
Beste schakers, 

Het was een onrustige avond op de schaakclub. Dat kwam toch ook wel door de Biltenaer die voor 

het eerst dit seizoen werd ingezet. En wel met wit tegen Ron. De Biltenaer trok stevig ten aanval op 

de koningsvleugel. Dat gaf wel eens een lastige situatie. Zo zag ik zelf een mooie aanval voor wit 

maar ja, ik kan daar wel een zet voor doen, maar heeft de volgende die een zet gaat doen wel 

hetzelfde plan? Het werd een spannende wedstrijd waarbij de Biltenaer de partij inderdaad 

overtuigend won.  Jammer dat er niet genoteerd werd, dat moet volgende keren echt wel. Een 

schoonheidsprijs voor de Biltenaer lijkt me wel wat.  Verder moet zo’n partij toch nog meer in een 

hoek van de zaal gespeeld worden met ook ruimte voor iedereen om toe te kijken. Hoe dan ook, het 

was spannend en leuk (sorry Ron!).  

Verder won Thijs van Joop, Jan Schepers van Richard. Berend veroverde 1-2 pionnetjes tegen Tim en 

won. Frank stond steeds wat beter tegen Nolan en dat betaalde zich uit. Onno en Bart gingen er eens 

goed voor zitten. Onno offerde eerst een stuk voor twee pionnen om aanval te krijgen, verloor ook 

nog een kwaliteit. Bart zag zich genoodzaakt een stuk terug te geven en koerste af op een gewonnen 

eindspel maar moest na foutjes toch in remise berusten. Eric en Manuel hielden elkaar lang in 

nevenwicht maar gingen toen beide in de aanval. Eric nam daarbij even een loper mee en toen de 

aanval van Manuel niet doorsloeg was dat voldoende voor de winst, tenminste zo begreep ik het. Eric 

is weer goed op dreef.  

Komende donderdag speelt ons bekerteam tegen Paul Keres, vrijdag is er weer een gewone interne 

ronde. 

Hartelijke groeten, 

Bart 

26 oktober     

De Biltenaer - Ron   1-0 

Frank - Nolan   1-0 

Eric - Manuel   1-0 

Timo - Berend   0-1 

Thiijs - Joop   1-0 

Jan S. - Richard   1-0 

Onno - Bart   ½'-½ 

 

 


