
  
 

Vierde ronde: woensdag 15 december 2010 - 20.00 uur 

Gastheer: S.K. Sint Anneke – zie ook  onderaan deze pag. 
Lokaal: S.A.C. Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen L.O. 

Op de dagorde: 
B.S.Schilde - Mix 54            Paroza - Brasschaat  

Essen - Sint Job           ’t Schaakstuk - Sint Anneke 
 
  

Verdere kalender Retrochim-Ty 2010-11 
 

 

Speelronde 
Ontmoetingen 

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

ste
 bord) 

4° ronde  (zie ook hierna ) 

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  

 
 

 Aandacht! 

Zoals via mail reeds gemeld moest deze vierde ronde de “thuiswedstrijd” van 
Paroza worden. Organisatorische problemen waren evenwel oorzaak van 
een verandering van locatie. De vierde Retrochim-ronde zal nu definitief 
plaatsgrijpen in St. Anneke Center (S.A.C., Hanegraefstraat 5, Antwerpen 
L.O. Nu reeds dank aan de club St. Anneke voor deze medewerking. Zoals 
bekend is S.A.C. is te bereiken via openbaar vervoer (trams 2,3,15), waarbij 
U, komende van Antwerpen stad, wellicht best afstapt aan de halte net 
voorbij Fred. Van Eedenplein (halte, die iets dichter bij SAC ligt),  
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De Klank van een kloeke Clash! 
 
Het is me in de bovenzaal van wat vroeger de “Gelmelenpoort” was, een 
schaakavondje vol dramatiek en erg rake klappen geweest. Elk van de vier 
ontmoetingen bleek plots en vrij onverwacht te eindigen op een forse dreun voor de 
favorietenteams en draaide bijgevolg uit op een hardhandig ondersteboven gelopen 
rangschikking.  Op het eerste zicht kan bekerhouder BS Schilde het kleinood, beker 
genaamd, enkel nog wat opfrissen, maar zal het “monster” aanvang april ‟11 meer 
dan waarschijnlijk moeten afstaan. Een nieuwe zege is immers ver weg en kan – met 
het programma voor ogen – nog moeilijk gehaald worden.   
 
Bijna hetzelfde kan worden gezegd van Sint Job. We moeten vrij diep in de annalen 
graven om nog ergens een 0-4 nederlaag te ontdekken. Mogelijk waren die cijfers het 
gevolg van een handjevol tegenslagen, maar de tegenstander kwam opgelopen met 
een sterk en ongenadig team, waarbij de man op bord 4 nog altijd met een kloek cijfer 
kan uitpakken en de gezamenlijke “waarde” van het zeer homogene P-team sterk 
opstuwt. Ongetwijfeld wint ook het toernooi zelf aan waarde. Dat klinkt goed, maar is 
uiteindelijk niet de exclusieve bedoeling. Wie schaakwaarde wil geven aan een 
toernooi droomt meestal van meesters, maar legt geen slot op de 1800-poort.   
 
In Retrochim is het vooral te doen om het contact (vaak verloren gegaan of vergeten) 
met vroegere schaakvrienden, ouderen, “mindere goden” zelfs (en neem dit aUb niet 
kwetsend op!), te handhaven of te herstellen. Daarbij komt uiteraard een gezonde 
strijd voor een beker of wat voor trofee dan ook en daarbij zijn verliezers even 
noodzakelijk als winnaars. Winnen of verliezen is niet zozeer het probleem, wel het 
feit dat vele van de kleinere verenigingen niet eens in staat zijn van maandelijks vier 
spelers af te leveren, met als logisch gevolg dat de quotering van die spelers verder 
uit elkaar ligt dan bij de leden-rijkere verenigingen. Er valt dus iets te zeggen voor b.v. 
een team van vier spelers, met een “algemeen” gemiddelde van X punten, een 
voorstel dat op 17 november in Schoten binnensijpelde, misschien ergens al langer 
lag te sudderen, maar niet (samen met andere bedenksels) zomaar en zonder meer 
opzijgeschoven mag worden. Maar intussen heeft het zeker niet de bedoeling om de 
ophefmakende nederlaag van twee favorieten op de beker te vergoelijken.   
        ivan 

 
 



In ’t Schaakstuk-BS Schilde was vooral de thuisploeg gevlast op een 
overwinning. Vaak genoeg bracht het verleden een nipte nederlaag, maar de 
fusieploeg was niet zinnens  het weer zover te laten komen. Het duo Robbé-
Arteel zette er de beuk in en haalde met z‟n tweetjes 1,5 punt voor de ploeg. 
Paul Jacobs verloor dus zijn partij en dat was een hele tijd geleden! Luc 
Jacobs wist er nog remise uit te puren, maar toen was het Schildse vat af.  
Michel Dockx verloor van Timmy Leyssens en Eddy Maas ging  vrij snel ten 
onder tegen de man in vorm, captain Erik Sysmans. Leider ‟t Schaakstuk blijft 
op kop en lijkt zowat het enige team dat zijn voet naast de andere toppers 
kan zetten.  
 
Bij St. Anneke-Essen was de partij Dillen-Hontele al heel snel voorbij, toen 
Frank Hontele de aanval op zijn dame niet merkte en ze prompt verloor. 
Hamad Haqiqi zette de scheefgelopen situatie weer recht, maar verder dan 
dat ene punt kwam Essen niet meer: Roger Vermeir en Peter Schoofs lieten 
een terugkeer van Essen niet meer toe en wisten hun team, ten koste van Jef 
Jordaens en Wim Woittiez, naar een mooie plaatsing in de rangschikking te 
loodsen. 
  
Sint Job-Paroza was de topmatch van de maand. Bij Sint Job liep het voor 
geen meter en kreeg elk van het viertal  een lastige kluif te verteren aan de 
sterke samenstelling van Paroza. Luc Vermaere bewoog hemel en aarde om 
Guy Van Habberney te pakken te krijgen, maar Guy bleek niet uit zijn lood te 
slaan. Kevin Cauwenberghs nam snel de maat van John Ceurvels, terwijl de 
moeilijk te kloppen Marc Plees zijn secuurspelende naamgenoot Mathé dit 
keer niet van de wijs kon brengen. John had misschien remise kunnen 
maken, maar er was wat geluk voor nodig en dat werkte die avond niet. Aan 
bord 1 kreeg Frank Leyssens het erg benauwd toen Jef Meulenberghs de 
zwarte stukken ten aanval leidde en die aanval ook winnend kon afronden. 
 
Brasschaat-Mix 54 was eigenlijk bestemd voor de eerste ronde, maar dat 
kon toen niet meer. Met Jan Demarré en Luc Pattyn heeft de vroegere 
fusieploeg “Braschil” heel wat meer armslag gekregen en heeft het team 
zichzelf opgetild tot op de derde plek in de rangschikking. Cesar De Cock 
was de enige Brasschaat-man die de ontmoeting (tegen Jaak Calders) 
winnend wist te beëindigen. Luc Pattyn haalde de tot dan ongeslagen Cyriel 
Cauwenbergs onderuit, maar het duurde verder nog een tijdje vooraleer Bart 
Van Brugghe de koning tegen Jan Demarré moest neerleggen en Sigri 
Vandeweyer in Walter Van Damme zijn meerdere moest erkennen.   
 

 

 
De uitslagen van de 3de ronde: 

 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
’t Schaakstuk – BS Schilde  11-5     3½-½    17-3  
(‟t Schaakstuk: Raymond Robbé, Pierre Arteel, Timmy Leyssens,  Erik Sysmans – 1,½,1,1).   
(BSS: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eddy Maas – 0 ½ ,0,0). 
 

Sint Anneke – Essen    10-6     3-1         18-2     
 (St.Anneke: Alain Dillen, Peter Schoofs, Roger Vermeir, Marc Van Dyck – 1,1,1,0)  
 (Essen:  Frank Hontele, Wim Woittiez, Jef Jordaens, Hamid Haqiqi – 0;0,0,1) 
 

St. Job – Paroza     4-12     0-4         0-20     
(St. Job: Frank Leyssens, Luc Vermaere, Marc Plees, John Ceurvels – 0,0,0,0) 
(Paroza: Jef Meulenbergs, Guy Van Habberney, Marc Mathé, Kenneth Cauwenberg – 1,1,1,1)  

 
Brasschaat – Mix 54    6-10     1-3         4-16 
(Brasschaat: Bart V.Brugghe, Cyriel Cauwenbergs, Cesar De Cock, Sigri V.d.Weyer (0,0,1,0) 
(Mix 54: Jan Demarré, Luc Pattyn, Jaak Calders, Walter Van Damme – 1,1,0,1) 

 
 

 
Rangschikking     WP        MP        BP 

       1) ’t Schaakstuk              30 9   42    
       2) Paroza   29 8½  44  
       3) Mix 54   28 8  41 
       4) Sint Anneke  23 5½   30 
       5) BS Schilde  22 5  30             
       6) Sint Job   22 5  25       
       7) Brasschaat 20 4  18 

               8) Essen       18       3        10      
                  ©  192       48        240 

 
 
 

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

www.schaakclub-schilde.be 

 
 

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

