vòòr de vallende pijl (bijl) werd de laatste partij remise gegeven en de tijdsklip
netjes omzeild.

Retrochim-Gazet

De uitslagen zagen er zo uit (WP = wedstrijdpunten 3-2-1-ff0), MP =
matchpunten (1,½,0) BP = bordpunten 8-6-4-2):

nr 1

Ontmoeting:

WP

Sint Jobse S.K. – Schoten S.K.

11-5

woensdag, 10.10.06

Retrochim-Toernooi gestart!
Bij een paar BSS-leden hing de idee al lang in het hoofd om ooit nog eens uit
te pakken met de organisatie van een toernooi, helemaal gestoeld op basis
van het aloude Petrochim-gebeuren (later Finaneste, met toevoeging van
Borealis) uit de 70-er en 80-er jaren. Dat toernooi was lang voorbehouden
aan “andere” clubs en spelers, handelsploegen, en bij gebrek daarvan
kleinere ligaploegen, met maximum 1800 ELO-punten. Zeg maar de gewone
clubspeler, vaak zelfs de beginneling. Heel wat nu oudere spelers hebben
hun eerste toernooi-pasjes in die jaren gezet, precies in het statige herenhuis
aan de St. Paulusstraat in Antwerpen, het clublokaal van de petrochemische
bedrijven.

MP
3½-½

BP
12-4

(St. Job: J.Ceurvels, M. Plees, C.Vercammen, W.Verstreken)
(Schoten: F.De Cock, T.Leyssens, E.Sysmans, J.Hendrickx)

S.K. Essen – St. Anneke

7-9

1½-2½

7-13

2–2

6 - 14

(Essen: W.Woittiez, J.Maes, A.Herreygers, J.Van Zundert)
(St.Anneke: A.Dillen, P.Schoofs, R.Vermeir, J.Arens)

Degussa – BS Schilde

8 –8

(Degussa: A.Antonis, L. De Vos, J.Coppens, G.Verbist)
(BS Schilde: P. Jacobs, T.Hermy, C.Baetens, L.Jacobs)

Brasschaak had een vrije dag.
Een uitgesproken overwinning voor de Sint Jobse S.K. voor vele ligaclubs
een nobele onbekende vereniging, die al jaren het “Schaken voor het
Plezier”-devies huldigt en daarin een zekere reputatie heeft veroverd. Het
licht gehandicapte Schoten van Erik Sysmans was danig verrast en kon er
enkel het halfje van veteraan (en Petrochim-speler van de eerste jaren)
Franklin De Cock tegenover stellen.

De laatste beker werd, nu weeral 16 jaar geleden, door BSS gewonnen, en
de club wilde ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, wel eens het
Petrochim-idee laten herboren worden, omdat het altijd een gemoedelijk,
aangenaam gebeuren was, we daar vele vrienden hebben gemaakt en
natuurlijk ook de drankjes er spotgoedkoop waren. Een naam was snel
gevonden en kostte amper een streepje ter ondersteuning aan het buikje
van de letter P : Retrochim. Het gerucht werd de wereld ingestuurd en zeven
clubs meldden zich bereid om zeven woensdagen tussen oktober ’06 en april
’07 een team van vier spelers de gewesten in te sturen, op bezoek bij telkens
één van hen.

Met het kleinste verschil won ook Sint Anneke de eerste toernooimatch van
de Essense S.K. Het was goed om de Essenaars uit vroegere dagen, ten
tijde van hun grote toernooi, nog eens terug te zien. Aan die vrolijke bende
lijkt nog niet veel veranderd te zijn, maar dat kon de mannen van de
Antwerpse linkeroever niet vermurwen. De draw hing lang in de lucht, maar
kwam er niet.

De eerste speeldag was op woensdag, 11 oktober 2006 en in het lokaal van
BS Schilde waren ze d’r allemaal, klaar om te beginnen aan een eigen
toernooi met heel wat oudere spelers en bekende gezichten uit die goede
jaren. Het werd zelfs een leuke bedoening zonder de minste hilariteit. De
waarschuwing, dat de bedenktijd per speler, 90’ K.O., wel eens voor moeilijk
te slikken nederlagen zou kunnen zorgen, was overbodig. Een paar minuten

De lokale bezoekers – een contradictie natuurlijk, maar ze klopt toch! – van
BS Schilde zagen de avond voordien een sterk team klaar staan, maar toen
puntje bij paaltje kwam werd het 2-2 tegen het team van Fons Antonis, ook al
een oudgediende van het allereerste Petrochim-toernooi, door BSS toen
gewonnen. Geen verrassing, want Degussa valt niet te onderschatten, dat
weten die van BSS intussen ook!

De toernooileiding, zelf achter het bord dit keer, had niet de minste moeite
met de erg sportieve deelnemers en dankt iedereen voor de sportieve
houding. Zo willen we het houden ook!.
De prille rangschikking toont dus het verrassende (is dat wel zo?) St. Job
kordaat de leiding genomen en meteen getoond dat er met hen zal moeten
worden afgerekend. Hebben is hebben, zegt men in St. Job, zelfs al is een
eerste klassement altijd prematuur en is de weg nog heel lang.!
Het sterretje achter Brasschaat wil zeggen dat de vrije beurt reeds benut
werd. Vandaar ook de nulletjes. En ter info: het klassement wordt
opgemaakt, allereerst op basis van de wedstrijdpunten vervolgens op
matchpunten, pas dan op bordpunten. Uit de bordpunten van de voorlopige
leiders en de tweede en derde geplaatsten kan worden opgemaakt dat de
kracht van deze teams vooral op de eerste borden ligt.

Rangschikking
1) St. Jobse S.K.
2) St. Anneke S.K.
3) BS Schilde
4) Degussa
5) S.K. Essen
6) Schoten S.K.
7) Brasschaak ( *)

WP
11
9
8
8
7
5
0

BP
3½
2½
2
2
1½
½
0

BP
12
13
14
6
7
4
0

De naam van deze speler werd door de club iets te laat gemeld, maar wij
hebben dit door de vingers gezien. Achteraf bekeken heeft deze beslissing
geen invloed gehad op de uitslag, tenzij uiteraard dat daarmee een forfait
vermeden werd. Maar uiteindelijk is dat precies en voor een stuk de
bedoeling van het toernooi.
Reglementspunt
Het reglement (paragraaf 6) heeft het wel duidelijk over “tien dagen bij
voorbaat”, maar dat lijkt ons nu toch erg lang. Dat brengen we met akkoord
van de toernooileiding op drie dagen (zondag vòòr de wedstrijden). zodat de
tegenstander nog vòòr de wedstrijd begint op hoogte kan worden gebracht.
Met dank voor uw begrip.

Volgende Ronde
De tweede ronde grijpt plaats op woensdag, 8 november e.k. in het lokaal
van de S.K. Essen,
Parochiecentrum, Kerkstraat 62, Essen-Station, 20.00 u.
Onderschat de verplaatsing niet en wees tijdig aanwezig! Op de dagorde
staan de wedstrijden:
Schoten S.K. – S.K. Essen
B.S. Schilde – St.Jobse S.K.
Brasschaak-Degussa
(vrij: St.Anneke).

iv/12.10.07.

