Beste allen,
Op de laatste complete competitieavond hadden we met 15 schakers een mooie opkomst. Gelukkig
was Gerit na lange tijd ook weer aanwezig en konden we in Vera Beukers een nieuwe belangstellende
begroeten. Daar de wedstrijdleider zichzelf oneven had verklaard (dat doet hij helaas te vaak, zo wordt je
natuurlijk nooit clubkampioen) zorgde Onno voor een snel en mooi verslag van de avond. Ik neem het
vrijwel letterlijk over:
“Henri en Gerrit deden vreselijk hun best om van elkaar te winnen, maar na
het optrekken van de rookwolken werd tot remise besloten. Nolan en Frank
deden er alles aan om zich van de hardnekkige remisestelling te bevrijden,
maar dat mocht niet baten. Bij Eric en Boudewijn kwam natuurlijk het
Hollands op het bord en Eric koos voor een frontale koningsaanval. Langzaam
maar gestaag kwam Eric erg goed te staan. De stukken konden meteen in het
doosje toen Boudewijn dacht een bevrijdende zet te hebben en zijn dame
tegen een toren moest geven. Jan v. L. won knap van Ron! Hoewel Ron zich
lange tijd taai verdedigde, was een stuk minder voor een verre vrijpion
niet genoeg. Simon moest het opnemen tegen het eventuele nieuwe lid Vera.
Altijd lastig, want je hebt nog geen idee van de speelsterkte. Simon liet
zich niet van de wijs brengen en won overtuigend. Jan S was uit op wraak
tegen Onno na twee nederlagen bij de Bekercompetitie. Het werd dan ook een
boeiend gevecht. De opening was voor Onno, maar na een misgreep was er weer
van alles mogelijk. Het golfde wat op en neer en Jan S. weigerde elk
remiseaanbod, maar in tijdnood (Jan S. dacht er steeds 10 seconden bij te
krijgen, maar had de klok toch net iets anders ingesteld) trok Onno aan het
langste eind. Bij Thijs en Henk zag het er even naar uit dat Henk een
moeilijke avond zou krijgen, maar net toen het interessant begon te worden
werd tot remise besloten.”.

Door deze resultaten is Henk Kuyer onze nieuwe clubkampioen! Henk is door Thijs niet meer te
achterhalen daar Thijs volgende week nog de bekerfinale speelt. Zowel in poule A als in de grote
poule (zie bijlagen) is Henk de overtuigende winnaar. Gefeliciteerd. In poule B is het nog niet beslist
daar Nolan nu eerste staat maar evenals Dirk volgende week in DBC2 speelt en Nolan door Joop nog
kan worden achterhaald. Hoe de stand in de Keizer is kun je later op de website zien.
Volgende week spelen Thijs en Onno dus de bekerfinale en speelt DBC2 thuis tegen Woerden. In
deze laatste ronde vande externe competitie staat niets meer op het spel tenzij Zeist deze week
verliest. In dat geval is het ineens een wedstrijd om het kampioenschap. Al met al een
spannende slotdag van de competitie en ik verwacht dan ook dat alle andere spelers mee doen met
de laatste ronde van de interne competitie. Graag jullie opgaven.
Hartelijke groeten,
Bart

