
We mochten weer schaken afgelopen vrijdag, dus dat hebben we gedaan! De jeugd was nog niet 

voltallig aanwezig, maar toch zeker voor tussen de helft en driekwart. 
Daarna de 18-plussers (klinkt beter dan senioren) aangevuld met enkele oudere jeugdleden, die 
speelden vijf partijen in totaal: 
Ronde 9 20-11-2020     

Dam, T. (Thijs) ↔ Veldhorst, B. (Berend) ½-½ 

Dujardin, F.P.M. (Frank) ↔ Smit, R. (Ron) ½-½ 

Smid, J. (Jelle) ↔ Bos, M. (Maurits) 1-0 

Floor, C. (Kees) ↔ Visser, S. (Sybe) ½-½ 

Kovacsek, M. (Max) ↔ Wijenberg, N. (Nolan) 0-1 

Smit, M. (Manuel) oneven   
 
Manuel kwam na lange tijd opdagen. Ik had hem graag ingedeeld, maar bovenstaande kwam toch het 
beste uit in het systeem. Voordeel hiervan: als Manuel volgende week weer komt, wordt hij zeker 
ingedeeld (voorlopig is niemand twee keer oneven). 
Eind oktober was het aangekondigd: vanaf ronde 9 kan het zijn dat je voor de tweede keer dezelfde 
tegenstander treft. In de top-4 was dit het geval, maar met twee enerverende remises verandert er 
niets in die top-4. 
Ook Kees en Sybe tekenden de vrede, Nolan scoorde tegen Max zijn eerste overwinning (toch nog 
gelukt voor de Kerst!) en Jelle zette zijn zegereeks gewoon voort door van Maurits te winnen. 
(Maurits? Is dat niet die man die in de vorige ronde van beresterke Berend won?) 
 
Dit alles leidt tot de volgende stand: 

Na ronde 9 
20-11-
2020 

Dam, T. (Thijs) 36 

Veldhorst, B. (Berend) 30 

Smit, R. (Ron) 29 

Dujardin, F.P.M. (Frank) 25 

Visser, S. (Sybe) 21 

Smid, J. (Jelle) 20 

Bos, M. (Maurits) 19 

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

Oden, M. (Mazen) 16 

Tooren, B.F. van (Bart) 14 

Floor, C. (Kees) 12 

Wijenberg, N. (Nolan) 11 

Kooy, O.F. (Onno) 10 

Onwezen, E. (Eric) 9 

Smit, M. (Manuel) 8 

Dam, A.A. (Arnout) 6 

Tax, J. (Jorik) 6 

Graafsma, D. (Daniël) 6 

Duijl, H.V. van (Henri) 4 

Berkelaar, D.N. (Dick) 4 

Kovacsek, M. (Max) 3 

Graaf, C.N. de (Kees) 2 

Graafsma, R. (René) 2 

 
 


