Op diverse donderdagen wordt er gedurende de periode dat de wintercompetitie gespeeld wordt
een rapidtoernooitje gespeeld. Vier keer zal er gestreden worden om een prachtige prijs . De beste
speler over deze vier toernooien krijgt die prijs. Jeroen Hekhuis heeft de beste papieren aangezien
hij de eerste van dit vierluik gewonnen heeft.
Spannend was het wel. Jeroen had René Tiggelman verslagen, maar daarmee was ie er nog niet.
Robin Bosters deed ook mee en dat is vaak ook een taaie klant voor de deelnemers. In het begin
van het toernooi was Robin nog wat roestig, maar uiteindelijk maakte hij zelfs nog kans op de titel.
In de laatste ronde moest hij aantreden tegen Jeroen. Wel afhankelijk van wat andere deelnemers
zouden doen was winst de enige mogelijkheid om voor de titel in aanmerking te komen. Lang
leek het er op dat het Robin zou lukken om te winnen, want hij had een toren en drie verbonden
pionnen tegen slechts een schamele toren van Jeroen. Uiteindelijk werd de partij toch remise want
Jeroen had een dolle toren op het bord getoverd. Even een simpele tussenzet had Robin de volle
winst opgeleverd.
Door deze remise werd Jeroen ongedeeld eerste. Een gedeelde tweede plaats was er voor René en
Bert Henderikse die in de laatste ronde zijn klasse toonde tegen Roeland Alders. Robin moest
samen met Ronald Steijn genoegen nemen met een gedeelde vierde plaats.
Eerste Rapidtoernooi 2021/2022, eindstand na 5 ronden
1. Jeroen Hekhuis 4,5 (16,0 wp)
2. René Tiggelman 4,0 (18,0 wp)
3. Bert Henderikse 4,0 (14,0 wp)
4. Robin Bosters 3,5 (16,5 wp)
5. Ronald Steijn 3,5 (13,0 wp)
6. Henrik Westerweele 3,0 (14,0 wp)
7. Roeland Alders 3,0 (14,0 wp)
8. Alex Jonkheer 3,0 (13,0 wp)
9. Albert Vermue 3,0 (11,5 wp)
10. Eric Bouman 3,0 (9,0 wp)
11. Roel Schroevers 2,5 (13,0 wp)
12. Carl Schoor 2,0 (12,5 wp)
13. Jan Engelen 2,0 (11,0 wp)

14. Martjan Romijn 2,0 (10,5 wp)
15. Frans Baljeu 2,0 (10,0 wp)
16. Kevin Snelders 2,0 (9,0 wp)
17. Sylvana Snelders 1,0 (12,0 wp)
18. Joas Fontijn 1,0 (12,0 wp)
19. Marciano Verduijn 1,0 (9,0 wp)

