Beste allen,
De laatste avond van de interne competitie zit er op. Volgende week is er nog een slottoernooi en dan
is ook het seizoen ten einde.
Gisteravond gebeurde er nog echter nog heel veel.

In de eerste plaats was er de finale van het interne bekertoernooi: Thijs tegen Onno. Dat moest haast
wel eindigen in een dramatische ontknoping: bij winst van Thijs zou Onno twee finales achter elkaar
verloren hebben (vorige week ook beker tegen Zeist), bij winst van Onno Thijs twee, als we het verlies
van het clubkampioenschap mee tellen. Dus eigenlijk was de uitslag misschien wel voorspelbaar Thijs
won de eerste partij, Onno de tweede. De heren besloten geen beslissend snelschaakpartijtje te
spelen maar het roemruche schaaltje te delen. Uw wedstrijdleider hoorde dit pas royaal na afloop daar
hij zelf nog lang in strijd verwikkeld was. Blijft de vraag of dit acceptabel is. Bij de elfstedentocht
werden ooit de vijf winnaars die gearmd over de finish kwamen gediskwalificeerd. Als we dat hier ook
doen moeten Boudewijn en Frank nog een finalepartij spelen. Het bestuur zal hier nog over besluiten
maar daar Onno voorzitter is kan ik de uitslag wel raden.
Dan speelde DBC2 nog tegen Woerden 1. De spanning was er bij voorbaat al wat af doordat Zeist al
kampioen in de poule was geworden. Het ging nog slechts om de tweede plaats in de poule. Wel, die
was overtuigend voor Woerden. Ze wonnen met 5-3. Alleen Bart (bord 2) en Dirk (invaller voor Dick,
bord 6) kwamen tot winst. Eric en Nolan speelden remise en de rest verloor. Van de partijen zelf heb
ik weinig meegekregen daar ik zelf tot laat op de avond moest ploeteren voor de winst. Opmerkelijk
was de remise van Eric, een plusremise naar verluid, tegen Martijn l’Ami, inderdaad een broer van,
maar toch ook met een rating van 1881. Tevens de negende remise van Eric. Ron Smit is met 7.5 uit
9 topscorer geworden van het team.
Voor de interne competitie waren er maar twee partijen, zie onder voor de uitslagen. In de bijlagen zijn
de eindstanden van de poules aan te treffen. In de hoofdpoule is Henk overtuigend winnaar, evenals
in poule A. Nolan is in de hoofdpoule 2e geworden Thijs 3e en Dirk 4e. Nolan heeft ook poule B
gewonnen, hier met Dirk en Joop op resp. de plaatsen 2 en 3.
Tot slot: komt allen naar het rapidtoernooi van volgende week, opgeven niet nodig.
Hartelijke groeten,
Bart
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