Snelschaken zaterdag 14 november 2015 in Bunschoten
Zaterdag 14 november 2015 was het alweer zover; het jaarlijkse snelschaakevenement in
Bunschoten-Spakenburg. Dit jaar voor de verrassing met twee teams. Zowel DBC 1 als DBC 2 met 6
man op pad. Althans, dat was de gedachte vrijdagavond voorafgaand. Zaterdagochtend kreeg Paul
van der Klein een telefoontje van Ben van der Laan dat hij ziek was. Paul op zijn beurt belde de
teamcaptain Onno Kooy met deze mededeling. Die op zijn beurt mijzelf, ‘organisator’, weer belde
met de vraag of dat we nog een reserve hadden. ‘Nee’, was daarop het antwoordt, maar ware het
niet dat Boudewijn van Maanen had aangegeven wel stand-by te willen staan in het geval van zieken.
Dus Onno bedacht zich geen moment en belde Boudewijn met de vraag om toch mee te doen.
Gelukkig had Boudewijn toch wel zin in een toernooitje, dus beide teams waren weer compleet. Nu
moest er nog gekeken worden wie er in DBC 1 zou gaan spelen. Bart van Tooren offerde zich op om
maar als ‘kop-van-jut’ in groep 1 op bord 6 bij DBC 1 te gaan spelen. Hierdoor kon Boudewijn in DBC
2 achter bord 2 plaatsnemen. Boudewijn nogmaals dank voor je deelname!
Dan nu maar het verslag van het tweede team in Bunschoten met Ron Smit, Boudewijn van Maanen,
Frank Dujardin, Eric Onwezen, Nolan Wijenberg en Joop Faber.
DBC 2 begon het toernooi stroef met twee nederlagen op rij. Dat gaf al weinig hoop. Ware het niet
dat Boudewijn als doelstelling had om bij de eerste twaalf te eindigen, zodat we later niet in een
poule met vijf teams zouden komen ( 17 teams in groep 2 ). Er wordt na 7 rondes namelijk een
herindeling gemaakt, met poules van 4. Dat bleek wel te helpen, want na de tweede ronde werd er 3
keer gewonnen, 1 keer gelijkgespeeld en nog maar 1 keer verloren. Doelstelling gehaald, want we
stonden na 7 rondes elfde.
In de poule tussen de nummers 9 t/m 12 werd DBC 2 onbedreigd eerste, want alle drie de
wedstrijden werden met 4-2 gewonnen. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi
met een keurige 9de plek als resultaat. We waren als 13de geplaatst, dus het resultaat op basis van de
indeling viel helemaal niet tegen.
De persoonlijke scores van DBC 2; Joop Faber en Nolan Wijenberg 6 uit 10, Eric Onwezen en Frank
Dujardin 5,5 uit 10 en Ron Smit en Boudewijn van Maanen 5 uit 10. Iedereen een score van 50% of
meer, en iedereen kon daar mee leven.
Iedereen bedankt voor het meespelen!
Nolan Wijenberg

