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Gerben van Steenbergen – Gilles Yeung 
 
Gilles speelde in de diagramstand sterk 21-26, waarna 
Gerben zich liet verleiden tot 41-37. De partij werd vervolgd 
met 7-11, 49-44, 8-12. Gerben had op dit moment nog 48-
42 kunnen spelen, maar versnelde zijn ondergang door 44-
40 te spelen. Gilles sloeg natuurlijk toe met de coup royal 
via 24-30!! 
 
 

  
Alex Ketelaars – Rutger Oskam 
 
Alex is al flink in de problemen gekomen, maar zag tot zijn 
opluchting Rutger hier 20-25 spelen. Alex antwoordde 
dankbaar met 42-37 en 35-30. De overgebleven stand was 
bij goed spel te winnen geweest, maar Alex durfde geen 
dam te halen waardoor Rutger toch nog ontsnapte. 
 

  
Martijn van IJzendoorn - Pepijn van den Brink 
 
Pepijn was onderweg al twee schijven verloren, maar ging 
tegen beter weten in toch door. Onverwacht werd hij 
beloond voor zijn inzet, want wit produceerde hier 23-19 en 
zag zwart doorbreken met 22-27, 27-32 en 17-21. De partij 
was op dat moment nog steeds gewonnen voor Martijn, 
maar geheel van slag maakte hij het zichzelf nog heel lastig. 
Gelukkig hield hij twee zetten voor het einde zijn hoofd nog 
koel door nipt de remise binnen te slepen. 

  
  



Wopke de Vries – Jannes Kromhout 
 
Wopke speelde sterk 40-34 en lokte hiermee 17-22 uit 
hetgeen Jannes ook deed. Wopke toverde echter een 
slimmigheidje uit de hoge hoed: 34x14 22x44 32-27! 19x10 
27-22 en 43-39. Wat meerdere spelers vandaag overkwam 
gebeurde ook Wopke: de winnende stand niet tot winst 
voeren. Een teleurstellende remise was zijn deel. 

  
Jaco Kastelein – Niels Verboon 
 
Niels was duidelijk moe van het voetballen en speelde hier 
14-19. Jaco aarzelde geen moment en sloeg gedecideerd 
toe met 26-21 en 37-31. 

  
Lisa Aleven – Thimo Werkman 
 
Lisa dacht hier de bomzet uit te kunnen halen, maar kwam 
bedrogen uit: 
27-21 16x27 32x12 23x41 12x14 09x20 36x47 26x37. Lisa 
werd nu gedwongen om schijf 37 weg te ruilen met 38-32, 
maar haar schijf die op veld 22 belandt is niet meer te 
behouden. 

 


