
Beste schakers, 
Gisteravond speelde DBC2 tegen Woerden 2. De start was slecht: Mazen kon op het laatste moment 
door ziekte niet spelen en een invaller was zo snel niet meer te regelen. Daardoor bleef bord 1 leeg. 
De avond verliep niet goed. Vooral omdat het vorige week al genoemde ‘stukverlies-virus’ nog hevig 
rondwaarde en alleen DBC maar was besmet. Bart kwam in het Janisch-gambiet een toren voor, 
tegen een zeer slechte ontwikkeling. Net toen hij de vis bijna op het droge had blunderde hij akelig. 
Boudewijn had een winnende aanval maar na een paardvorkje moest zijn dame het speelveld 
verlaten en ging de koning maar gelijk mee. Dat hadden al twee punten moeten zijn en dan was het 
een geheel andere avond geworden. Eric had een snelle remise, Henri een trage remise. Bij Maurits 
zag het er wel goed uit maar hoe hij verloor heb ik gemist. Nolan ruilde een stuk voor wat pionnen 
maar dat zag er gelijk al niet goed uit. Frank tenslotte redde de eer door in een ogenschijnlijk 
gelijke  stand met elk een toren en twee pionnen probleemloos naar winst te schuiven. Een 6-2 
nederlaag al met al.  
Vrijdagavond is ons snelschaaktoernooi met Zeist. Het speeltempo zal 5 minuten pppp zijn, plus 3 
seconden per zet.  Het wordt vooraf gegaan door maar liefst drie jeugdwedstrijden: zowel DBCC1 
,  DBCC2 en DBCD1 komen in actie. Ee drukke boel dus. Komt allen! 
Tot vrijdag, 
Bart  
 
ziet en huiver: H. Tuit (1719, Woerden) – Bart van Tooren  
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.exf5 e4 5.Pg1 Dg5 6.g4 Pd4 7.d3 De7 8.La4 exd3+ 9.Le3 De4 10.Dxd3 Dxh1 
11.Dxd4 Dxg1+ 12.Kd2 Dxh2 13.Lf4 Dg2 14.g5 c5 15.De5+ Le7 16.Lg3 Kf8 17.Pc3 Lxg5+ 18.Ke2 Le7 
19.Td1 Pf6 20.Lb3 b6 21.Ld5 La6+ 22.Kd2 Pxd5 23.Pxd5 Lg5+ 24.Pf4 Lxf4+ 25.Lxf4 Dc6 26.Te1 Df6 
27.Dc7 Te8 28.Ld6+  
 
 
 


