SGS-Snelschaakkampioenschappen voor clubteams 2013
Zaterdag 9 november was weer het jaarlijkse snelschaakkampioenschap voor
teams van de SGS. DBC speelde in de 2e groep met 1 team mee bestaande uit
Ron, Bart, Frank, Nolan, Henri en Joop. Het was zoals elk jaar weer een gezellige
dag en de thuisblijvers hadden weer eens ongelijk. Op basis van de voorgaande
jaren was voor DBC een uiteindelijke plek in de middenmoot te verwachten en
dit kwam ook uit. We waren zeer tevreden over onze prestaties. De laatste ronde
speelden we zelfs aan de hoogste tafel tegen de uiteindelijke kampioen Ons
Genoegen. Helaas zakten we hierdoor ook weer stevig op de ranglijst en
eindigden met 8 matchpunten uit 9 wedstrijden. De gehele dag werd er
regelmatig gescoord. Merkwaardig was onze overwinning tegen het veel sterkere
Utrecht/Vechtlust. We wonnen aan drie borden die straal verloren stonden.
Curieuze zaken waren er natuurlijk ook. Frank vertelde na zijn laatste partij dat
hij deze in stijl gewonnen had. Heel mooi tot ik later begreep van zijn
tegenstander dat deze ook gewonnen had. Heren, ga daar eens rustig over
praten! Het beek dat Frank won door een onreglementaire zet (hij stond schaak)
en dat de tegenstander voor vrijwel niemand hoorbaar de winst geclaimd had.
Frank was snel overtuigd. En wat te denken van Bart die tegen Zeist 1 in straal
gewonnen positie op een vrijwel leeg bord met een toren op de eerste rij schaak
werd gezet (dacht hij), naar de tweede rij ging en de partij verloor omdat de
toren van de tegenstander niet naar de 1e maar naar de 2e rij was gegaan!
Dan de prestaties. Onno behaalde met 1 punt een 100 % score, dank! Als
toeschouwer en opgegeven als reservespeler deed hij ‘s middags 1 ronde mee.
Ron was aan bord 1 de kop van jut en met een half punt uit 9 partijen is het een
wonder dat zijn humeur er niet onder leed. Henri begon met 0 uit 4 maar
behaalde ’s middags toch nog 3.5 punt waarmee hij gelijk eindigde met Nolan.
Joop was zo vriendelijk aan bord 6 zijn plek 1 ronde af te staan aan Onno en
werd daardoor geen topscorer. Joop behaalde 5.5 punt uit 8. Dat was even veel
als Frank aan bord 3, maar wel uit 9. Bart tenslotte had voor zijn doen een
goede dag en eindigde aan bord 2 met 6 uit 9 als topsorer van het team.

