Vijfde ronde: woensdag, 9 februari 2011- 20.00 uur
Gastheer: Sint Job S.K. – maar opgelet:
Nieuwe locatie!!! Dienstencentrum Het Sluisken
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht (zie ook onderaan pagina).
Op de dagorde:
Sint Anneke – B.S. Schilde  Brasschaat – Essen
Mix-54 – Paroza 54  Sint Job – „t Schaakstuk

Verdere kalender Retrochim-Ty 2010-11
Ontmoetingen
Speelronde
5° ronde
woensdag 9 februari ‟11
aanvang: 20.00 uur
Gastheer: Sint Jobse
6° ronde
woensdag, 9 maart „11
aanvang: 20.00 uur
Gastheer: Sint Anneke
7° en slotronde
woensdag, 6 april ‟11
aanvang: 20.00 uur
Gastheer: Brasschaat

“Thuisploeg” – “Bezoekers”
(“thuisploeg” wit op 1
Sint Anneke – B.S. Schilde
Sint Job – „t Schaakstuk
Brasschaat – Essen
Mix-54 – Paroza
B.S. Schilde – Paroza
Essen – Mix-54
„t Schaakstuk – Brasschaat
Sint Anneke – Sint Job
Sint Job – B.S. Schilde
Brasschaat – Sint Anneke
Mix-54 – „t Schaakstuk
Paroza – Essen

ste

bord)

St. Job in andere locatie
Nog even uw aandacht voor de gewijzigde omstandigheden inzake de
ontmoetingen van 9 februari 2011. De vijfde ronde van het Retrochimtoernooi zal plaatsgrijpen in het “Dienstencentrum Het Sluisken”,
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht. Een juiste ligging en wegbeschrijving zal
tijdig (mogelijk reeds met de “rappèl” twee weken bij voorbaat) aan elk van de
captains en andere belanghebbenden (websites, enz) worden toegezonden.
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Van een biseksuele koning, een pruttelende
“gsm” en een betwist forfait
Wie in de mooie zaal van het SAC (St. Anneke Centrum) een rustig avondje
schaak had verwacht, kwam beslist bedrogen uit. Een spannende derde
ronde in Schoten werd namelijk gevolgd door een verrassend boeiende
ronde op St. Anneke, waar Paroza, in overleg met de lokale club, zijn
thuiswedstrijd had vastgelegd.
Het verloop van de schaakavond was niet rimpelloos en het kwam aan een
drietal borden tot een verzoek om tussenkomst van de TL. Twee keer werd
de schade (als je dat zo mag stellen) snel hersteld, bij een derde gelegenheid
werd voor de eerste maal sinds vijf jaar een klacht ingediend, met het
claimen van de winst. Om het werk van een klachtencommissie (die snel aan
het werk moet) niet te hinderen of te schaden, is het begrijpelijk dat we de
lezer van deze wedstrijd één en ander moeten onthouden.
Essen-Sint Job
werd een spannend gebeuren, dat nipt door de ontspannen Jobkes werd
gewonnen De nederlaag tegen een ontketend Paroza was zwaar
aangekomen en de kansen op toernooiwinst met de eerste sneeuwbui
verdwenen. Wat niet wegneemt dat St. Job nipt de baas bleef tegen Essen,
dat alle moeite deed om van die laatste plek in het klassement weg te
komen. Dat lukte nog niet helemaal, maar de achterstand op de voorlopers
werd klein gehouden. Hamid Haqiqi toonde zijn uitstekende forme en won
weer. Wim Woittiez zat aan bord 1 en slaagde er waarempel in Frank
Leyssens op een puntendeling te houden. Willy Van Gompel was voor St.
Job weer paraat en dat leverde punten op. John Ceurvels gooide de deur
dicht en Essen sneuvelde erg nipt.

Paroza-Brasschaat
Was een wedstrijd, die te allen tijde kon kantelen van de ene naar de andere
kant. Jef Meulenbergs had danig veel moeite met Bart Van Brugghe en de
remise was voor Bart een verdiende beloning. Op de borden 2 en 3 was
Paroza de baas, en dat had ook zo kunnen eindigen aan bord 4, ware er niet
het GSM-incidentje geweest. Het toestel van Kenneth Cauwenberghs gaf
een nauwelijks hoorbaar geluidje, dat enkel door tegenstander Sigri
Vandeweyer (en Kenneth zelf) gehoord werd. Sigri was zich welbewust van
de verloren positie op het bord, wilde op die wijze niet winnen en stelde
daarom remise voor, nog vòòr de TL van de zaak precies en volledig op de
hoogte was. Normaal hoort een TL bij een dergelijk incident onverbiddelijk te
keer te gaan, moet onmiddellijk tussenbeide komen en de partij verloren
verklaren voor de overtreder. Bovendien moet die meteen de zaal uitgestuurd
worden! Zulk genadeloos optreden hoefde gelukkig niet. Maar het had
gekund en dus nu al het lesje: zet dat ding af of geef het aan de TL.
Bij Mix54-BS Schilde greep ook een incidentje plaats, maar dan eentje van
de meer vermakelijke soort! Het gemengde team, waarvan de spelers elk tot
een andere club behoren (Brasschaat, Halse, Schilde en Evonik), haalde
winst uit de partijen aan borden 1 en 2, kon niet beletten dat Schilde via
Michel Dockx tot 2-1 terugkwam en zat in spanning te wachten op de uitslag
aan bord 4. Daar dacht zwart dat zijn koning een dame was, grabbelde een
witte pion van het bord en liet zijn koning met plots veranderende sekse een
zet van vele veldjes ver maken naar het veld waar de witte pion had gestaan.
Was het een dame geweest, ware deze partij één zet later geëindigd op mat.
Maar het was een koning, de zet was illegaal en moest worden overgedaan
door een andere slagzet, waardoor onmiddellijk een stuk verloren ging. Zwart
zat in zak en as, nam zijn hoofd in beide handen, maar ook dàt hielp niet.
Tot een begrijpende en zeer sportieve witspeler remise voorstelde, die
aanvankelijk door zwart geweigerd, maar uiteindelijk toch aanvaard werd.
Omtrent ‟t Schaakstuk-Sint Anneke valt beslist heel wat meer te vertellen, maar dat
moeten we houden voor een andere gelegenheid, waarschijnlijk het volgende krantje
dat pas in februari 2011 zal verschijnen. De uitslag van de wedstrijd en bijgevolg ook
het klassement (zie volgende blz) worden namelijk onder voorbehoud gegeven,
omdat Sint Anneke klacht wenste in te dienen tegen de uitslag van de partij. De
behandeling van deze klacht zal gebeuren door een commissie van ploegcaptains en
organisatie,zoals in het reglement voorzien. Tot deze zitting zou het niet opportuun
zijn om meer informatie te verspreiden dan nodig. De bedoeling is dat de commissie
in alle rust het werk kan doen waarvoor ze door de inrichtende club op regelmatige
wijze werd aangesteld. Het liefst zien we een beslissing vallen tegen 9 februari 2011,
dag van de volgende ronde in het toernooi.

De uitslagen van de 4de ronde:
Ontmoeting:

WP

MP

BP

‟t Schaakstuk – Sint Anneke

8-8

2-2

7-13

(*)

(‟t Schaakstuk: Raymond Robbé, Mil Van Dingen, Pierre Arteel, Erik Sysmans – 0,½,½,1ff)
(Sint Anneke: Alain Dillen, Peter Schoofs, Marc Van Dyck, (Willy Verstreken) – 1,½,½,0).

BS Schilde – Mix 54

7-9

1½-2½ 5-15

(BS Schilde: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugène Wouters – 0,0,1,½ )
(Mix 54: Luc Pattyn, Jaak Calders, Walter Van Damme , Kees Boersma – 1,1,0,½ )

Essen – Sint Job

7-9

1½-2½

8-12

(Essen: Wim Woittiez, Jos Maes, Hamid Haqiqi, Achiel Herrygers – ½ ,0,1,0)
(St. Job: Frank Leyssens, Willy Van Gompel, Marc Plees, John Ceurvels – ½,1,0,1)

Paroza – Brasschaat

10-6

3-1

15-5

(Paroza: Jef Meulenbergs, Guy Van Habberney, Marc Mathé, Kenneth Cauwenberg – ½,,1,1 ½)
(Brasschaat: Bart V.Brugghe, Paul Beckers, Cesar De Cock, Sigri V.d.Weyer (½,0,0,½).
(*) Uitslag en stand onder voorbehoud, wegens een klacht, ingediend door St.Anneke, verband
houdende met de uitslag op bord 4, gewonnen door “invaller” Willy Verstreken, maar niet
geldend voor de ploegcijfers. St. Anneke wilde zelf de onderscheiden captains van de zaak op
de hoogte brengen, met verzoek om hun bedenkingen en opinies ter zake bekend te willen
maken, maar conform aan het reglement van het toernooi, artikel 11, zal de klacht behandeld
worden door een daartoe samengestelde commissie.

Rangschikking (*)
1) Paroza
2) ‟t Schaakstuk
3) Mix 54
4) Sint Anneke
5) Sint Job
6) BS Schilde
29
7) Brasschaat
26
8) Essen

WP
39
38
37
31
31
6,5
5
25
© 256

MP
11,5
11
10,5
7,5
7,5
35
23
4,5

BP
59
49
56
43
31

64

320

18

Website
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website via het adres
www.schaakclub-schilde.be

