Er stonden na de eerste ronde twee partijen gepland voor de tweede ronde van de Souburgse
Beker. Beide partijen stonden op 17 januari gepland waarmee de kwartfinales bekend werden.
René Tiggelman speelde een degelijke partij tegen Willem Brouwer. Al snel had onze
clubkampioen aanknopingspunten waar Willem het moeilijk had. Desondanks verdedigde Willem
zich erg taai. Na een kwal gegeven te hebben was het nog niet heel makkelijk voor René, maar in
zulke stellingen weet hij wat hij moest doen en kon hij in alle rust naar een gewonnen eindspel
afwikkelen.
De andere tweede ronde partij was allerminst rustig. Roel Schroevers en Roeland Alders maakten
er een waar bekerspectakel van waarbij de beslissing pas tegen middernacht viel.De 'gewone'
partij kende meerdere gezichten. Roel kwam goed uit de opening, maar lette even niet op. Of er
zou een stuk van het bord gaan of hij kon kiezen voor een dameoffer tegen een toren en een loper.
Dat laatste was sowieso de beste optie aangezien hij daarmee behoorlijk wat compensatie kreeg.
De wijze heren zeiden na afloop dat de dame het wel evn zou moeten winnen tegen de loper en de
toren, maar dat was in de praktijk niet zo duidelijk. Waarschijnlijk moest Roeland de damevleugel
pionnen opspelen om zo zwaktes proberen te creëren. Uiteindelijk kon Roeland niet om zet
herhaling heen aangezien zijn koning vast stond en werd de reguliere partij remise.
De rapid partij eindigde ook onbeslist, maar ook hier kende de partij meerdere gezichten. Roel
stond goed, maar opeens ook weer niet. Toen leek het erop of Roeland dan toch door zou gaan,
maar uiteindelijk werd ook deze partij remise doordat ook hier een zetherhaling er aan te pas
moest komen.
De beslissende partij werd gewonnen door Roel, maar ook hier waren er kansen voor beide heren.
Roeland koos in de tijdnoodfase voor het verkeerde plan en dat kostte een stuk. Misschien was
hier nog een remise mogelijkheid, maar Roeland pakte de verkeerde randpion en daarmee liep de
andere pion door met een nederlaag als gevolg en een kwartfinale voor Roel.
Indeling tweede ronde
Roeland Alders - Roel Schroevers remise, remise, 0-1
René Tiggelman - Willem Brouwer 1-0
Indeling kwart finales
Jeroen Hekhuis - Roel Schoevers
Hans Groffen - Johanna Brouwer

Martin de Bock - Jean-Pierre van Gemert
Xander Joosse - René Tiggelman

