Omdat SKS A tegen SKS B speelde deden een aantal spelers niet mee met de competitie. Des
ondanks waren er toch nog acht partijen en was de club toch aardig gevuld.
Hans Groffen speelt sinds mensenheugenis bij Het Witte Paard extern en deed daarmee gewoon
mee met de competitie. Merijn van Broekhoven was zijn opponent. Met wit heeft Merijn nog wel
eens een verrassende zege gepakt op Hans, maar nu had Merijn zwart. In een soort van leeuw
kwamen de stukken van Merijn niet echt goed terecht. En met h6 en g5 was de koningsstelling
ook niet meer zoals het was. Hans koos voor een lange rokade, waar Merijn daarna dacht dat de
korte rokade wel kansen zou bieden op de damevleugel.
Door de eigen verzwakking op de koningsvleugel, bracht Merijn zichzelf in de problemen. Hans
trok ten strijde en wist daarna vrij gemakkelijk de zege veilig te stellen. Achteraf was korte rokade
toch niet zo?n goed idee.
Alex Jonkheer doet het de laatste tijd niet slecht. Voor het team, als ie mag spelen bij Middelburg,
boekte hij al een zege en voor de competitie heeft hij door een overwinning op Bram Baljeu nu
4,5 punt uit zes partijtjes schaak.
Remco Hekhuis speelde tegen Kees Verberkmoes en kwam remise overeen. Dezelfde uitslag was
er bij de partij tussen Wolfgang Reichpietsch en Jean-Pierre van Gemert. Lange tijd leek JeanPierre zelfs minder te staan met een isolanie op de d-lijn. Uiteindelijk deed Wolfgang het niet
geheel handig en leek Jean-Pierre alsnog te gaan winnen. De jongste Van Gemert vond het
allemaal wel mooi en bood remise aan. Wolfgang kon dit cadeautje niet weigeren.
Ronald Steijn greep een overwinning op Kees Polderman, terwijl Johanna Brouwer haar meerdere
moest erkennen in de zeer ervaren Martin de Bock.
Verrassend was de puntendeling bij Joas Fontijn en Eric van Driel. Eric is op papier toch wel een
paar punten sterker, maar ergens midden in de partij bood Eric remise aan. Het was Joas zijn
eerste score van het seizoen en daarmee een lekkere opsteker.
Vincent Tiggelman speelt af en toe prima potjes en kan eigenlijk best lekker meedraaien in de
grote mensen competitie. Jan Engelen ondervond dit ook en was niet opgewassen tegen Vincent.
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