Voor Robin Bosters zat het bekeravontuur van het seizoen 2018/2019 er al weer op. De finalist
van de vorige editie had zijn dag niet tegen Roeland Alders en moest berusten in een vroege
uitschakeling.
Vanuit de opening was er voor Robin nog weinig aan de hand, maar wat onhandige keuzes daarna
gaven Roeland meteen aanknopingspunten om een goede stelling te bereiken. Robin zijn stukken
stonden niet handig en Roeland kon vervolgens afwikkelen naar de winst.
De titelverdediger van vorig jaar, Hans Groffen, maakte geen fout. Met frivool spel verrastte hij
Alex Jonkheer. Hans met de h- en g-pion naar voren deed Alex er toe besluiten niet meer kort te
rokeren. Hans rokeerde ook niet, maar zijn koning bleef veilig. Die van Alex niet en uiteindelijk
met de koning beland op de damevleugel was het gedaan met de pret.
René Tiggelman heeft ook een ticket veroverd voor de volgende ronde van de beker. Albert
Vermue was niet opgewassen tegen René, die het eindspel keurig op techniek uitspeelde.
Jeroen Hekhuis duwde Merijn van Broekhoven uit de opening. Merijn speelde met de zwarte
stukken en verkeek zich lelijk op de kansen van Jeroen. Na f5 werden de witte velden zwak en
Jeroen legde deze zwakte naar boven. Eerst kostte het een kwal, maar er was eigenlijk geen
redden meer aan.
Eric van Driel dolf het onderspit tegen Martin de Bock die de aanvalsintenties van zijn
tegenstander prompt weerlegde. De aanval van Eric zag er gevaarlijk uit, maar er zat een klein lek
in. Eric leek mat te gaan zetten, maar had de dame van Martin over het hoofd gezien. In plaats van
mat was het Martin die opeens een dame meer had.
Jean-Pierre van Gemert stond al snel goed tegen Carl Schoor.Carl offerde een paard op f2, maar
had eigenlijk geen compensatie voor het stuk. Jean-Pierre kon daarna met veel dreiging de zwarte
stelling kapotspelen en bekert daarmee verder.
Willem Brouwer was erg snel klaar met een overwinning. Tegenstander Ingel Baaijens had wat te
weinig wedstrijdritme en verloor zijn dame.
Johanna Brouwer was in een spannende partij Jan Engelen de baas. Jan leek op weg naar de winst,
maar toen weer niet. Daarna weer wel, maar uiteindelijk toch niet. Johanna bekert dus verder.
Indeling eerste ronde

Albert Vermue - René Tiggelman * 0-1
Xander Joosse * - Kees Polderman 1-0
Hans Groffen * - Alex Jonkheer 1-0
Jeroen Hekhuis * - Merijn van Broekhoven 1-0
Eric van Driel - Martin de Bock * 0-1
Roeland Alders * - Robin Bosters 1-0
Jean-Pierre van Gemert * - Carl Schoor 1-0
Willem Brouwer * - Ingel Baaijens 1-0
Johanna Brouwer * - Jan Engelen 1-0
Roel Schroevers vrij
Indeling tweede ronde
Roeland Alders - Roel Schroevers
René Tiggelman - Willem Brouwer
Indeling kwart finales
Jeroen Hekhuis - Roeland Alders/Roel Schoevers
Hans Groffen - Johanna Brouwer
Martin de Bock - Jean-Pierre van Gemert
Xander Joosse - René Tiggelman/Willem Brouwer

