
Beste schakers, 
Er waren gisteravond enerverende partijen te zien.  
De kwartfinales voor het bekertoernooi zouden gespeeld worden. Helaas waren maar 5 van de 8 
kwartfinalisten aanwezig. Deze hebben onderling geloot. Dick bleef over en loot volgende week weer 
mee voor de resterende partijen (Thijs en Nolan hadden zich afgemeld, Mazen was ziek). Berend won 
zijn eerste partij tegen Henny maar deze won op zijn beurt in de tweede partij heel voortvarend. 
Knap werk. Bij loting trok toch Berend aan het langste eind. Manuel dacht een eenvoudige avond te 
hebben tegen Maurits maar werd in de tweede partij hardhandig aan de kant gezet. Bij de loting was 
het toch Manuel die won. 
Ee waren zes interne partijen. Frank speelde sterk tegen de Biltenaer, stond voortdurend beter in 
een spannende partij maar het in laten staan van een toren maakte ineens een einde aan de partij. 
Bart een Ron speelden een mooie partij maar toen ze beiden aan het slot alleen nog maar wat heen 
en weer konden schuiven om niet te verliezen werd tot remise besloten. Dat was ook het resultaat 
van Dick tegen Joop. Dick eindigde wel met een plusremise maar zoals zovelen kwam ook hij er niet 
doorheen tegen Joop. Sybe verloor al snel materiaal tegen Cees en Cees speelt te solide om dat nog 
weg te geven. Voor Peter liep het slecht af tegen Sung-Ho. Beide waren wel weer eens toe aan een 
overwinning in de interne competitie maar Peter zal nog even moeten wachten… Zoals wel vaker was 
Henri weer aan het langst overblijvende bord te vinden. Tegen Onno gaf hij geen krimp tot een akelig 
aftrekschaakje hem de das omdeed. Aftrekschaakjes, paardvorkjes en mat achter de paaltjes zouden 
eigenlijk verboden moeten worden bij het schaken, op zijn minst bij de tegenstander.  
De rangen en standen volgen later dit weekend.  
 
Hartelijke groeten, 
Bart 
 
Beker: 
Berend – Henny               1-1 (Berend door na loting) 
Maurits – Manuel            1-1 (Manuel door na loting 
Volgende week resterende kwartfinales met Dick. Nolan, Thijs en Mazen 
 
Interne competitie 

ronde 14, 24-1 
  
  

Bart - Ron ½'-½ 

Onno - Henri 1-0 

Dick - Joop ½'-½ 

Peter - Sung-Ho 0-1 

Sybe - Kees 0-1 

Frank-de Biltenaer. 0-1 

 
 
 


