Zinderende 2e ronde SGS-beker
Vrijdag 30 januari mocht DBC Zeist ontvangen om de tweede ronde van de SGS-beker te spelen. In
het verleden hadden wedstrijden tussen DBC en Zeist al een speciale lading, sinds de samenwerking
dit seizoen tussen beide clubs is dat nog meer het geval. Die lading kwam deze avond volledig tot
ontlading!
In een dichtgeschoven stelling kwamen Ben en Gerard remise overeen. Thijs kwam vanuit de opening
beter te staan en won een pion. Daarna nog drie, dat vond Erik genoeg. Onno stond na 15 zetten
gewonnen, maar na 25 zetten verloren. Het bord in brand steken had niet het gewenste resultaat,
Roel streek het punt op. Paul wist een iets mindere stelling goed te keepen tegen Yntze. Toen de
pionnen op de damevleugel afgeruild waren, kwam Paul juist beter te staan. Maar voldoende voor
winst was het helaas niet.
Dus na vier uur schaken stond het 2-2! Tijd om te gaan snelschaken: Voor Ben en Thijs werd het te
laat op de avond met twee nullen tot gevolg. Paul was nog zo fris al een hoentje en met zijn
snelschaakkwaliteit haalt hij dan gewoon het punt binnen. Onno won snel een stuk, maar na het
gemopper over zijn nul, overwoog Onno even om het pat te laten worden met twee dames en een
loper meer. Altijd leuk om je teamgenoten witheet te maken. Maar het verstand zegevierde en Onno
zette Roel gewoon mat. Wederom 2-2!
Volgens de bekerregels wordt dan terug gegrepen naar de stand na het gewone schaak en vervalt de
uitslag op vierde bord (dat maakte niet uit), dan op het derde bord. Daarmee verdween Onno’s nul,
naar eigen zeggen, als sneeuw voor de zon! DBC gaat derhalve door naar de derde ronde van de
beker oftewel de kwartfinale, dat is lang geleden. We spelen thuis tegen Hilversum, ergens voor 31
maart.

