Speelronde

Kalender v/d Ontmoetingen
“Thuisploeg” – “Bezoekers”
(“thuisploeg” wit op 1

ste

Retrochim-Gazet

bord)

1° ronde
woensdag 19.10.11
aanvang: 20.00 u.
Gastheer:
BS Schilde

Brasschaat1 – Brasschaat2
BS Schilde – Essen
Paroza – Sint Job

9-7
8-8
8-8

2° ronde
woensdag 16.11.11
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
Essen S.K.

Brasschaat2 – Paroza
Sint Job – BS Schilde
Essen – Brasschaat1

8-8
8-8
9-7

3° ronde
woensdag 14.12.11
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
S.K. Paroza

Brasschaat2 – BS Schilde
Paroza – Brasschaat1
Sint Job – Essen

7-9
8-8
8-8

4° ronde
woensdag 8.2.2012
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
Sint Job S.K.

Sint Job – Brasschaat2
Essen – Paroza
Brasschaat1 – BS Schilde

5° ronde
woensdag 7.3.12
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
Brasschaat S.K.

Essen – Brasschaat2
Brasschaat1 – Sint Job
BS Schilde – Paroza

De volgende ronde in het Retrochim-Ty 2011-12 grijpt plaats op
woensdag, 8 februari 2012 om 20.00 uur
in het Dienstencentrum “De Lindenboom”, Kerkelei 18a, 2960 Sint Job
(eigenlijk achterkant van het ons beter bekende “Goorhof”).
Zie hoger onder “Kalender” voor wat betreft het programma.

nr 3
van jaargang 6
woensdag, 14 december 2011

Het Bordpunten-spook dreigt weer!
Deze ingekorte versie van het Retrochim-toernooi wordt
ongetwijfeld één van de meest spannende edities ooit. Voor
de derde keer wordt van leider gewisseld en blijft het
spannende duels stortregenen. Slechts drie confron-taties op negen
eindigden op een winstscore: de kleinst mogelijke namelijk 9-7. De andere
matchen eindigden onbeslist en plotseling zijn (of worden?) het de
bordpunten, die van bijzaak tot belangrijk promo-veren. De lezer zal zich
ongetwijfeld nog de einduitslag van het toernooi 2009-10 herinneren, toen de
BS Schilde het van Sint Job haalde met gelijke wedstrijd- en matchpunten,
maar met vijf schamele bordpuntjes meer. Wat bijna nooit zou voorkomen
wordt straks misschien weer een feit…
Het kan natuurlijk altijd dat we weer naar dat zeldzame bordpunten-scenario
moeten grijpen om afscheiding te krijgen. Immers blijven er ons nog amper
twee speeldagen tot het einde en moeten we er weer de handdoek van
vorige maand bijhalen: alles zit zo goed als samen. Tussen leider en rode
lantaarn is een klein verschil ontstaan van 3 wedstrijdpunten, 1,5 matchpunt
en 3 (drie!) bordpunten. De leider van gisteren moest vandaag de “gele trui”
als het ware bij een tussensprint afstaan aan het team, dat gisteren nog op
de vierde stek lag!
Thuisploeg Paroza had voor een gezellig zaaltje gezorgd, met een korte
inspanning naar de toog voor een snelle “service”. De bezetting was
compleet en dat betekende dat de TL de western “Point Zero” niet moest
draaien. Aan enkele borden werd hevig en lang geknokt, hier en daar zelfs
bijna tot op de tijdslimiet. Het werd weeral een spannende bedoening…

De uitslagen van de 3de ronde:

Paroza – Brasschaat 1
Wervelstorm Cyriel Cauwenberg had waarschijnlijk een dagje vrijaf genomen,
want hij kon tegen Jef De Meyer geen vuist maken. Het zag er goed uit voor
Paroza, maar Marc Mathé had aan debutant (in Petrochim althans) Gilbert
Hilven een kwade klant. Op korte tijd stond het 1-1, maar toen liet de gsm
van Paroza-kapitein Rik Serruys onverwachts van zich horen. Dat vergde
een vervelende, maar noodzakelijke beslissing van de TL en Rik legde zich
daar onmiddellijk bij neer. Misschien had hij nog remise kunnen maken en
een winst van Guy Van Habberney op bord 1 was dan voldoende geweest
voor de teamwinst. Maar die remise was twijfelachtig, in geen geval zeker.
Guy rondde de kaap Van Brugghe wel, maar Brasschaat1 haalde gelijkspel!

Sint Job – Essen
Koen van Deynse (StJ) greep Hamid Haqiqi al snel bij de keel en bleef nijpen
tot Hamid geen adem meer had. Maar Wilfried Cleeren (Es) nam weerwraak
door John Ceurvels te verslaan. Beide partijen waren snel afgelopen, maar
aan de andere tafels bleef het lang stil. Frank Leyssens kwam een beetje in
tijdnood en moest tegen de sterkspelende Wim Woittiez in remise berusten.
Carlos Dorcas en Frank Hontele hielden het ook erg spannend, maar de
Essenaar liet zich niet tot avonturen verleiden. Toen de tijd er bijna op zat
bleek remise een goede uitkomst. Daarmee kwam Sint Job aan zijn derde
opeenvolgend gelijkspel.

Ontmoeting:
Brasschaat 2 – BS Schilde

WP
7-9

MP
1½-2½

BP
11-9

(Brass2: Wim Verlinden, Jaak Calders, Walter Van Damme, Cees Boersma – 1-½-0-0)
(BSS: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugeen Wouters – 0,½,,1,1)

Sint Job – Essen

8-8

2-2

11-9

(St.Job: Carlos Dorcas, Frank Leyssens, Koen Van Deynse, John Ceurvels – ½,½,,1,0)
(Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamid Haqiqi, Wilfried Cleerern – ½,½,0,1)

Paroza – Brasschaat 1

8-8

2-2

14-6

(Paroza: Guy Van Habberney, Jef De Meyer, Henri Serruys, Gilbert Hilven – 1, 1,0,0)
(Brass1: Bart V.Brugghe, C. Cauwenberg, Sigri Vandeweyer Marc Mathé – 0,0,1,1)

Rangschikking
1) BS Schilde
2) Essen S.K.
3) Paroza
4) Brasschaat 1
5) Sint Jobse S.K.
6) Brasschaat 2

WP
25
25
24
24
24
22
©: 96

MP
6½
6½
6
6
6
5

BP
30
29
37
31
26
27

24

120

Brasschaat 2 – BS Schilde
Ook hier een duel, bijna tot op de laatste seconde. Eugeen Wouters was het
snelst klaar met Cees Boersma. Dit keer, zei Eugeen, speelde mijn koning
zoals het moest en niet als dame… Met referentie naar hetzelfde duel van
vorig seizoen. Michel Dockx wilde heraanknopen met een betere periode en
greep zijn kans daartoe met een goede partij. Walter kon de sneltrein niet
ophouden en moest laten begaan. Toen Jaak Calders het remise-aanbod
van Luc Jacobs aanvaardde stond de Schildse zege meteen vast. Paul
Jacobs was inderdaad met Wim Verlinden lang nog niet thuis en gaf op het
vallen van de pijl de strijd op. Maar de teamzege was toen al binnen.

Website
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website via het adres
http://users. Skynet.be/BSSCHILDE
en nu ook op http:/www.123website.nl/retrochim

Henri Serruys en Guy Van Habberney zijn de auteurs van een boek, dat op
de jongste speeldag werd vertoond en waarbij de deelnemers aan Retrochim
in de gelegenheid werden gesteld het boek even in te zien. Het is echt een
prachtwerk geworden met als kleurige inhoud wat er in dit land zoal te boek
werd gezet als schaakliteratuur. Beide Paroza-spelers zijn lid van de “Ken
Whyld Association”, een internationale organisatie van verzamelaars van
schaakboeken. Deze vereniging tekent alles op wat over schaken zoal van
de persen kwam, komt en nog zal komen.
Je staat er inderdaad wat verbouwereerd op te kijken als je merkt wat voor
“hoeveelheid” aan schaakboeken, -magazines, -tijdschriften er in eigen land
van de drukpersen zijn gerold. Wie dàt wil weten schaft zich vast een
exemplaar van “Belgian Chess Publications” aan en kan zich daartoe altijd
wenden naar Henri of Guy om een exemplaar van het boek op de kop te
tikken en op die manier een deugddoende waardering te tonen voor het echt
wel uitstekende – en lastige! – monnikenwerk dat hier verricht werd..

