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�
Dag allemaal  
Het einde van onze lopende competitie komt in zicht en dat betekent dat de strijd om het 
kampioenschap (de Play-Off) en de Runners-Up Cup (RUC) volgende maand zal losbarsten. 
Vorig jaar hebben we gesproken over de mogelijkheid om de beste nummers 4 en 5 van de periodes 
A en B te laten spelen voor de laatste plaats in de Play-Off. Dat hebben we daarna (nog) niet in de 
statuten vastgelegd. Echter doet zich nu de situatie voor dat Gert-Jan zich heeft afgemeld voor de 
Play-Off. Hij is het meerendeel van de speelperiode afwezig. 

Op grond van de huidige ranglijst en de uitslagen van periode A, spelen Conrad, Geert en 
ondergetekende mee in de Play-Off. Ik stel nu voor om alsnog een extra partij te laten spelen tussen 
de beste nummers 5 en 6 van de periodes A en B. Voor periode A waren dat Svetlana (656 punten) en 
Klaas (591,7 punten). En de huidige stand van zaken laat zien dat Svetlana wederom op plaats 5 
staat (met 525 punten) en Jan (505 punten). In de 2 resterende ronden gaat het er dus vooral om wie 
op plaats zes eindigt met welke score. Over 2 weken weten we dat en dan kan er op 2 april een 
beslissingspartij gespeeld worden. 

Mocht iemand hierover nog vragen of andere opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag. 

Vanaf dinsdag 9 april beginnen we dan met een dubbelrondige Play-Off om het kampioenschap (in 
totaal 6 partijen) en een enkelvoudige RUC met 8 spelers (dus 7 ronden). Al deze partijen zullen in de 
maanden april mei en half juni worden gespeeld. Sommigen zullen misschien op vakantie gaan maar 
we zullen via inhaalrondes proberen om zoveel mogelijk partijen af te wikkelen. 

Met vriendelijke groeten, Rob 


