DBC Bekercompetitie 2013-2014
Kwartfinale 2 februari 2014

Het “Schaaltje”
Rein Escher
Henk Kuyer
Joop Faber
Patrick van Beelen

- Boudewijn van Maanen
- Frank Dujardin
- Onno Kooy
- Ron Smit

0–2
1 – 1 (Henk verder na loting!)
0–2
½ – 1½

Op de avond zelf werden er maar twee partijen van de kwartfinale gespeeld. Rein, Boudewijn en
Patrick waren niet aanwezig en hebben hun kwartfinale een paar weken later gespeeld.
Toch werden de twee overgebleven partijen echte alles of niets bekerwedstrijden. Henk en Frank
waren met puur vechtschaak bezig en gebruikte alle middelen om maar in de halve finale te komen.
Toen de kruitdampen waren opgetrokken en beide heren groggy in hun stoelen hingen, bleken ze
allebei een wedstrijd gewonnen te hebben. Net als in de vorige ronde tegen Thijs Dam, was Henk nu
ook weer de gelukkige bij de onvermijdelijke en onverbiddelijke loting en gaat naar de halve finale.
Ook tussen Joop en Onno hing er een echt bekersfeertje. Dat sfeertje ontstond in de 1e partij die
aanvankelijk gunstig verliep voor Onno. Maar na wat flinke onnauwkeurigheden van Onno en enkele
sterke zetten van Joop kantelde de partij volledig. Toen de tijd echter begon te dringen en een
onmiddellijke winst ontbrak, bood Joop in nog steeds een betere stelling remise aan. Toen Onno het
aanbod weigerde onder het mom van “bekeren is de dood of de gladiolen” en vervolgens op tijd
won, was er dat speciale bekersfeertje. De 2 e partij werd wat ‘gemakkelijker’ gewonnen door Onno.
Pas toen de vlag van Joop op vallen stond offerde hij een kwaliteit en dat bleek achteraf niet
helemaal te kloppen. Ook Onno dus door naar de halve finale.
Over de partijen tussen Patrick en Ron en tussen Rein en Boudewijn kan ik niet veel zeggen, omdat ik
er niet bij was. Boudewijn schijnt betrekkelijk eenvoudig gewonnen en plaatst zich voor het eerst
voor de halve finale. Ook de winnaar van vorig jaar Ron Smit, een echte Beker-cupfighter, wist zich
ten koste van Patrick bij de laatste vier te scharen.
Met drie voormalig winnaars en Boudewijn kan het wel eens een boeiende halve finale worden
tussen:
-

Henk Kuyer
Ron Smit
Onno Kooy
Boudewijn van Maanen

De halve finale wordt gespeeld op vrijdag 28 maart 2014!!

Uw wedstrijdleider Onno Kooy

