
Hoi, 

 
Hierbij het bijgewerkte Excelbestandje en een verslagje over ronde 8. 
 

Afgelopen vrijdag 30-10 was ik in de 8e ronde snel uitgespeeld: Sung-Ho plaatste zijn dame op een 
veld waar ik haar na een aftrekschaakje weg kon halen. Dat gaf me wel de gelegenheid om de 
overige 7 partijen uitgebreid te bekijken, helaas zonder speciaalbiertje in de hand. 

Daniël offerde tegen Nolan een kwaliteit op c3. Daar kreeg hij niet alleen de pion op e4 voor terug, 
maar ook een verwoestende aanval op de lang gerokeerde witte koning. Mooie partij om naar te 
kijken. Dat gold niet helemaal voor de partij tussen Ron en Onno. Daarin werd vrij snel afgewikkeld 

naar een gelijkstaand eindspel. "Dodelijk saai." was het commentaar van een van deze twee spelers. 
Maurits vond het onterecht dat hij weer tegen een 'onverslaanbare' tegenstander was ingedeeld. Hij 
leek inderdaad ge-h-lijnd te worden door Berend, maar toen gaf Berend de dame weg! Met twee 

lichte stukken en een dame tegen twee torens en een loper liet Maurits toen de winst niet meer lopen. 
Arnout won een kwaliteit van Max en kon door allerlei dreigingen tegen de zwarte koning afwikkelen 

naar een eindspel met een toren meer. Hij moest nog goed uitkijken voor een verbonden vrijpion, 
maar dat berekende hij goed. Jorik won, ten koste van enkele pionnen, met een vorkje op e5 een stuk 
van René. Dankzij zijn actieve spel bleek het extra stuk veel meer waard te zijn dan die pionnen. 

Uiteindelijk ging het mat op de onderste rij. Sybe en Jelle speelden een spannende partij waarin Jelle 
de kwaliteit won, maar Sybe enkele pionnetjes. Ergens greep Sybe mis waardoor Jelle de 
kwaliteitsvoorsprong kon omzetten in een extra loper. Met een fraaie kruispenning veroverde hij een 

belangrijk pionnetje, daarna kon zwart weinig meer overkomen. 
Als laatste waren Frank en Kees uitgespeeld. Kees kwam erg mooi te staan, maar verzuimde zijn loper 
op b7 bij het spel te betrekken. Toen Frank het wel welletjes vond, sloot Kees zich direct bij die 

mening aan. 
 

Ronde 8 30-10-2020     

Dam, T. (Thijs) ↔ Vlietstra, S.H. (Sung-Ho) 1-0 

Bos, M. (Maurits) ↔ Veldhorst, B. (Berend) 1-0 

Smit, R. (Ron) ↔ Kooy, O.F. (Onno) ½-½ 

Visser, S. (Sybe) ↔ Smid, J. (Jelle) 0-1 

Dujardin, F.P.M. (Frank) ↔ Floor, C. (Kees) ½-½ 

Wijenberg, N. (Nolan) ↔ Graafsma, D. (Daniël) 0-1 

Tax, J. (Jorik) ↔ Graafsma, R. (René) 1-0 

Dam, A.A. (Arnout) ↔ Kovacsek, M. (Max) 1-0 

 

Na ronde 8 
30-10-
2020 

Dam, T. (Thijs) 33 

Veldhorst, B. (Berend) 27 

Smit, R. (Ron) 26 

Dujardin, F.P.M. (Frank) 22 

Bos, M. (Maurits) 18 

Visser, S. (Sybe) 18 

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

Oden, M. (Mazen) 16 

Smid, J. (Jelle) 15 

Tooren, B.F. van (Bart) 14 

Kooy, O.F. (Onno) 10 

Onwezen, E. (Eric) 9 

Floor, C. (Kees) 9 

Wijenberg, N. (Nolan) 6 

Dam, A.A. (Arnout) 6 

Tax, J. (Jorik) 6 

Graafsma, D. (Daniël) 6 

Duijl, H.V. van (Henri) 4 

Smit, M. (Manuel) 4 



Berkelaar, D.N. (Dick) 4 

Graaf, C.N. de (Kees) 2 

Kovacsek, M. (Max) 2 

Graafsma, R. (René) 2 

 

De Corona-epidemie heeft enorm veel nadelen, maar hier en daar ook een voordeel: inmiddels staan 
er vier jeugdleden in het lijstje van wie eentje in het linker rijtje met 100%! 
 

Groet, Thijs 

 


