
  
 

Derde Ronde: woensdag 17 november 2010 - 20.00 uur 
Gastheer: „s Schaakstuk (S.K. Schoten en S.K.Merksem) 

Lokaal: Café De Gilde (1° verd.) Markt 15, Schoten 
Op de dagorde: 

’t Schaakstuk – BS Schilde            Sint Anneke – Essen  

Sint Job – Paroza –          Brasschaat – Mix 54 
 
 

Verdere kalender Retrochim-Ty 2010-11 
 

 

Speelronde 
Ontmoetingen 

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

ste
 bord) 

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 of mogelijk op St.Anneke terecht. 
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’t Schaakstuk als leider naar thuisronde 
 
Hamvraag van dit gazetje is dit keer niet schaakkundig, maar wordt gesteld 
uit gemeende bezorgdheid: hopelijk is iedereen op woensdagavond veilig en 
wel thuis gekomen?  
 
Kletsnatte en duistere wegen, doldriest en overladen verkeer zorgden bij de 
aanvang van de tweede R-ronde voor een kwartiertje vertraging. Het open 
doekje als welkom voor Mix 54 was voor Paroza het sein om in Essen binnen 
te vallen. Net op tijd om de klokken op gang te brengen, maar net te laat om 
de nieuweling aan de al vertrokken deelnemers voor te stellen. Dat wordt iets 
voor de derde ronde… 
 
In Essen werden twee gelijke spelen en één duel, dat op minieme winstcijfers 
eindigde, neergeschreven. Bij de vierde wedstrijd (aan tafel 1)  werd de echte 
thuisploeg op een vrij zware nederlaag getrakteerd. Eerste-bord-speler Frank 
Hontele beleefde de schrik van zijn leven, toen hij bij een karweitje van een 
ladder stuikte en daarbij heel wat kneuzingen opliep, waarbij zelfs zittend 
schaken onmogelijk bleek. Beste wensen voor herstel, Frank! 
 
Meteen was Essen onthoofd – figuurlijk althans! – en verschoven de spelers 
als politiekers die van partij wisselen. Door de omstandigheden belaagd 
verloor de thuisploeg met tè zwaar oplopende cijfers. Daar kon uiteraard ‟t 
Schaakstuk niets tegen doen en net zoals vorig jaar na twee ronden stoomde 
de fusieploeg Schoten/Merksem naar de top van rangschikking door.  
 
Het werd in Essen een vrij rustige avond. Er werd vrij snel gespeeld, zodat 
het aanvankelijk “kwartier te laat” even snel opgehaald werd. Een zeer 
sportieve avond ook, inbegrepen een “akkevietje” in een remisepartij, waarin 
een vraag “Hoe remise? Wat remise?” uiteindelijk uitdraaide op ..remise. 
 

 
 



In Essen-‘t Schaakstuk was Jos Maes de enige, die het schaap half over de 
brug kreeg. Dat had ook Wim Woittiez – op bord 1 – kunnen doen, maar Wim 
keek snel even naar de stand, schudde even het hoofd en deed dan een 
drieste poging om de bordjes enigszins te verhangen; Het kostte hem het 
halve puntje dat hij eigenlijk best verdiende.  
De andere Essenaars kregen weinig kans en vooral de Schotense veteraan 
Franklin De Cock was opgetogen met zijn winstpunt. 
 
Schilde-Brasschaat eindigde op een gelijkspel. Weer was het Cyriel “de 
Koppensneller” Cauwenbergs, die bliksemsnel de spits afbeet en Michel 
Dockx in een valkuil lokte, waaruit geen ontsnappen meer mogelijk was. Paul 
Jacobs lapte Bart van Brugghe een beentje en de stand  bleef bijna tot het 
einde van de bedenktijd in evenwicht. Bijna tot op de valreep van de tijd 
bleven Cesar De Cock en Eddy Maas strijden, maar beide dolven  het 
onderspit.  
 
De topwedstrijd van de avond, Mix54-Sint Job, of de hervormde nieuweling 
tegen de titelpretendent, verliep erg spannend. Jan Demarré en Frank 
Leyssens hielden het bij remise, terwijl Marc Plees (St. Job) en Walter van 
Damme (Mix54, voorheen deel uitmakend van Evonik) hun wedstrijd wonnen. 
Stand 6-6 en dus moest de beslissing op bord 2 vallen. Het zag er naar uit 
dat Willy Van Gompel de partij winnend had kunnen beslissen, maar een 
verkeerd berekend manoeuvre keerde de kansen. Tegenstander Luc Pattyn 
stelde dan remise voor, die een paar zetten later (!) aanvaard werd. Bij een 
uitgestoken hand van de tegenstander denkt men wellicht eerst aan opgave, 
maar het misverstand werd erg sportief en snel van de tafel geveegd door 
het wederzijds remiseakkoord. Dank voor de medewerking! 
 
Bij Paroza-Sint Anneke verscheen voor het eerst sinds aan aantal jaartjes 
Alain Dillen voor St. Anneke aan het bord. Alain zette het schaken een tijd 
geleden  opzij, maar toen Frans De Jonghe wat rust wilde nemen, sprong 
Alain in de bres. Zijn remise tegen Jef Meulenbergs was net niet genoeg om 
de nederlaag weg te houden, maar 7-9 verlies tegen een sterk team als 
Paroza is geen schande. Een beresterke Roger Vermeir won van Marc 
Mathé, debutant in Retrochim, en Kenneth Cauwenberg wilde absoluut een 
tweede zwarte dame in de buurt van het bord, maar had die uiteindelijk niet 
nodig om Marc Van Dyck van zich af te houden.   
 

Website 
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website  via het adres 

www.schaakclub-schilde.be 

De uitslagen van de 2de ronde: 
 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
Essen – ’t Schaakstuk   5-11     ½-3½    3-17  
(Essen: Wim Woittiez, Jos Maes, Hamid Haqiqi, Louis Fret – 0;½,0,0) 
(‟t Schaakstuk: Mil.Van Dingenen, Pierre Arteel, Fr. De Cock, Erik Sysmans – 1,½,1,1).   
 

BS Schilde - Brasschaak   8-8     2-2         12-8     
(BSS: Paul Jacobs, Michel Dockx, Eugeen Wouters, Eddy Maas – 3,1,3,1). 
(Brasschaat: Bart V.Brugghe, Cyriel Cauwenbergs, Cesar De Cock, Sigri V.d.Weyer (1,3,1,3) 
 

Mix 54 – St. Job    8-8     2-2         9-11     
(Mix 54: Jan Demarré, Luc Pattyn, Jaak Calders, Walter Van Damme – ½½ 0,1) 
 (St. Job: Frank Leyssens, Willy Van Gompel, Marc Plees, John Ceurvels – ½,½ ,1,0) 

 
Paroza – Sint Anneke    9-7     2½-1½   12-8 
(Paroza: Jef Meulenbergs, Demeyer, Marc Mathé, Kenneth Cauwenberg – ½,1,0,1)  
(St.Anneke: Alain Dillen, Peter Schoofs, Roger Vermeir, Marc Van Dyck – ½,0,1,0)  

 
 

 
Rangschikking           WP        MP        BP 
1) ‟t Schaakstuk             19 5½  25    
2) Mix 54 en               
    Sint Job             18  5  25 
4) BS Schilde             17 4½  27 
5) Paroza             17 4½  24 
6) Brasschaat              14 3  14 
7) Sint Anneke             13 2½ 12  
8) Essen             12 2    8  

           ©   128         32         160 

 
 
Nog wat te vroeg, maar toch ter informatie! 
In een summair en voorlopig overzicht blijven nog een aantal deelnemers 
ongeslagen en vier onder hen – vergetelheidjes zijn zeker niet uitgesloten ! – 
draaien nog met het maximum van  twee uit twee in een voorlopige stand 
rond. Dat zijn Eric Sysmans (‟t Schaakstuk), Paul Jacobs (BS Schilde), Cyriel 
Cauwenbergs (Brasschaat) en Marc Plees (St. Job).  
Voor opmerkingen, aanvullingen en aanpassingen kan U altijd terecht op het 
gekende mailadres.  
 

http://www.schaakclub-schilde.be/

