weekend gewenst, 
Bart 
 
 

ronde 13, 17-1     

Bart - Thijs 0-1 

Nolan - Frank 0-1 

Henri - Ron 0-1 

Dick - Berend 0-1 

Jan - Maurits 1-0   

Eric - Sung-Ho 1-0   

De Bilteaer- Sybe 1-0   

 
 
 


