
In ronde 10 werden maar liefst zeven partijen gespeeld! Daniël en René waren terug van even weg 

geweest, Vitto en Nicola terug van lange tijd weg geweest; de laatste twee namen Ruben als bonus 
mee. 
Indeler Thijs vond het tijd voor een correctie in de top-10 en had daarom de nrs. 1 en 2 ingedeeld 

tegen de nrs. 5 en 6. Dat leidde uiteindelijk tot de verwachte uitslag, maar vanzelf ging het niet. Sybe 
bleef zich tot het eind taai verdedigen, dus Berend moets er aardig wat energie insteken. Thijs dacht 
dat hij zijn dame wel kon geven tegen een toren en paard van Jelle, maar bij nauwkeurig spel van 

Jelle leek het in de korte analyse na de partij op gelijk spel uit te draaien. Helaas was Jelle door lichte 
tijdnood niet nauwkeurig genoeg. 
Vitto en Nicola vertoonden een fraaie rentree door respectievelijk een remise tegen Nolan en winst 

tegen Jorik; René behaalde zijn eerste winst tegen nieuwkomer Ruben. Maurits en Frank speelden 
door tot in een complex eindspel voordat ze tot remise besloten; Daniël had nog last van een jetlag en 
tegen Manuel kun je maar beter nergens last van hebben. 

De uitslagen op een rij: 

Ronde 10 27-11-2020     

Smid, J. (Jelle) ↔ Dam, T. (Thijs) 0-1 

Veldhorst, B. (Berend) ↔ Visser, S. (Sybe) 1-0 

Bos, M. (Maurits) ↔ Dujardin, F.P.M. (Frank) ½-½ 

Graafsma, D. (Daniël) ↔ Smit, M. (Manuel) 0-1 

Leeuwen, V. van (Vitto) ↔ Wijenberg, N. (Nolan) ½-½ 

Ruben ↔ Graafsma, R. (René) 0-1 

Leeuwen, N. van (Nicola) ↔ Tax, J. (Jorik) 1-0 

 
Dat leidt tot de volgende stand: 

Na ronde 10 27-11-2020 

Dam, T. (Thijs) 41 

Veldhorst, B. (Berend) 35 

Smit, R. (Ron) 29 

Dujardin, F.P.M. (Frank) 28 

Bos, M. (Maurits) 22 

Visser, S. (Sybe) 22 

Smid, J. (Jelle) 21 

Vlietstra, S.H. (Sung-Ho) 17 

Oden, M. (Mazen) 16 

Wijenberg, N. (Nolan) 14 

Tooren, B.F. van (Bart) 14 

Smit, M. (Manuel) 13 

Floor, C. (Kees) 12 

Kooy, O.F. (Onno) 10 

Onwezen, E. (Eric) 9 

Tax, J. (Jorik) 7 

Graafsma, R. (René) 7 

Graafsma, D. (Daniël) 7 

Dam, A.A. (Arnout) 6 

Leeuwen, N. van (Nicola) 5 

Duijl, H.V. van (Henri) 4 

Berkelaar, D.N. (Dick) 4 

Kovacsek, M. (Max) 3 

Leeuwen, V. van (Vitto) 3 

Graaf, C.N. de (Kees) 2 

Ruben 1 

 


