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Rutger Oskam – Gilles Yeung 
 
Rutger heeft zojuist, het positioneel wat mindere, 39-34 
gespeeld. Gilles begrijpt de stand goed en speelt niet 
standaard 24-29 om zijn vleugel verder te ontwikkelen, maar 
gooit het over een hele andere boeg: vleugelcontrole!! 12-
17, 43-39, 20-25 48-42, 17-21, 27-22, 15-20 42-37 6-11 en 
wit is volledig vastgelopen!  

  
Pepijn van den Brink – Gerben Steenbergen 
 
In de diagramstand weigert Pepijn 27-22 te spelen om naar 
een veilige remise af te wikkelen. In plaats hiervan gooit hij 
de knuppel in het hoenderhok met 49-43. Hiervan zou hij 
snel spijt krijgen: 17-22, 28x17 12x21 38-33, 08-12 43-38. 
Gerben slaat nu definitief toe met 24-29 33x15 23-28. 

  
Arwin Lammers – Martijn van IJzendoorn 
 
Martijn had een valse start dit toernooi door de eerste ronde 
te verliezen. Vervolgens werd de achtervolging ingezet en 
door in de ochtendronde van Jannes Kromhout te winnen 
was hij inmiddels gedeeld tweede. In de diagramstand 
speelde Martijn 20-25 waarna Arwin het aangeboden 
cadeautje in ontvangst nam door met 27-21 een onvervalste 
coup Royal uit te halen.  

  



Jannes Kromhout – Alex Ketelaars 
 
Het was vandaag niet de dag van Jannes. Na in de ochtend 
al verloren te hebben ging het ook 's middags mis met de 
Wageninger. Hij speelde hier 38-32 en liep in het zetje van 
Weiss: 24-29, 23-29, 14-20. De dam werd nog afgenomen, 
maar de Alex gaf de winst niet meer uit handen.  

  
Gerwin Schimmel – Jan Groenendijk 
 
Jan kwam in de ochtend al tot winst en zag tot zijn 
verbazing dat Gerwin hier 41-37 speelde. De brilcombinatie 
werd meteen uitgehaald met 19-23, 18-23 9-14 en een 
schijfje meer werd keurig tot winst gevoerd. 

  
Thimo Werkman – Jaco Kastelijn 
 
Jaco heeft een mooie centrumstand en wit heeft het moeilijk 
om een plan te vinden. Thimo speelde hier foutief 37-32. 
Jaco antwoordde gepast met 22-28, waarna of geslagen zal 
worden of 28-33 een schijf zal opleveren. Thimo koos voor 
het laatste, maar kwam er verder niet meer aan te pas. 

  
 


