Een onrustige avond
De avond stond vooral in het teken van de tweede ronde van het interne bekertoernooi. Loting
leverde vier partijen op. Helaas waren Dirk en Patrick afwezig waardoor er slechts twee partijen over
bleven. Onno won de eerste partij van Jan Schepers waarna Jan dus alles of niets moest spelen. Onno
kwam echter niet echt in gevaar en won zelfs: 2-0. In de andere partij kreeg Ron een mooie aanval
tegen Thijs en Fritz kan wellicht nog aantonen dat hij echt had moeten winnen. Dat gebeurde echter
niet en er ontstond een onduidelijk eindspel. Met beide nog ca 1 minuut op de klok begaf deze het.
Onno was zo vriendelijk een nieuwe klok in te stellen (dat dat de klok van de nog lopende partij van
Nolan en Bart was vermelden we slechts voor de volledigheid) waarna Thijs rustig ging nadenken
over zijn zetten en tot zijn grote ergernis door de vlag ging. Kreeg Ron nu loon naar werken of was
het gewoon een remisepartij? Thijs dacht het laatste en bovendien waren de klokken tegen hem.
Logisch nadenkend zou je dan in ieder geval voor de tweede partij een digitale klok pakken maar
schakers zijn geen normale wezens. Thijs won de tweede partij overtuigend en vervolgens de
loting….
Dan ware er ook nog vijf gewone wedstrijden. In poule A versloeg Henk na een leuk slot Frank. Thijs
en Henk gaan samen uitmaken wie er kampioen wordt, met de andere spelers voor de spanning
hopelijk nog als hinderlijke stoorzenders . In poule B werden vier partijen gespeeld waarbij vooral de
winst van Joop op Jan opviel. Jan gaf zijn dame weg. Een vriendelijk gebaar maar Joop komt nu wel
erg royaal voor te staan en het zal nog heel wat indelingskunst van de wedstrijdleider vergen om
hem van de eerste plaats af te houden.
Beker:
Boudewijn – Dirk
Thijs – Ron
Jan S. – Onno
Patrick – Frank

nog niet gespeeld
1 – 1 (Thijs door na loting)
0-2
nog niet gespeeld

Voor de poules:
Henk – Frank
Henri – Eric
Bart – Nolan
Joop – Jan
Boudewijn – Cees

1–0
0.5 – 0.5
1–0
1–0
1-0

Volgende week vrijdag speelt DBC1 thuis. Met name in poule B kunnen echter de nodige wedstrijden
gespeeld worden. Graag jullie opgaven.
Groeten,
Bart

