Het jaarlijkse Open Snelschaakkampioenschap van Middelburg werd (intussen bijna traditioneel)
gedomineerd door Souburgers. Weliswaar stonden er na het toernooi 3 Middelburgers op het
ereschavot; het waren echter geen schakers van SV Middelburg!
Na de edities van 2016 en 2017 schreef (rating)favoriet Jeroen Hekhuis ook deze aflevering op
zijn naam. Met 10,5 punten uit 11 wedstrijden werd alleen aan Johan de Wolf een halfje
afgestaan. Die dacht in een ?iets betere stelling? met iets minder bedenktijd met een remiseaanbod
goede zaken te doen, maar hij was even vergeten dat hij gewoon een vol stuk voor stond en de
partij vrij eenvoudig had kunnen beslissen (hoewel met een aangenomen remiseaanbod de partij
natuurlijk ook snel werd beslist). De ronde ervoor was Jeroen ook al erg goed weggekomen. Bert
Henderikse ging tijdens het uitvoeren van g7-g8D met mat door zijn knipperend streepje. Er gaan
geruchten, dat Bert volgend jaar een speeltempo van 7 minuten en 2 seconden wil voorstellen. In
de overige 9 rondes kende Jeroen echter geen problemen en/of genade met zijn opponenten. Pas
na het toernooi ging hij onderuit...in de vers gevallen sneeuw.
Albert Vermue scoorde er ook lustig op los. Na verlies in de eerste ronde tegen Jeroen en een
benauwde remise in ronde 2 volgde een reeks van 8 overwinningen. Onder meer Bert en Johan
moesten eraan geloven, maar met bijvoorbeeld een gestolen overwinning op Carl Schoor zat het
soms ook wel een beetje mee. Henrik Westerweele riep Albert in de slotronde een halt toe, maar
de tweede plaats was toen al veilig gesteld. Bert wist de top 3 te complementeren, hij verknoeide
een half punt te veel voor de gedeelde tweede plaats. Henrik werd vijfde achter Johan, terwijl Carl
troosteloos in de middenmoot eindigde.
Eindstand na 11 rondes:

1.

Jeroen Hekhuis

10,5

2.

Albert Vermue

8,5

3.

Bert Henderikse

8,0

4.

Johan de Wolf

7,5

5.

Henrik Westerweele

6,5

6.

Marcel Nellen

6,5

7.

Maarten Westerweele

6,5

8.

Paul Koster

5,0

9.

Aart Kögeler

5,0

10.

Carl Schoor

5,0

11.

Alex Jonkheer

4,0

12.

Arjan van Tuijl

3,5

13.

Raymond van de Ven

3,5

14.

Tjitte de Boer

3,5

15.

Gerrit Christiaanse

3,0

16.

Jan Boone

1,5

