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Met Sint Job aan de Kop!
Het karavaantje Retrochimmers zette voor de tweede ronde kort bij de
Nederlandse grens de tenten in Essen neer. Lang geleden nog eens gezien,
de mannen van de lokale schaakkring, die met een versmalde en wat grijzer
geworden basis de zaak in de grensstreek nog altijd draaiend houdt. Maar af
en toe, zoals met dit Retrochimtoernooi, contact houden met vroeger, doet
ook deugd, verklapte Jos Maes.
Wie had gevreesd dat wat smallere wegen, regenachtig weer en diepe
duisternis voor vertraging of forfaits zou meebrengen, had het verkeerd voor.
Alle teams daagden voltallig op en er kon keurig op tijd worden afgetrapt. De
gastheren hadden de cafetaria van het “Centrum” tot verboden terrein voor
de lokale niet-schakende bevolking uitgeroepen en dus was het gewoon
rustig in het speellokaal. Met dank voor de goede zorgen!
Voor Brasschaak, vorige keer vrij, werd het een eerste kennismaking met het
toernooi. Paul Beckers en zijn “oudgedienden” (da’s een erenaam, jongens!)
hadden geen last van plankenkoorts en haalden Degussa met 3-1 onderuit.
Aan bord 1 kwam het tot een spannende bedoening, toen Fons Antonis een
1-2 achterstand van zijn team nog wilde ombuigen in een niet onverdiend
gelijkspel, maar onder tijdsdruk bezweek. Het was de eerste keer dat de
180’, voorzien voor een partijtje Retrochim, op een paar minuten na volledig
werden verbruikt.

Bij BS Schilde tegen de Sint Jobse S.K. bleef het bijna drie uren bibberen.
Het eerste punt ging vrij snel naar St. Job, toen een pas herstelde Molleke
Ganses niet kon optornen tegen de druk van Marc Plees. Chris Baetens
bracht de balans in evenwicht. De partij Jacobs-Leyssens werd een thriller,
waarbij menig zuchtje gelaten werd, tot Frank een foutje maakte en prompt
afgestraft werd. Op bord 2 tenslotte gaf John Ceurvels wat hij had, maar het
baatte niet en Theo Hermy was met de remise best tevreden.
De uitslagen zagen er zo uit (WP = wedstrijdpunten 3-2-1-ff0), MP =
matchpunten (1,½,0), BP = bordpunten 8-6-4-2):
Ontmoeting:

WP

MP

BP

Schoten S.K. – S.K. Essen

8-8

2-2

10-10

3-1

18-2

(Schoten: G.Adams, F.De Cock, T.Leyssens, E.Sysmans)
(Essen: J.Brosens, W. Cleeren, W. Woittiez, J. Jordaens)

Brasschaak - Degussa

10-6

(Brasschaak: B.Van Handenhoven, P.Beckers, C.De Cock, J.Soetewey)
(Degussa: A.Antonis, L..De Vos, J.Coppens, G.Verbiest)

BS Schilde – St. Jobse S.K.

9-7

2½-1½

15-5

(Schilde: P.Jacobs, Th.Hermy, Chr.Baetens, M.Ganses)
(St.Jobse: Frank Leyssens, J.Ceurvels, L.Vermaere, M.Plees)

Sint Anneke had een vrije dag.

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

*

*
*

WP
18
17
15
14
13
10
9

BP
5
4½
3½
3
2½
3
2½

BP
21
29
17
8
14
18
13

(*) vrije beurt reeds verbruikt.

Schoten-Essen werd een drievoudig gelijkspel! Zowel bij de wedstrijdpunten
(eerste klassementgetal) als de matchpunten en de bordpunten bleef de
stand helemaal gelijk: 8-8, 2-2 en 10-10. Gelijker kan het echt niet. Toch viel
er op de vier borden geen enkele remise te noteren en speelde men er recht
voor de raap op winst.

Na twee speeldagen is er nog geen grote afscheiding ontstaan. Ondanks een
nipte nederlaag blijft Sint Job bovenaan prijken. Schilde nadert weliswaar tot
op één puntje en de achtervolgers Essen, Degussa en Schoten zitten niet

veel verder. Het sterretje achter de namen Brasschaak en St. Anneke
verklaart uiteraard de (voorlopige) achterstand.
De aftekening zal zonder twijfel bij de komende speeldagen iets duidelijker
worden. Bij elk van de volgende confrontaties zal namelijk telkens een
kandidaat op de zege naar onder tuimelen, gezien de vrije speeldag.
Volgende Ronde
De derde ronde grijpt plaats op woensdag, 13 december e.k. in het lokaal
van Schoten S.K., gelegen
Café De Gilde (1° verdieping), Markt 15, Schoten om 20.00 u.
Er is een ruime parking op de Markt. Op de dagorde staan de wedstrijden:
Sint Jobse S.K. – Brasschaak
S.K. Essen – B.S. Schilde
Sint Anneke S.K. – Schoten S.K.
vrij: Degussa
Lokaal Degussa
Voor de vijfde ronde (woensdag 21.2.07) is Degussa gastheer. Er was nog
enig voorbehoud voor wat betreft het lokaal, waar zou gespeeld worden,
maar dat werd inmiddels opgeheven. Zoals aangeduid op de kalender, in het
bezit van de kapiteins, blijft het:
Lokaal General Motors, Bredabaan 190, 2170 Merksem.
Wat men ter plekke noemt: het voorste stuk van de Bredabaan, waar ook de
Groenendaallaan aanvangt.
Notatieformuliertjes
Kunnen de witspelers (kort) na hun partij, één exemplaar van de (ingevulde)
notatieformulieren, zowel dat van henzelf als dat van de tegenstander,
bezorgen aan de wedstrijdtafel, a.u.b.? Het zou de organisatie heel wat
voetwerk besparen. Met dank bij voorbaat.

De BSS-website via de oproep
http://users. Skynet.be/BSSCHILDE/
bezorgt de belangstellende alle informatie omtrent het Retrochim-toernooi,
sneller zelfs dan dit krantje.
Ook alle andere informatie omtrent de club zijn op deze website te vinden,
o.a. tientallen foto’s van het bezoek van Boris Spassky, de man, aan “Boris
Spassky” de 50^jarige club, in mei j.l.

De Geest van Rubinstein
Tijdens de eerste speelavond van het Retrochim-toernooi verscheen ergens
op een bord een stelling, die erg veel weg scheen te hebben van volgende
positie. Hoewel bij nader inzicht er toch wezenlijke verschillen bestonden en
de partijnotitie onduidelijk en onvolledig was – waarschijnlijk omdat 90’ voor
de meesten wat ongewoon voorkomt – hebben we niet verder gekeken. Toch
leek het ons interessant eens na te gaan wat na een beperkt aantal zetten zo
allemaal op het bord kan komen en hoe je soms een schitterende
winstvoortzetting zou kunnen vergeten.
Wit, aan zet, heeft een mooie aanval opgebouwd en staat klaar om het af te maken. Dit
is een stelling uit een partij tussen Abika
Rubinstein en Richard Teichmann, Wenen
1908, en de stand vertoont enige gelijkenis
met de Retro-chimpartij, waarvan sprake.
Op 1.h6? zou zwart 1…g6 hebben gespeeld
en zo 1.g6? volgt 1…fxg6; 2.hxg h6,
waardoor de lijnopening (want daar gaat het
hier over) vermeden wordt. Dus: 1.xh7+
xh7; 2.g6+ g8 (2…fxg volgt 3.xe4 dxe
4.g5+); 3.xe4 dxe (3…xe4? 4.gxf+);
4.h6! f6 (en nu kan het zwarte paard niet nemen, gezien 5.gxf+ xf7 6.g6+
en 7.hxg, of 5…xf7 6.hxg met de dreiging 7.h7‡); 5.hxg exf
De stelling is hopeloos voor zwart. Op 5…xg7 beslist 6. Dxc4+ f8;
7.h8+ Dxh8; 8. Df7‡. Een beetje zachter is het vonnis na 5…e6; 6.
h8+ xg7; 7. h7+ f8 (7…g8? 8. gh1); 8. xb7. Als nu het paard niet
geslagen wordt is elke weerstand nutteloos en na 8…exf loopt zwart mat:
9.g7 g8; 10. Dh7+ xh7; 11.g8+, enz. Na de tekstzet 5…exf ging wit
verder met 6. h8+ xg7; 7. h7+ f8; 8. f5 c3; 9. xe7 en zwart gaf het
hier op.
Zoals gezegd, het leek er op dat deze stelling ook tijdens het Retrochimtoernooi op één van de borden zou komen, maar dat ware natuurlijk te mooi
geweest. Edoch, wie weet wat er ons in de volgende ronde of ronden nog
kan overkomen…
iv/10.11.06.










