Een opmerkelijke partij in de tweede ronde was die tussen Ronald Steijn en Corné Boogaard.
Ronald stond de gehele partij beter, maar liet toch even mat in twee toe. Corné zag het niet en
even later stond de Dordtenaar zelf mat!
Deze partij is voor de liefhebber via chess.com na te spelen. Hieronder in ieder geval het cruciale
fragment van deze wedstrijd.

Stelling na 49. Kh4?!
Corné had hier natuurlijk 49. ... Tg4+ moeten spelen gevolgd door 50. Kh3 en 50. ... Pf2 mat! Het
ging heel anders en een paar zetten later stond Corné zelf mat.
49. ... Th1? 50. Kg5 Pf2
Wel Pf2 op de 50e zet...

51. Kf6 Txh2 52. Pg5 Pg4+ 53. Ke6 Pxe3? 54. Tc8 mat!
Hans Groffen speelde tegen Paul van Rooijen en wist uit deze confrontatie de volle buit te
pakken. Hans gebruikte nog een keer de term 'lucky bastard' en kreeg van chess.com meteen een
waarschuwing vanwege grof taalgebruik. Hadden we toch bijna een diskwalificatie in dit
toernooitje!
René Tiggelman kreeg al snel de dame cadeau van Jan Engelen en kon daarmee zijn schaakavond
nog een andere invulling geven. Of de familie Tiggelman daar zo blij mee was is maar de vraag...
Eric van Driel en Bert Henderikse speelden remise. Ook erg bijzonder aangezien Bert de remise
knop indrukte terwijl hij dat eigenlijk niet wilde. Eric nam het aanbod aan. Daarmee blijft Bert
wel ongeslagen in deze competitie.
Albert Vermue was snel klaar met Carl Schoor. Carl gaf al snel een stuk cadeau en daarmee was
de partij ook wel gespeeld.
Ingel Baaijens greep de winst tegen Joas Fontijn.
Roeland Alders kwam met de schrik vrij tegen Johanna Brouwer. Johanna speelde een prima
opening en Roeland duidelijk niet. Johanna stond gewonnen, maar vond vervolgens de goede
voortzetting niet en liet Roeland terugkomen. In een verloren stelling ging Johanna door haar tijd.
Tweede ronde
1. Hans Groffen - Paul van Rooijen 1-0
2. Jan Engelen - René Tiggelman 0-1
3. Ronald Steijn - Corné Boogaard 1-0
4. Eric van Driel - Bert Henderikse remise
5. Johanna Brouwer - Roeland Alders 0-1
6. Albert Vermue - Carl Schoor 1-0
7. Joas Fontijn - Ingel Baaijens 0-1
Derde ronde
1. Bert Henderikse - Hans Groffen
2. René Tiggelman - Johanna Brouwer

3. Roeland Alders - Albert Vermue
4. Paul van Rooijen - Ronald Steijn
5. Ingel Baaijens - Eric van Driel
6. Carl Schoor - Joas Fontijn
7. Corné Boogaard - Jan Engelen

