
Kalender Retrochim-Ty 2010-11 
 

Speelronde 
Ontmoetingen 

“Thuisploeg” – “Bezoekers” 
(“thuisploeg” wit op 1

ste
 bord) 

1° ronde  

woensdag 22 september „10 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: BS Schilde 

Essen – BS Schilde 
‘t Schaakstuk - Paroza 
Sint Anneke – Mix-54 
Sint Job – Brasschaat  

2° ronde 

woensdag 20 oktober „10 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: Essen S.K. 

B.S. Schilde – Brasschaat  
Mix-54 – Sint Job   
Paroza – Sint Anneke  
Essen – ‘t Schaakstuk 

3° ronde 

woensdag 17 november ‟10 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: ’t Schaakstuk                     

‘t Schaakstuk – B.S. Schilde 
Sint Anneke – Essen 
Sint Job – Paroza 
Brasschaat – Mix-54  

4° ronde 

woensdag 15 december „10 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: Paroza of Essen    

B.S. Schilde – Mix-54  
Paroza – Brasschaat 
Essen – Sint Job 
‘t Schaakstuk – Sint Anneke  

5° ronde 

woensdag 9 februari ‟11 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: Sint Jobse 

Sint Anneke – B.S. Schilde  
Sint Job – ‘t Schaakstuk  
Brasschaat – Essen 
Mix-54 – Paroza  

6° ronde 

woensdag, 9 maart „11 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: Sint Anneke 

B.S. Schilde – Paroza  
Essen – Mix-54  
‘t Schaakstuk – Brasschaat  
Sint Anneke – Sint Job 

7° en slotronde 

woensdag, 6 april ‟11 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: Brasschaat  

Sint Job – B.S. Schilde  
Brasschaat – Sint Anneke  
Mix-54 – ‘t Schaakstuk  
Paroza – Essen  

 
Op dit ogenblik is Paroza nog in onderhandeling met de uitbaters van het lokaal, waar 
hun “thuiswedstrijd” (voorzien voor woensdag, 15 december e.k.) zou kunnen 
plaatsgrijpen. Materiele noden vormen niet het probleem, maar een huurgeld is een 
principieel vraagstuk, dat echter door de structuur van de vereniging Paroza  niet zo 
maar kan worden opgelost. Een beslissing, in welke richting ook, kan niemand 
worden opgedrongen. Het alternatief is bekend en staat open: de gehele karavaan 
van het toernooi kan een tweede keer in Essen terecht. 

 

Website 
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website  via het adres 
  http://users. Skynet.be/BSSCHILDE/ 
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Eerste Lustrum voor Retrochim Ty 

 
Klokslag 20.00 uur op woensdag, 22 september jl. kreeg de vijfde editie van 
het “Retrochim-toernooi” een “Trossen los” en voer de sloep met 32 paar 
uitgestoken riemen de haven uit, richting open zee. Voltallige bezetting dus, 
hoewel op één mannetje na: de voorste roeier bij Sint Anneke, die zich op de 
zandige kusten van Linkeroever vastgereden had en geen mogelijkheid   zag 
om nog in Schilde te geraken. Toch volledig, omdat sinds een aantal jaartjes 
de andere Sint, die van Job dan, altijd wel een mannetje meer meebrengt, 
die dan een lege plaats, waar die ook is ontstaan, kan opvullen. Er moet dan 
wel met de beide kapiteins overeengekomen worden, of de uitslag van die 
partij meetelt (of niet) voor de ploeguitslag. St. Anneke dankte de Jobse 
collega-heilige voor die medewerking, waardoor een nul in de ploegenuitslag 
kon vermeden worden.   
 
De eerste blunder van het jaar was er eentje van de TL zelf, die in zijn zeer 
korte openingswoordje helemaal vergat de twee “nieuwe” deelnemende 
teams aan de “anciens” voor te stellen. Die vergetelheid wordt bij een 
volgende gelegenheid ongetwijfeld goedgemaakt, maar inmiddels moge het 
bekend worden dat de twee “nieuwe” deelnemers luisteren naar de namen  
Paroza en Mix 54, terwijl  beide teams intussen al hun visitekaartje hebben 
voorgelegd. Paroza is een team van oudgedienden van diverse verenigingen 
(Oud-Deurne, Paroza Berchem), is gevestigd in Deurne, terwijl Mix54 ont-
peulde uit die merkwaardige samenstelling, tot nu gekend als Braschil. De 
naam “Mix” duidt uiteraard op een mengeling van spelers uit de clubs van 
Brasschaat, Schilde en Halle. Het getalletje 54 moet eigenlijk gelezen worden 
als 5/4, een zinspeling op de vier “kwartjes” van het team, die met z‟n vijven 
zijn... Hoe dan ook, beide nieuwe of vernieuwde teams  lieten zich al dadelijk 
gelden, wat aan de uitslagen te merken valt.  
 
Het vijfde Retrochim-verhaal wordt vast een boeiende bedoening..Het zou 
ons verbazen mocht het niet zo zijn… 

  



Met veel vertrouwen en een beetje bezorgdheid werd uitgekeken naar de 
nieuwe teams en spelers, die bij hun debuut aan het Retrochim-toernooi best 
lieten zien tot wat ze in staat waren. ‟t Schaakstuk, de Schoten-Merksem-
coalitie, kreeg het met Paroza aan de stok, en Mix54 diende St. Anneke van 
repliek.  
 
Paroza had het lastiger dan verwacht: Erik Sysmans van ’t Schaakstuk won 
vrij snel van Kenneth Cauwenberghs, die regelmatig buiten het raam wat 
frisse lucht moest happen, maar niet genoeg binnenkreeg om Sysmans van 
de overwinning, te houden. Jef Meulenbergs stelde al snel gelijk, door Mil 
Van Dingenen tot een foutje te dwingen, maar ouwe taaie Pierre Arteel liet 
zich door Guy Van Haberney niet ringeloren en opnieuw liep ‟t Schaakstuk 
uit. Timmy Leyssens deed zijn 90 minuten bedenktijd op de seconde na 
helemaal uit, maar het was onvoldoende om Rik Serruys uit zijn hok te 
lokken. De match eindigde op 8-8, het eerste gelijkspel van het toernooi. 
 
Mix54 kreeg het door het onverwachte forfait van St. Anneke‟s topbordman 
(en het moreel verplichte opschuifmanoeuvre van de gehele ploeg) wat 
gemakkelijker dan Paroza en prikte een stevige 6-10 op het uitslagenbord. 
De start van St. Anneke was echter puik: Marc Van Dyck versloeg Jaak 
Calders  en even keek Mix54 geschrokken op. Maar toen namen Luc Pattyn 
en Jan Demarré de maat van Roger Vermeir en Peter Schoofs en wist Cees 
Boersma “toernooireserve” Willy Verstreken het puntje te ontfutselen. Voor 
Mix54 werd het een gave prestatie, die de aspiraties kracht bijzet. 
 
Bekerhouder BS Schilde nam tegen Essen een matige start en veel 
scheelde het echt niet of die van Schilde moesten de grensjongens een 
gelijkspel toestaan. Paul Jacobs (tegen Frank Hontele) en Michel Dockx 
(tegen Hamed Haqiqi, zo blij als een kermisvogel omdat hij eindelijk in het 
bezit werd gesteld van zijn langverwachte en verdiende verblijfsvergunning), 
scoorden winstpunten. Het gelijkspel van Wim Woittiez en Luc Jacobs deed 
voor Schilde de deur net dicht. Jef Jordaens won de partij tegen Eddy Maas 
en daarom eindigde de match zeer dicht bij een gelijkspel. 

 
Blijft Sint Job, dat meteen wist te overtuigen door Brasschaat een vrij zware 
nederlaag toe te dienen. Alleen die dekselse Cyriel Cauwenberg – als die in 
zijn dagje is vallen er vaak klappen! – wist zijn tegenstrever, Carlos Dorcas, 
de voet meer dan dwars te zetten. Cyriel de Koppensneller zette Carlos opzij 
of het niets was en maakte het Brasschaatse verlies wat draaglijker. 
Inmiddels is het echter duidelijk dat Sint Job ook dit jaar een stevig ploegje 
heeft, dat alvast de winst of een beker ambieert…  

De uitslagen van de 1de ronde: 
 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
S.K. Essen – BS Schilde  7-9      1½-2½   5-15  
(Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamed Haqiqi, Jef Jordaens – 0,½,0,1)   
(BS Schilde: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eddy Maas – 1, ½,1,0) 

 
’t Schaakstuk - Paroza   8-8      2-2       8-8     
(‟t Schaakstuk: Mil Van Dingenen, Pierre Arteel, Timmy Leyssens, Erik Sysmans – 0,1,0,1) 
(Paroza: Jef Meulenbergs, Guy Van Habberney, Rik Serruys, Kenneth Cauwenberghs (1,0,1,0)  

 
Sint Anneke – Mix54    6-10     1-3         4-16 
(St.Anneke: Peter Schoofs, Roger Vermeir, Marc Van Dyck, W.Verstreken – 0,0,1,0) 
(Mix54: Jan Demarré, Luc Pattyn, Jaak Calders, Cees Boersma – 1,1,0,1) 
 

Sint Job – Brasschaat    10-6   3-1      14-6  
(St. Job:  Frank Leyssens, Carlos Dorcas, Marc Plees, John Ceurvels – 1,0,1,1) 
(Brasschaat: Bart Van Brugghe, Cyriel Cauwenberg,Cesar De Cock,Sigri Van de Weyer (0,1,0,0) 

 
 

   Rangschikking            WP MP BP                                         
   1) Mix 54             10 3 16    
   2) Sint Job             10 3 14 
   3) BS Schilde   9 2½  15 
   4) Paroza   8  2  12 
   5) ‟t Schaakstuk    8 2    8  
   6) Essen    7 1½   5 
   7) Brasschaat   6 1    6 
   8) Sint Anneke  6 1   4  
 

 
 
 

 
Tweede Ronde: woensdag 21 oktober 2009 - 20.00 uur 

 
Gastheer: Essen S.K. 

Lokaal: Parochiecentrum, Kerkstraat 62, Essen-Station. 
Op de dagorde de volgende ontmoetingen: 

BS Schilde – Brasschaat            Mix-54 – Sint Job 

Paroza – Sint Anneke      Essen – ‘t Schaakstuk 

 


