In de vijfde ronde van de SKS éénuurscompetitie waren er weinig verrassingen of het moet de
remise zijn tussen Albert Vermue en Corné Boogaard. De koplopers René Tiggelman en
Roeland Alders maakten geen fout.
René stond al snel goed tegen Joas en kwam nimmer in de problemen. Roeland kreeg al rap een
pion van Ingel en daarmee stortte die stelling in en was Roeland snel klaar met de volle buit op
zak.
Hans Groffen kende een bijzondere partij tegen Ronald Steijn. Vanuit de opening had de topspeler
van HWP duidelijk voordeel. Na een ongebruikelijke zet van Ronald profiteerde Hans niet en
kwam Ronald zelfs terug in de partij. Vlak voor het einde had Ronald zelf nog duidelijk voordeel
kunnen halen. In plaats van die voortzetting te kiezen verkoos hij een variant waarbij hij een stuk
kwijt raakte.Hans kwam met de schrik vrij.
Eric van Driel was te sterk voor Carl Schoor.
Paul van Rooijen wist Johanna Brouwer te verschalken.
Bert Henderikse kende weinig problemen met Jan Engelen.
De spannendste maar niet zo'n heel goede confrontatie was die tussen Corné en Albert. Vanuit de
opening was Corné nog wel okay, maar daarna was het Albert die de beste papieren leek te
hebben. Dat was op papier, want de fouten stapelden zicht ook. Erg vermakelijk was het wel. In
het slot van de partij maakte Corné nog een fikse blunder waarmee Albert in één zet kon
winnen. Hij zag het niet en daarmee is remise ook wel een terechte uitslag gezien het spelbeeld
van de gehele partij.
Vijfde ronde
1. René Tiggelman-Joas Fontijn 1-0
2. Roeland Alders-Ingel Baaijens 1-0
3. Hans Groffen-Ronald Steijn 1-0
4. Carl Schoor-Eric van Driel 0-1
5. Paul van Rooijen-Johanna Brouwer 1-0
6. Bert Henderikse-Jan Engelen 1-0
7. Corné Boogaard-Albert Vermue remise

Zesde ronde
1. Ingel Baaijens-René Tiggelman
2. Carl Schoor-Roeland Alders
3. Jan Engelen-Hans Groffen
4. Eric van Driel-Ronald Steijn
5. Johanna Brouwer-Bert Henderikse
6. Albert Vermue-Paul van Rooijen
7. Joas Fontijn-Corné Boogaard

