Ronde 7 van de KNSB competitie bracht het Tweede in het bowlingcentrum van Goes. Waar
kinderfeestjes met ballen gooiden werd er naast aan 15 borden geschaakt. Bergen op Zoom was 1
speler verloren en speelde met 7 tegen het eerste van Goes (5-3).Wij speelden tegen de reserves
van Goes. Onze Max en Laura vertoeven ieder ergens anders in het buitenland maar gelukkig was
Willem wederom bereidt als invaller en chauffeur te fungeren.
De wedstrijd was nog niet lang bezig of Eric liet aan bord 6 direct zien dat hij toch echt een
maatje te groot is voor wedstrijdleider Joris Verburg: 0-1. Niet veel later deed Willem hetzelfde
tegen Jeroen Frijhoff aan het laatste bord, in een goed opgezette partij maakte Willem het af: 0-2.
De partij tussen de senioren aan bord 7 kon alle kanten op. Waar Martin zeer sterk begon en een
pion won, stond hij later plots wat minder en een pion achter tegen Jo Tholenaar. Het slot akkoord
was gelukkig voor Souburg waardoor het zowaar 0-3 was. Roel speelde aan bord 2 tegen Niels de
Feijter, in een gelijk opgaande partij kwam Niels in het middenspel wat beter te staan. Het was
bijzonder lastig op een paar sleutelmomenten de juiste voorzetting te vinden waarbij beide spelers
veel tijd gebruikten. Als eerste kwam Niels in tijdnood en door de stelling te compliceren kon
Roel het punt pakken: 0-4. Eerste bord speler JP had een taaie middag tegen David de Feijter en
besloot uiteindelijk voor remise te gaan. Maar met beiden nog weinig tijd op de klok pakte David
terecht het volle punt: 1-4. Onze voorzitter speelde tegen Hans Welten de teamleider van alle
Goese teams. In een ingewikkeld gambiet ging Albert voor de mat wat uiteindelijk een stuk
opleverde. Nadat de zware stukken van het bord gingen was het eindspel en daarmee de match
simpel gewonnen: 1-5. Carl werd de hele middag bezig gehouden door jeugdspeler Jari Groen
waarbij hij ergens een pion kwijt raakte. Behoudens het kleine mannetje (de pion) was er niets
over boord en eindigde de partij in remise: 1 ½ - 5 ½. Tot slot het duel tussen de Paulen aan bord
3. Paul speelde rustig en secuur tegen Mark Paul. Een klein voordeeltje werd helemaal
uitgemolken tot na uren spelen een onnauwkeurigheid de stelling gelijk maakte. Met een paard
offer probeerde Paul alsnog de winst te grijpen. Mark liet zich niet van de wijs brengen en offerde
gedwongen een loper terug zodat beide 1 toren 2 pionnen en remise over hielden: 2-6.
Het Tweede gaat met deze overwinning Goes voorbij in de stand en staat nu op plek 7.
Goes II - Souburg II 2 - 6
1. David de Feijter (1788) - Jean-Pierre van Gemert (1755) 1-0
2. Niels de Feijter (1713) - Roel Schroevers (1800) 0-1
3. Mark Paul (1738) - Paul van Rooijen (1854) remise
4. Hans Welten (1833) - Albert Vermue (1672) 0-1

5. Jari Groen (1500) - Carl Schoor (1745) remise
6. Joris Verburg (1370) - Eric van Driel (1739) 0-1
7. Jo Tholenaar (1673) - Martin de Bock (1578) 0-1
8. Jeroen Frijhoff (1321) ? Willem Brouwer (1568) 0-1
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