Gerard Hamers en Thijs Dam winnaars Open Kampioenschap Zeist/DBC 2015
Alweer de tweede editie van een geslaagd gezamenlijk Open Kampioenschap van Zeist en DBC heeft
plaatsgevonden! Op vrijdag 4 september in De Bilt en dinsdag 8 september in Zeist werd fanatiek om
de nu al felbegeerde bokaal gestreden. Net als vorig jaar werd het toernooi uitstekend geleid door
Nolan Wijenberg, was het aantal deelnemers hoger, werden er 3 ronden Zwitsers per avond
gespeeld met een speeltempo van 25 minuten p.p.p.p. en waren de problemen met de laptop als
vanouds.
Na de eerste avond had alleen Thijs Dam nog een 100 procent score, maar titelverdediger Gerard
Hamers en Dick Berkelaar volgde keurig op een half punt. Andere titelkandidaten zoals Arend van
Oosten, die het rechtstreekse duel tegen Thijs verloor, en Erik Olof, liep tegen de onvoorspelbare Ron
Smit op, lieten her en der wat steken vallen.
De tweede avond in Zeist beloofde dan ook zeer spannend te worden en dat werd het ook. In ieder
geval omdat wedstrijdleider Nolan ziek op bed lag en Joop Faber en Onno Kooy moesten proberen
om iets zinnigs uit het voor hun onbekende programma Swiss Perfect te krijgen. Hetgeen met veel
creativiteit wonderwel goed afliep.
In de 5e ronde kwamen de koplopers Gerard en Thijs elkaar dan eindelijk tegen, maar het werd na
hevige strijd en meeslepend tot de laatste seconde toch remise. De laatste ronde won Gerard keurig
van Arend en Boudewijn legde Thijs ook geen strobreed in de weg! 
Net als vorig jaar, toen Gerard en Arend na 6 ronden gedeeld bovenaan stonden, werd besloten om
te gaan snelschaken om de titel. Na twee vluggertjes, waarin alles werd geprobeerd om een
beslissing te forceren en wederom tot op de laatste seconden werd doorgespeeld, was er nog steeds
geen beslissing. Toen werd in de nachtelijke uurtjes in alle wijsheid besloten, dat na zoveel
onderlinge remises, de heren dan maar allebei op de beker te laten graveren! Proficiat!!
Op gepaste afstand van een vol punt werden Dick Berkelaar, Ron Smit en Bill Schuckink Kool keurig
gedeeld derde.
Hieronder de rest van de deelnemers die in ieder geval één ronde hebben gespeeld, maar velen alle
zes en de eindranglijst na 6 ronden Zwitsers.
Voor volgend jaar september staat de derde editie van het Open Kampioenschap Zeist/DBC al op het
programma!
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