De verhoudingen stonden op scherp voorafgaand aan de tiende ronde van de één uurscompetitie.
Na een felicitatie richting Henrik Westerweele in reageerde Corné Boogaard, de tegenstander van
René in de tiende ronde, zoals van hem verwacht werd met een netjes antwoord richting Henrik:
"Gefeliciteerd". De koploper reageerde met: "Maar we spelen morgen toch pas Corné?" Dat was
eigenlijk de goden verzoeken. Echter waren de goden Corné niet echt goed gezind. Na 16 zetten
hadden de beide heren nog wat aan hun avond en René tot zijn eigen tevredenheid met een vol
punt. Hoe de overwinning tot stand kwam kunt u hieronder volgen.

Stelling na 1. c4
Op zich is er hier nog niet zoveel aan de hand, maar al snel in de partij wordt René beloond met
een vol stuk. Hieronder de zettenreeks.
1. ... d6 2. g3 e5 3. Lg2 f5 4. d4 e4 5. Ph3 Pf6 6. Pc3 c6 7. 0-0 Le7 8. d5 0-0 9. b3 Pbd7 10. Lb2
De8 11. Pf4 Pe5 12. dxc6 bxc6 13. c5 d5
Hier was 13. cxd5 beter geweest. Er volgt bijvoorbeeld 14. Pa4 Pg6 15. Pxg6 Dxg6 16. Dc2 met
een stelling die nog beide kanten op kan ondanks de losse c-pion van zwart.
14. Pcxd5

Geeft al een fijne stelling voor wit. Zwart werkt echter nog mee om het nog prettiger te maken.
14. ... cxd5 15. Lxe5 Lxc5?!
Dit was niet de meest handige zet. 15. ... Lb7 gaf de computer aan. Overigens nog steeds met
voordeel voor wit. Nu gaat het helemaal mis.
16. Lxf6!
Corné gaf op. Na bijvoorbeeld 16. ... Txf6 volgt het hele gemene 17. Dxd5+ met stukwinst.
Een voordeel de avond was nog jong...
Roeland Alders, de directe achtervolger van René, had ook een fijne avond en tevens een korte
partij. Tegenstander Paul van Rooijen die normaal tot een van de taaiste tegenstanders behoort
ging al snel de fout in hetgeen hem een dame kostte.
De gedeelde nummer drie Bert Henderikse deelt deze plaats met Hans Groffen. Het was de ronde
van de korte partijen. De partij tussen Bert en Carl Schoor duurde ook slechts vijftien zetten. Bert
won een pion en Carl zag geen toekomst meer in deze partij. Wellicht had een alles of niets
poging nog geholpen. We zullen het nooit weten.
Hans Groffen ging vrolijk zijn gang op de damevelugel tegen Ingel Baaijens. Ingel probeerde deze
vleugel met man en macht te verdedigen. Hans wisselde van vleugel en vloog zo door de
kwetsbare verdediging van Ingel door.
Johanna Brouwer blijft verrassen. Eerder had ze moeten winnen van Roeland, maar liet ze dit na.
Wel waren er knappe overwinningen Corné Boogaard en Ronald Steijn. Beiden op de ratinglijst
toch iets beter aangeschreven. Nu was het Eric van Driel die de bietenbrug op ging. Johanna sloeg
met haar dame op b2 en dat is iets wat je eigenlijk bijna nooit moet doen. Na een
onnauwkeurigheid zou Eric hier wel een slaatje uit hebben moeten slaan. Een flinke blunder liet
de dame van Johanna ontsnappen en daarbij snoepte ze ook en passant nog even een loper mee.
Eric kwam die klap niet meer te boven.
Over korte partijen gesproken. Albert Vermue wist in een korte tijd Jan Engelen het bos in te
sturen.
Ronald Steijn tenslotte kwam erg goed weg tegen Joas Fontijn. Joas had 'gewoon' een dame
kunnen winnen, maar liet dit na. Daarna wist Ronald alsnog de partij te winnen en wacht Joas nog
op zijn eerste resultaat.

Tiende ronde
1. René Tiggelman-Corné Boogaard 1-0
2. Roeland Alders-Paul van Rooijen 1-0
3. Carl Schoor-Bert Henderikse 0-1
4. Ingel Baaijens-Hans Groffen 0-1
5. Eric van Driel-Johanna Brouwer 0-1
6. Albert Vermue-Jan Engelen 1-0
7. Joas Fontijn-Ronald Steijn 0-1
Stand na tiende ronde
1. René Tiggelman 10,0
2. Roeland Alders 9,0
3. Bert Henderikse, Hans Groffen 8,5
5. Paul van Rooijen, Albert Vermue 6,5
7. Eric van Driel 5,5
8. Corné Boogaard 4,5
9. Johanna Brouwer 4,0
10. Carl Schoor, Ronald Steijn 3,0
12. Ingel Baaijens 1,0
13. Joas Fontijn, Jan Engelen 0,0
Elfde ronde
1. Paul van Rooijen-René Tiggelman
2. Bert Henderikse-Roeland Alders
3. Hans Groffen-Carl Schoor
4. Johanna Brouwer-Albert Vermue
5. Corné Boogaard-Eric van Driel
6. Ronald Steijn-Ingel Baaijens
7. Jan Engelen-Joas Fontijn

