Beste allen,
DBC heeft een voor wat betreft de resultaten heel goede week achter de rug. DBC1 speelde
donderdagavond tegen HSG3 en won met 5-3. Toch ging dat niet zonder slag of stoot. Zo
verloor aan bord 1 Lucas van Kees Punter, een tegenstander met rating 1687. Op de andere
borden ging het gelukkig beter, het verslag van Onno komt hopelijk snel want er werd nog
veel over nagepraat. Vrijdag won DBC2 van Almkerk1 en daar mag DBC2 dik tevreden mee
zijn. Zo gaf de tegenstander van Bart een toren weg in gewonnen stelling. Ook Jan kwam
goed weg. Gezien de gemiddelde rating van nog geen 1500 van de tegenstanders overigens
bepaald geen geweldige prestatie. Voor zowel DBC1 als DBC2 geldt dat de sterke
tegenstanders nog moeten komen.
Intern waren er vrijdag maar twee wedstrijden:
Onno – Henri 1-0
Simon – Joop 1-0
Zie de pagina INTERNE voor een nieuwe tussenstand.
Graag alvast de opgaven voor volgende week.
Volgende week vrijdag is bij ons thuis ook de 2e ronde van het bekertoernooi met Zeist.
Gisteravond werd al een eerste match gespeeld. En niet de minste: Thijs won met 1.5 - 0.5
van Arend Jan van Oosten, de clubkampioen van Zeist. Een mooie prestatie! (ik wou zeggen
een verrassing maar als ik dat schrijf krijg ik ruzie met Thijs)
Er is al geloot voor komende vrijdag en de indeling is:
Jan Schepers – Peggy van Amerongen
Hans Kuiken – Boudewijn van Maanen
Frank Dujardin – Willem Veltman
Sergio Harnanadan – Dirk van Kekem
Onno Kooy – Gerard Hamers
Roel Zuidema - Ron Smit
De eerstgenoemde speler heeft eerst wit. De complete indeling tot en met de finale is te
vinden in bijgevoegd schema.
Hartelijke groeten,
Bart
BEKERSCHEMA 2016
nr

2e ronde

01

Jan Schepers

02

Peggy van Amerongen

03

Hans Kuiken

04

Boudewijn van Maanen

05

Frank Dujardin

06

Willem-Jan Veltman

07

Arend van Oosten

08

Thijs Dam

09

Patrick van Beelen

10

Wouter vd Bilt

11

Sergio Harnandan

3e ronde

Thijs Dam

Wouter van de Bilt

halve finale

finale

12

Dick van Kekem

13

Onno Kooy

14

Gerard Hamers

15

Roel Zuidema

16

Ron Smit
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