Verslag 11 maart
Onno begon de 19e ronde van de interne competitie met enkele woorden naar aanleiding van
het overlijden van Bart Rahder. Bart was gedurende zeer lange tijd, startend al voor de tot het
huidige DBC leidende fusie, een markant lid van onze schaakclub. Hij overleed op 92-jarige
leeftijd..
Voor de competitie hadden zich 15 spelers gemeld. Helaas moest Simon afvallen. Het werd
een avond vol gooi- en smijtwerk. De toon werd al snel gezet door Patrick die Dick na een
ogenschijnlijk rustige start in enkele zetten van het bord veegde. Het was haast akelig om te
zien. Een stikmat zie je niet zo vaak dus de partij is onderaan deze mail bijgevoegd. Niet voor
tere zieltjes! Verbazing was er bij Onno tegen Thijs. Onno offerde een kwaliteit en dat was
goed gezien. De dame raakte wat opgesloten, Onno viel dwars door het centrum aan en won
overtuigend. Dirk won door een vrijpion van Ron en Eric toonde tegen Cees de strijdlust die
we in de externe competitie wat missen. Henk won van Frank, Henri is toe aan en cursus time
management en Bart tegen Jan van Lopik eindigde na een enerverend koningsgambiet toch in
remise.
Alle standen zijn weer bijgevoegd. Henk leidt nu weer in de strijd om het clubkampioenschap
en staat ook bovenaan in de ‘grote poule’. In groep 2 blijft Joop de lijst aanvoeren. Op de
achtergrond draait de Keizer nog en daar staat Bart bovenaan. Simon leidt het
jongerenklassement.
Tot slot: er werd alvast geloot maar niet gespeeld voor de interne beker: Boudewijn gaat tegen
Onno spelen, Frank tegen Thijs.
Volgende week wordt wellicht Boudewijn tegen Onno gespeeld, verder is er een normale
speelavond. Graag de opgaven!
Bart
Uitslagen 11 maart
Onno - Thijs

1-0

Frank - Henk

0-1

Patrick - Dick

1-0

Dirk - Ron

1-0

Nolan - Henri

1-0

Bart - Jan

½-½

Erc - Cees

1-0

Simon oneven
Partij Patrick van Beelen – Dick Berkelaar

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Bg5 Bg7 5. Bc4 Nbd7 6. Nge2 c5
7. Qd2 cxd4 8. Nxd4 Qb6 9. Bb3 O-O 10. O-O Nxe4 11. Nxe4 Bxd4 12. Bxe7 Re8
13. Qg5 Bg7 14. Bxf7+ Kxf7 15. Nxd6+ Kg8 16. Qd5+ Kh8 17. Nf7+ Kg8 18. Nh6+ Kh8
19. Qg8+ Rxg8 20. Nf7# 1-0

