René Tiggelman heeft met grote overmacht het één uurstoernooitje gewonnen. Met 12,5 punt
uit 13 duels werd hij overtuigend eerste. Toch zat er een smetje op dit toernooi aangezien hij de
laatste partij niet wist te winnen. De een na laatste ronde vergoedde veel met die zeer fraaie
overwinning op Bert Henderikse. Wellicht een van de mooiste partijen ooit gespeeld via
Schaakklub Souburg.
De partij tussen Hans Groffen en René stond voor de laatste ronde gepland. Hans begon
voortvarend en stond vanuit de opening erg prettig. Even leek het er op dat Hans de volle buit zou
pakken, maar een blunder draaide de boel om en gaf René weer volop de kans om zijn honderd
procent te behouden. René ging echter ook de fout weer in en daarmee waren de kansen in een
toreneindspel er weer voor Hans. Het toreneindspel met een pion meer was niet aan Hans besteed
en met 3 tegen 2 pionnen op de koningsvleugel werd in het diepe eindspel remise
overeengekomen.
Hans werd met dit resultaat netjes tweede. Bert werd derde, mede door een ietwat bijzondere zege
op Corné Boogaard. Bert stond al snel erg goed en had ook nog een pluspion. Daarna raakte onze
nestor het een beetje kwijt en leek hij zelfs nog aan het kortste eind te gaan trekken. De tijdnood
ging een flinke rol spelen. Corné had inmiddels een gewonnen eindspel op het bord getoverd,
maar helaas was de tijd op. Bert kreeg daarmee eigenlijk te veel, maar ja, soms gaat dat zo. Mede
hierdoor werd Bert derde. Roeland Alders heeft zijn laatste partij niet gespeeld en kwam daarmee
niet meer aan een punt. Tegenstander Ronald Steijn was niet bij machte om op korte termijn te
spelen en daarmee werd besloten het resultaat leeg te laten.
Paul van Rooijen had het erg lastig tegen Eric van Driel. Die stond zelfs lange tijd beter. Paul is
een prima eindspelkenner en daarmee wist hij alsnog het tij te keren en greep hij de winst.
Albert Vermue had niet veel moeite met Joas Fontijn al duurde het nog best wel lang voordat die
zich gewonnen gaf.
Johanna Brouwer heeft ook haar laatste partij van dit toernooi gewonnen. Tegen Ingel Baaijens
ging het lang gelijk op totdat Ingel zich verslikte. Hij dacht een loper te gaan winnen, maar kwam
bedrogen uit, want hij verloor een paard. Daarmee heeft Johanna het uitstekend gedaan!
Jan Engelen probeerde Carl Schoor met een offer te verrassen, maar na 16 zetten stond zijn dame
prompt vast.

Dertiende, en laatste ronde
1. Hans Groffen-René Tiggelman remise
2. Ronald Steijn-Roeland Alders niet gespeeld
3. Bert Henderikse-Corné Boogaard 1-0
4. Paul van Rooijen-Eric van Driel 1-0
5. Albert Vermue-Joas Fontijn 1-0
6. Johanna Brouwer-Ingel Baaijens 1-0
7. Jan Engelen-Carl Schoor 0-1
Eindstand na dertien ronden
1. René Tiggelman 12,5
2. Hans Groffen 11,0
3. Bert Henderikse 10,0
4. Roeland Alders 9,5 *
5. Paul van Rooijen 8,0
6. Albert Vermue 7,5
7. Johanna Brouwer 7,0
8. Eric van Driel 6,5
9. Corné Boogaard 6,0
10. Carl Schoor 4,0 *
11. Ronald Steijn 3,0 ***
12. Ingel Baaijens 1,5 *
13. Joas Fontijn 1,0
14. Jan Engelen 0,5
* één partij minder gespeeld
*** drie partijen minder gespeeld

