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Hitchcock-thriller!!
De laatste ronde voor de eerste Retrochim-beker was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Her
werd bovendien een echte Hitchcock-thriller met vier of vijf ploegen, die de beker nog konden winnen. De
eerste hindernis was de leider Essen S.K. die zelf niet mocht (kon) spelen, gezien een vrije beurt op de
laatste speeldag. Met pijn in het hart was dat en meteen de reden waarom bij de volgende uitgave van het
Retrochim-toernooi een bezetting van acht teams noodzakelijk is.
Voor de eindzege kwamen nog drie, vier teams in aanmerking: Brasschaak, Sint Anneke, BS Schilde en
mogelijk ook Sint Jobse. Maar de Jobkens en St. Anneke moesten mekaar partij geven en dus werd één
van hen onmiddellijk uitgeschakeld. Ook de “derby” BS Schilde versus Brasschaak betekende en streep
door de rekening van één van hen, maar welke?
De dubbelversie van deze “Hitchcock” eindigde op de meest nipte einduitslag mogelijk. Sint Anneke haalde
het met 9-7 (2,5-1,5 en 10-10) van een niet opgevend St. Jobse. Had Peter Schoofs op bord 2 tegen John
Ceurvels de remise kunnen vasthouden binnenhalen, dan had de eindstand een volledige ex-aequo
getoond tussen St. Anneke en Brassschaak, en had de organisatie voor een andere beker moeten zorgen!
Nu mocht zelfs de winst van een rustige en secuur spelende Frans De Jonghe niet meer baten. De 82-jarige
verteraan van het toernooi won nog maar eens, dit keer tegen een verbeten vechtende Koen Van Deynse.
Frans speelde vier partijen voor St. Anneke en won ze alle vier. Bravo!
Het was zelfs nog spannender tussen dit Brasschaak en BS Schilde. Het duurde niet eens lang of de
Spassky-mannen stonden 2-0 voor! Maarten Sysmans haalde de anders zo lastig te bevaren Cyriel
Cauwenberghs cool-tjes maar krachtig onderuit en Michel Dockx greep Cesar De Cock, één van de
opvallendste verschijningen in dit toienrooi, meteen naar de keel en Cesar’s hand wist niet meer boven welk
zwart stuk te zweven. De beker was goed op weg naar Schilde, toen de tij keerde. Op bord 4 speelde Jos
Spoetewey een beresterke partij en Eddy Maas boog moegestreden het hoofd. Alles hing dus af van de
uitslag van de partij Paul Jacobs-Bob Van Handenhoven. Jacobs won een pion, maar Van Handenhoven
hield het hoofd koel en won het ding terug. Waarop de klok voor beide spelers geen tweehonderd tikjes
meer te lopen had en de remise een feit was. Brasschaak mocht dan wel de partij tegen BS Schilde
verliezen, maar de beker was binnen, met één schamel puntje voorsprong op St. Anneke, en Schilde op een
goede derde plaats.
In de derde match van de avond mùaaktec Degussa en Schoten onder mekaar uit wie met de rode lantaarn
naar huis mocht. Het ding was in Schoten niet gewild, bij Degussa kon het niet in het lokaal. John Coppens
zorgde snel voor het eerste punt, door Franklin Decock snel naar de toog te zenden, maar een stralende
Timmy Leyssens stelde gelijk door te winnen van Daniël Van Bos, een opvallende debutant bij Degussa.
Toch was de hoofdrol in het gebeuren weggelegd voor Schotens Joachim Hendrickx, die de tot dan niet in te
nemen Degussa-vesting Staf Verbist als een volleerd sappeur dynamiteerde en de stand op 2-1 (eigenlijk
7-5) bracht. Toen ook Fons Antonis in de 1800-man Geert Adams de logische meerdere moest erkennen,
was het vat af.

Uitslagen in en standen na de zesde ronde
WP=wedstrijdpunten 3-2-1-ff0 – MP=matchpunten 1,½,0, BP=bordpunten 8-6-4-2.

Ontmoeting:

WP

MP

BP

Sint Anneke S.K. – St. Jobse S.K.
9-7
2½-1½
10-10
St. Anneke (½ 0 1 1): A.Dillen, P.Schoofs, R.Vermeir, Fr. De Jonghe
St.Job (½ 1 0 0): Fr.Leyssens, J. Ceurvels, M.Plees, K.Van Deynse.

Schoten S.K. – Degussa
10-6
3-1
14-6
Schoten (1 0 1 1) G.Adams, Fr.De Cock, T.Leyssens, J. Hendrickx
Degussa (0 1 0 0): A.Antonis, J.Coppens, D.Van Bos, St.Verbiest
SK BS Schilde – Brasschaak
9-7
2½-1½
14-6
BS Schilde (½ 1 1 0): P.Jacobs, M. Sysmans, M. Dockx, E.Maas.
Brasschaak (½ 0 0 1): R.Van Handenhove, C.Cauwenberghs, C.De Cock, J.Soetewey)
Hoe dicht de teams bij mekaar aanleunden toont volgend eindklassement. Als je alle deelnemers binnen
een bereik van 14 wedstrijdpunten en 7 bordpunten krijgt, heb je beslist een spannend toernooi gehad,
waarin alle ploegen mekaar waard waren. Het toont ook dat de formule een echte klapper was en we
herinneren de oudgedienden onder de spelers even aan het feit dat deze formule reeds gebruikt werd in de
jaren ’70, precies bij de jaarlijkse toernooien om de Petrochim-wisselbeker.
Eindrangschikking
1) Brasschaak
2) Sint Anneke
3) BS Schilde
4) Sint Jobse S.K.
5) S.K. Essen
6) Schoten S.K.
7) Degussa

WP
54
53
51
48
48
42
40

MP
15
14½
13½
12
12
9
8

BP
75
69
77
63
53
49
34

De toernooileiders wensen alle deelnemers te danken voor hun buitengewone sportieve houding en hun
grote inzet. Over de gehele duur van het toernooi werd niet één keer een forfait genoteerd en diende de T.L.
slechts één keer uit te rukken voor een vraagje hoe het eigenlijk zat met “remise door herhaling van zetten”.
Het was niet eens een claim, want de man in kwestie gaf eerlijk toe op een bepaald ogenblik niet verder
meer te hebben genoteerd. Ook voor de TL was dit toernooi een heerlijke belevenis.
Op vraag wie bereid was – eventueel na een mogelijke herziening of voorgestelde aanpassing van bepaalde
regels en reglementen – volgend jaar deel te nemen aan een waarschijnlijke tweede uitgave van het
Retrochim-toernooi – werd een krachtig “ja” uitgesproken, met de bemerking dat er niet te veel moet worden
aangepast. Waarvan akte.
En toen na de uitslag en de beker-uitreiking Paul Beckers, voorzitter van Brasschaat enkele flessen
ontkurkte was het hek helemaal van de dam. Een korte receptie was dan ook een mooie afsluiter van een
echt wel geslaagd toernooi.
i.van

