van de geboekte uitslagen op 21 maart en de wedstrijden van 24 april, die zich
nu al aankondigen als uitermate spannend.
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Uitslagen in en standen na de vijfde ronde
WP=wedstrijdpunten 3-2-1-ff0 – MP=matchpunten 1,½,0, BP=bordpunten 8-6-4-2.

WP

Ontmoeting:
Voor de vijfde ronde was het voltallige Retrochim-toernooi te gast bij de S.K.
Degussa, in de GM-club te Merksem. Het werd een boeiende ronde met iets
zwaardere uitslagen dan gewoonlijk.
Een speciaal en deugddoend merkwaardigheidje is toch wel het feit dat op
gans dit toernooi, met nog twee speeldagen te gaan, nog geen enkele
bordforfait gegeven werd. Daaruit moet blijken dat het Retrochim-Ty geen slag
in het water, maar zeer gegeerde bezigheid is geworden.
Gastheer Degussa was op drie borden nogal snel uitgeteld. Enkel Fons Antonis
gaf geen krimp, redde de eer en liet de rode lantaarn aan Schoten, dat het
tegen BS Schilde niet kon maken. Toch begon Schoten uitstekend, met een
zege van Franklin De Cock op Ward Stoffelen. Een duel dus tussen twee
veteranen van het befaamde Petrochim-toernooi. Ward verslikte zich in een
dubieus offertje en Franklin zei geen neen tegen de zege.
De derde partij werd de klapper van de avond. Daarin gaf Sint Anneke partij
aan Brasschaak en het ging niet meer of minder dan voor een goede plaats in
het wiel van de locomotief. Altijd goed wanneer de eindspurt wordt
aangetrokken. Alain Dillen zette met een snelle zege St. Anneke op het goede
spoor, Cesar De Cock maakte met een remise zijn 3 uit 4 vol en Cyriel
Cauwenberg draaide de rollen voor Brasschaat om. Meteen woog het volle
gewicht op de partij Jos Soetewey-Julien Arens. Jos kon zijn zenuwen net iets
langer de baas dan Julien en de ploegzege ging nipt naar Brasschaak.
In de rangschikking leiden BS Schilde en SK Essen nog altijd de dans. Door de
vrfije beurt zakt St. Jobse op het eerste zicht spectaculair, maar dat toont enkel
aan hoe dicht de anderen wel bij mekaar aanleunen. Immers, zowel Schilde
(ronde 6) als Essen (ronde 7) moeten nog één ronde aan de kant blijven en het
leidt geen twijfel dat dan zowel Brasschaak als Sint Anneke, en misschien ook
wel Essen, haasje-over zullen spelen. Uiteindelijk hangt de eindbeslissing af

MP

BP

S.K. Essen – Degussa
10-6
3-1
12-8
(Essen: (0 1 1 1) W.Cleeren, W.Wottiez, J.Maes, J. Jordaens)
(Degussa: (1 0 0 0) A. Antonis, L. Devos, J. Coppens, D. Van Bos)
S.K. Schoten – BS Schilde
6-10
13
8-12
(Schoten: (1 0 0 0) Fr. De Cock, T. Leyssens, E. Sysmans, J.Hendrickx)
(Schilde: (0 1 1 1) E. Stoffelen, M. Dockx, L. Jacobs, E. Maas)
Sint Anneke SK – Brasschaak
7-9
1½-2½
10-10
(St.Anneke: (1 0 ½ 0) A. Dillen, P. Schoofs, R. Vermeir, J. Arens)
(Brasschaak: (0 1 ½ 1) G.Eycken, C.Cauwenberg, C.De Cock, G.Soetewey)
Sint Jobse S.K. had een vrije dag.

Rangschikking
*
WP
1) BS Schilde
42
2) S.K. Essen
40
3) Brasschaak
*
37
4) Sint Anneke
*
35
5) Sint Jobse S.K. *
33
6) Degussa
*
27
7) Schoten S.K.
*
26
(*) vrije beurt reeds verbruikt)

MP
11
10
10½
9½
8½
5½
5

BP
63
43
51
45
43
22
33

Volgende Ronde
Volgende ronde (6): woensdag, 21 maart 2007 om 20 u. bij S.K. Sint Anneke,
lokaal SAC (St. Anneke Centrum), Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen L.O.
Wie de Waaslandtunnel neemt, neemt direct links (Halewijnlaan), aan
verkeerslichten rechtdoor (Galgenweelllaan) en neemt dan de eerste links
(Hanegraefstraat). Het lokaal (parochiecentrum) ligt dan rechts.

Op de dagorde volgende wedstrijden:
Brasschaak – Schoten SK
Degussa – Sint Anneke SK
St. Jobse SK – SK Essen

Retrochim persoonlijk
De spits is uiteraard nog niet afgebeten, maar toch zit een beperkt groepje
heren klaar om er de tanden in te zetten. Met 3,5 uit 5 zit Wim Woittiez
(Essen) in vrij goede papieren, maar de achtervolgers geven geen krimp: dat
zijn Staf Verbiest (Degussa) met 3 uit 3, Marc Plees (St. Job) en Cesar De
Cock (Brasschaak) met 3 uit 4. Iets verderop hebben scoorden Theo Hermy
(BSS) en Jos Soetewey (Brasschaak) 2,5/3, terwijl Luc Jacobs (BSS) voor dat
cijfer vier partijen nodig had.
Mededelingen van de toernooileiding
Wat betreft de opstelling van de ploegen voor beide laatste wedstrijdronden 6
en 7, worden de deelnemende club verzocht geen nieuwe spelers in te brengen
en hun samenstelling te maken uit de speelgerechtigde leden. Dit is, dachten
wij, met nog twee ronden in het vooruitzicht, een begrijpelijke en logische
beslissing. Op uitdrukkelijk verzoek (heirkracht e.a. rare gebeurtenissen) kan
de wedstrijdleiding hierop terugkomen, maar dat moet dan gebeuren in
samenspraak met de tegenstrever. Bij het toch aanvaarden van een eventuele
uitzondering zal de toernooileiding er echter op waken dat zulke beslissing in
geen geval de uitslagen van beide laatste wedstrijden en ronden zal of kan
beïnvloeden. Dit valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de
wedstrijdleiding.
Speelgerechtigd (1)
In de loop van het toernooi, en dit na de wedstrijden van december 2006,
werden een viertal aanvragen tot speelrecht ingediend en aanvaard. De teamcaptains worden verzocht hun ”Spelerslijsten” aan te vullen als volgt:
SK Schoten: Joachim Hendrickx – BS Schilde: Edward Stoffelen
Brasschaak: Guy Eycken en Henri Corman.
Speelgerechtigd (2)
In de loop van het toernooi klom speler Alain Dillen (St. Anneke) over de kaap
van 1800 elo-punten. Er is uiteraard geen enkele reden om Alain voor beide
laatste ronden van het toernooi speelrecht te ontzeggen. Het wordt natuurlijk
anders als einde 07 een volgende editie van Retrochim van start zou gaan…

E. Sysmans (Schoten) –
L. Jacobs (BSS)
ste
Stand na 24 zet.
Zwart kreeg van een voorzichtige witspeler de
kans om de ruimte te gebruiken en liet die niet
liggen. Hij offerde daarbij en loper op h2, maar
zwart ging daar niet op in en verkoos de pion
achterstand boven een opgeblazen vesting. Via
f3 bracht hij dan een paard naar h2, om de bres
te dichten. Daarmee belandde hij van de regen
in de drop. Het geweigerde offer leverde zwart
niet alleen een pion op, maar ook de betere
stelling. Bovendien verloor wit inmiddels enkele
belangrijke tempi. Zo ging het verder:
25. Txe8
Wit wil de open torenlijn bezitten, maar staat ze eigenlijk af. Hier ware 25.Pf6
Veel beter, maar het terugspelen van het paard naar f3 is bekennen dat Ph2
een fout was.
25…Txe8; 26.a4
Wat is er mis met Te1?
26…Ld7; 27.a5 Te2
Direct 27.Lxh2 natuurlijk. Nu krijgt wit nog de kans op een reddend Pf3, dat
de loper meteen dekt.
28.Le1
Op die manier krijg je de toren niet mee in verdediging. Veld e1 is van nature
uit een veld dat bestemd is voor de wTa1 die nu op zijn beurt opgesloten zit,
nooit in het stuk voorkwam en eigenlijk een “stukwinst” was voor zwart!
Lxh2; 29.Kxh2 De5+ 30.Kg2?
Kost niet alleen de loper, maar nog een pion bovenop.
30…Txe1+; 31.Txe1 Dxe1+ 32.Kh2 Dxf2
En wit heeft niet veel meer om te overleven. De enige hoop komt nog van de
vrijpion d5, maar die kan vakkundig worden afgestopt. Op 33.d6 Le6 34.Dd1
(Dh3?? Ld5! Met matdreiging) Kf8 enz. Daarom gaf wit het op.
Website
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website via het adres
http://users. Skynet.be/BSSCHILDE/

