Slotronde: woensdag, 6 april 2011- 20.00 uur
Met wat drankjes en hapjes
Gastheer: Brasschaat S.K.
Gemeentelijk Instituut Brasschaat (GIB)
Door Verstraetelei 50 2930 Brasschaat
Op de Kalender:
Sint Job – BS Schilde

Mix 54 – ’t Schaakstuk
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Brasschaat – Sint Anneke



Paroza - Essen

Retrochim persoonlijk
Tot hiertoe namen een kleine 50 spelers deel aan Retrochim 10-11. Slechts 13 van
hen speelden alle wedstrijden. Het maakt een persoonlijk klassement niet gemakkelijk
en gezien het verschil in het aantal gespeelde partijen misschien wel overbodig. Hoe
dan ook, zij die van cijfertjes houden vinden wel hun gading in onderstaande
opsomming.
100% (2/2) Henri Serruys (Par) – 91,5% (5,5/6) Luc Pattyn (Mix) – 90% (4,5/5) Jan
Demarré (Mix) – 83% (2,5/3) Eugeen Wouters (BSS) en Willy Van Gompel (StJ) 75% (3/4) Guy Van Habberney (Par) en Walter Van Damme (Mix)
70% (3,5/5) Alain Dillen (StA) en Cyriel Cauwenbergs (Bra) – 67% (4/6) John
Ceurvels (StJ) en .Erik Sysmans (Sch) – 60% (3/5) Marc Mathé (Par) – 58% (3,5/6)
Frank Leyssens (StJ) en Jef Meulenbergs (Par).
Tot op heden ongeslagen in het toernooi: Luc Pattyn (Mix) 5,5/6 - Jan Demarré (Mix)
3,5/5 – Alain Dillen (StA) 3,5/5) – Eugeen Wouters (BSS) 2,5/3 – en uiteraard Henri
Serruys (Par) 2/2).

Koning op de Dool
Ook gezien dat af en toe het aloude Koningsgambiet
van stal gehaald wordt? Een beetje stroef nog, maar
het begon en eindigde bijna (bijna!) zoals dit:

Stand na 14…c5

Retrochim-Gazet

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤g3 ¥e7 4.¥c4 ¤f6 5.¤c3
¤xe4! 6.¥xf7+! ¢xf7 7.¤e5+ ¢e6? 8.d4! ¤xc3
9.£g4+ ¢d5 10.bxc3 ¦f8 11.¥xf4 ¦xf4 12.£xf4
¥f6 13.0-0 £g8 14¦ae1 (nu is er in feite geen
weerstand meer mogelijk. Zwart zoekt vertwijfeld
naar een vluchtmogelijkheid) 14…c5 (zie nu
diagram) 15.c4+ ¢e6 16.¤c6+ ¢f7 17.¦e7+ ¢f8
18.£xf6+ gxf6 19.Txf6+ en zwart geeft het op.
(19…£f7 20.¦1xf7+ ¢g8 21.¤e5 en mat in 2 z.)

Tijdens de zesde ronde van het lopende Retrochim-toernooi werd de
rangschikking in een plooi gelegd. Of het een definitieve was, is echter nog
de vraag. Drie teams, misschien wel vier, sloegen een opening en er moet al
heel veel gebeuren om de aspiraties van deze ploegen te ondermijnen.
Vooral met het programma van de laatste speeldag voor ogen mag het
eigenlijk niet meer mislukken, maar in het verleden zijn al meerdere keren
(ook bij andere gelegenheden) hoge verwachtingen de bodem ingeslagen.
Wie wil winnen zal beter niets aan het toeval overlaten en uitkijken moet de
boodschap zijn!
Even nog terug naar de zesde ronde, een week naar voor gebracht omdat
het lokaal van Sint Anneke op de geplande datum van woensdag, 9 maart
alle kenmer-ken van een chaotische verbouwing zou vertonen. In al die
wanorde zou bijvoorbeeld de weg naar de toog zwaar versperd, zoniet
ontoegankelijk zijn geweest en als dàt geen nachtmerrie had kunnen
worden… Het was een uitstekende gedachte om een week te vervroegen,
met grote dank aan Peter Schoofs en medewerkers voor deze alleszins
geslaagde regeling.
Het duurde die woensdagavond een tijdje vooraleer de eerste duiven de til
opzochten. Kort voor 22.30 u. bleken zelfs nog bijna de helft van de te spelen
partijen nog aan de gang. Er werd wat zenuwachtiger rondgelopen en de
ogen flitsten over en weer naar de tijdpijltjes, die veel te snel de resterende
tijd opsoupeerden. De botte valpijl dreigde, de TL keek al bedenkelijk en dat
beterde niet toen één van de captains met een uitgestreken gezicht de TL
aankeek, nadrukkelijk op zijn polshorloge wees en dan met een grijnslach
vroeg waarom er nog niets gebeurd was! Drie of vier partijen eindigden
(zeer) kort vòòr of vlak na de vallende pijlen, maar uiterst sportief, al was het
hier en daar met enige begrijpelijke spijt in het hart. Er werd echt gestreden,
vaak tegen beter weten in, tot de laatste snik. Tot de genade(klok)slag…

Sint Anneke – Sint Job
Kort voor de vallende pijltjes kwamen Alain Dillen en Frank Leyssens tot een
remise-akkoord. Alain Dillen hield met dit gelijkspel zijn seizoensstatus
“ongeslagen” hoog, maar kon de vrij zware nederlaag van zijn team niet
verhelpen. Voordien hadden namelijk Carlos Dorcas (die een tijdje geleden al
de Nederlandse Antillen verwisselde voor St. Job in ‟t Goor), Marc Plees en
John Ceurvels hun partij voor St. Job gewonnen en was de buit al binnen.
Sint Job zit daarmee (voor de vijfde keer!) op bekerkoers.
’t Schaakstuk – Brasschaat
Werd een gevecht tot de laatste seconde en praktisch op elk bord.Mil Van
Dingenen en Pierre Arteel (respectievelijk tegen Bart Van Brugghe en Cyriel
Cauwenbergh) hielden het op remise, terwijl Sigri Van de Weyer er voor
Brasschaat Erik Sysmans onder hield. Aan bord 3 werd kok Franklin De Cock
door die andere kok, Cesar De Cock (beiden met c-o-c-k) fijn in mootjes
gehakt, maar zo gemakkelijk als je het schrijft was het niet.
BS Schilde – Paroza
Het scheelde geen haar of BS Schilde had voor de verrassing gezorgd door
Paroza aan banden te leggen: captain Luc Jacobs had al een loper in de
hand toen hij plots een combinatie zag, die hoogstwaarschijnlijk winst had
opgeleverd. Spijtig genoeg kon die loperzet niets aan de zaak toevoegen,
eerder integendeel, en Guy Van Habberney ontkwam. Precies die punten
had BSS nodig om een zeker gelijkspel en mogelijk zelfs de winst naar zich
toe te halen. Paul Jacobs had inmiddels Jef Meulenberghs op een halfje
gehouden, Marc Mathé won van Michel Dockx en Eddy Maas had alle moeite
en tijd nodig om de taaie Arthur Vandenbosch (in Retrochim aan een debuut
toe) onder de duim te krijgen.

De uitslagen van de 6de ronde:
Ontmoeting:

WP

MP

B.S. Schilde – Paroza

7-9

1½-2½ 6-14

(BS Schilde: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eddy Maas – ½,0,0,1)
(Paroza: Jef Meulenbergs, Guy Van Habberney, Marc Mathé, A.Van den Bosch – ½,1,1,0)

Essen – Mix 54

6-10

1–3

4-16

(Essen: Jan Brosens, Jos Maes Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – 0,0,1,0)
(Mix 54: Jan Demarré, Luc Pattyn, Jaak Calders, Walter Van Damme – 1,1,0,1)

’t Schaakstuk – Brasschaat

6-10

1½-2½

7-13

(‟t Schaakstuk: Mil Van Dingen, Pierre Arteel, Franklin De Cock, Erik Sysmans – ½,½,0,0)
(Brasschaat: Bart Van Brugghe, Cyriel Cauwenbergh,Cesar De Cock,Sigri V.d.Weyer (½,½,1,1).

St. Anneke – St. Job

5-11

½-3½

4-16

(Sint Anneke: Alain Dillen, Peter Schoofs, Roger Vermeir, Marc Van Dyck – (½,0,0,0).
(St. Job: Frank Leyssens, Carlos Dorcas, Marc Plees, John Ceurvels – ½,1,1,1)

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

WP
57
54
53
49
46
44
42
39
© 384

Essen – Mix 54
Ook hier een partij tot de laatste seconde: captain Jos Maes hield tegen de
andere captain, Luc ¨Pattyn, lange tijd de Essense vlag hoog, en zag de
kans op een mooi resultaat door tijd verloren gaan. Maar ook Luc zat in de
laatste minuut en verdedigde een lichtjes betere stelling, met winst tot gevolg.
Inmiddels had ook die dekselse Hamid Haqiqi Jaak Calders te grazen
genomen, maar konden Jan Brosens en Jef Jordaens, niet optornen tegen
respectievelijk Jan Demarré en Walter Van Damme. Overigens, waarom Jan
Demarré door de TL altijd maar Materné genoemd wordt, is merkwaardig. Al
is het heel normaal dat zelfs in het beste geheugen gaatjes ontstaan…

BP

MP
16,5
15
14,5
12,5
11
10
9
7,5

BP
90
75
71
58
54
42
54
36

96

480

Website
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website via het adres
www.schaakclub-schilde.be
Ook op website hhtp://retrochim.intropagina.nl verschijnt het nieuws over
het lopende Retrochim-toernooi. Aanpassing van al wat reilt en zeilt op het
toernooi krijgt de lezer een paar dagen na het gebeuren.

