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Slordig eerste schaakteam
onderuit in Bussum

Dames 1
onderuit

Mannen 1 prolongeert titel

Hardinxveld-Giessendam

Het mannenteam 1 van badmintonvereniging Shuttle Up heeft hun titel in de najaarscompetitie geprolongeerd.
Sliedrecht

Het Bouwbedrijf Visser-mannenteam 1 van badmintonvereniging Shuttle Up heeft hun
titel in de najaarscompetitie
geprolongeerd. Alle 12 wedstrijden werden gewonnen en
met een totaal aantal punten

van 91 van de maximale 96
punten was de overmacht erg
groot. De nummer 2 in de poule, Zevenhuizen, wist 2 partijen
te winnen tegen Shuttle Up
maar eindigde met 69 punten
op een respectabele afstand. In
de voorjaarscompetitie spelen

de mannen in de B-klasse, een
klasse hogere.
Op de foto van links naar
rechts: Frank Klop, Fred Verhaar, Marco Marton, Wesley
Pot en Frans de Bruijn. Niet
op de foto: Aad van Putten en
Edwin van Hemert.

De dames van River Trotters
moesten dit weekend aantreden in eigen huis tegen de
nummer 2 van de competitie
BC Verkerk.
Het beloofde een spannende
wedstrijd te worden, beide
teams wilde graag winnen
enerzijds om de koppositie te
behouden en de dames van
BC Verkerk om deze over te
nemen. Na een spannende
wedstrijd lukte het de River
Trotters dames niet om deze
overwinning op hun naam te
schrijven.
De eerste periode begon
nogal onwennig voor beide
teams. De Rabobank dames
moesten weer wennen aan
de zone verdediging, en de
dames van BC Verkerk hadden moeite door de verdediging heen te komen van de
thuisploeg. Toch wisten de
dames van BC Verkerk vaker de ring te raken en sloten
de eerste periode af in hun
voordeel. De stand aan het
eind van de eerste periode
was 3-7. De ruststand was
16-14, de stand na het derde
kwart 18-28. De eindstand
was 35-41 in het nadeel van
River Trotters.

Wisseling aan kop

Voorjaarscompetitie jeugd

Sliedrecht

Sliedrecht

In 21e ronde van de interne
competitie heeft Robert van
Rekom toegeslagen en de kop
overgenomen van Wim Hokken. In een aanvallende partij
wist Van Rekom jr. te winnen

van Kees van der Does, terwijl de vorige koploper Wim
Hokken tegen een ontketende Peter Vis niet verder
kwam dan remise. Opnieuw
liet Peter Vis zien echt niet
bang te zijn voor koplopers.

De voorjaarscompetitie is begonnen voor de jeugd van
Schaakvereniging Sliedrecht.
De nieuwe opzet - waarin iedereen in dezelfde groep speelt,
maar waar wel uiteindelijk 3

kampioenen zullen komen leverde direct wat verrassende
uitslagen op. Zo wist William
Gijsen Roland Kop op remise
te houden en liet Matthias van
den Dool favoriet Tjerry Hut
naar remise ontsnappen.

Showroomkeukens voor
echt te gekke prijzen!!!

Sliedrecht

Het moest natuurlijk een
keer gebeuren. Na zoveel
achter elkaar te hebben gewonnen (10 keer) moest er
een einde komen aan de zegereeks van het eerste team
van Schaakvereniging Sliedrecht. Zaterdag vond het
team van teamleider Jerry
van Rekom haar Waterloo
in Bussum tegen BSG 2; 35. Zo miste Sliedrecht 1 dus
dure punten in de strijd om
het kampioenschap.
Opnieuw trad het Sliedrechtse vlaggenschip met
een invaller aan. Dit keer
nam Niels Mijnster de plaats
in van kopman Peter van den
Bergh.
In een kille bovenzaal kwam
Sliedrecht op de staartborden slecht uit de startblokken. Niels Mijnster speelde
een dubieuze opening en
kwam een pion achter, topscorer Kees Wessels zag

tegen routinier Tom de Ruiter
(77) ook 2 pionnen verdwijnen
zonder compensatie. En beide
Sliedrechtspelers gingen uiteindelijk ook onderuit. Zo kreeg
ook de zegereeks (10) van Kees
Wessels een einde.
De twee verliespunten werden
gecompenseerd door een snelle
winst van Robert van Rekom,
die zijn voormalige kampbegeleider Jarno Witkamp schaakles gaf en hem in 19 zetten mat
zette.
Vervolgens ging het volledig mis
aan het bord van Hans Klein,
die pardoes een toren in liet
staan en direct kon opgeven.
Ook Wout Boer verloor. Met
een 4-1 achterstand moest de
rest winnen. Dat zat er nog even
in, maar nadat Wim Pool eeuwig schaak moest toestaan was
het pleit beslecht. Het werd een
5-3 nederlaag. Met nog 3 wedstrijden te gaan heeft het eerste
team het kampioenschap nog in
eigen hand.

De verrassend sterk spelende Peter Vis (rechts) hield koploper Wim Hokken op remise.
FOTO: SV SLIEDRECHT

Keukentopper
voor keuken
weinig geld!
Nostalgische
Deze keuken wordt geleverd met
werkblad voorzien van rvs spoelbak
en mengkraan. Inbouwapparatuur
o.a. koelkast, rvs wandschouwkap,
combimagnetron, gaskookplaat en
vaatwasser
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€2990,ap
compleet met
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Moderne hoogglans
hoekkeuken
IN VERSCHILLENDE KLEUREN LEVERBAAR

Deze keuken wordt geleverd met:
Werkblad met rvs spoelbak
Inbouw-apparatuur o.a.
• koel-/vriescombinatie • rvs wandschouwkap,
• rvs oven • gaskookplaat • vaatwasser
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Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 Fax 0180-421534
Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur.Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Kwaliteitskeukens voor een eerlijke prijs!
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