
 
 

 

Speelronde 
Kalender v/d Ontmoetingen 

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

ste
 bord)                       

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

 
Brasschaat1 – Brasschaat2                 9-7 
BS Schilde – Essen                              8-8 
Paroza – Sint Job                                     8-8 

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

 
Brasschaat2 – Paroza                          8-8                
Sint Job – BS Schilde                          8-8 
Essen – Brasschaat1                           9-7 
 

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

 
Brasschaat2 – BS Schilde                   7-9                    
Paroza – Brasschaat1                          8-8 
Sint Job – Essen                                   8-8 
 

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

 
Sint Job – Brasschaat2                        7-9        
Essen – Paroza                                     8-8 
Brasschaat1 – BS Schilde                   4-12   
 

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

 
Essen – Brasschaat2                            
Brasschaat1 – Sint Job                        
BS Schilde – Paroza                             

 
 

De volgende (laatste) ronde van het Retrochim-Ty 2011-12 grijpt plaats op 
woensdag, 18  april 2012 om 20.00 uur 

in het Gemeentelijk Instituut (refter bovenzaal)  
Door Verstraetelei 50 2930 Brasschaat.  

Met een hapje en een droogje, èn prijsuitreiking! 
 

 
 
 

      Retrochim-Gazet 
nr 4 

van 6° jaargang   
   woensdag, 7 maart 2011 

 
 

Donderslagen bij heldere Hemel    
 
De huidige editie van het Retrochim-ty had er best eentje kunnen worden met 
een nadrukkelijke rol voor wat komen zal tijdens de finaleronde. Heel zelden 
voordien was het gebeurd dat alles in een handdoek bij mekaar bleef tot de 
laatste zetten van de voorlaatste ronde. De hoop, dat het zo zou blijven tot 
de laatste zetten, bleek echter ijdel. De geweldige klap, die BS Schilde 
tijdens ronde 4 uitdeelde, en waarvan een zich nochtans wanhopig 
verzettend Brasschaat het slachtoffer werd, liet de andere teams – die het bij 
de bijna “traditionele” nipte winst of gelijkspel hielden – perplex. De strijd is 
echter nog niet gestreden, want wie het programma van de laatste ronde 
inkijkt (zie blz. 4) zal onmiddellijk inzien dat de (nieuwe) leider zich aan een 
veldslag van de zwaarste soort mag verwachten.  
 
Tot de laatste minuut werd in Sint Job, in het stemmige zaaltje aan de 
achterkant van het Goorhof, zwaar gestreden. We waren het een beetje 
ontwend: winterse omstandigheden  zorgden ervoor dat de ontmoetingen, 
voorzien in februari, in sneeuwwater terechtkwamen. Een “geluk” was het, 
dat we door het “verlies” van twee deelnemende teams plots kalendertijd 
genoeg kregen om een ontmoeting te kunnen uitstellen. Hoe zegt Johan 
Cruyf het ook weer? “Elk nadeel hep se foordeel”.  
 
Dat was één van de donderslagen van die woensdagavond. Een ander 
geknetter aan de hemel was de prestatie van de jongens van Essen, die er in 
slaagden  een puik resultaat te scoren tegen Paroza, net zoals vorig jaar een 
ernstig kandidaat op het “monster (het ding dat je bij toernooiwinst in de 
hoogte steekt). Essen smokkelde verdiend twee punten langs een moeilijk 
grenspad naar huis en hoe Paroza ook wroette en werkte, Essen toonde zich 
even sterk en dat op zich was een fikse stunt!  

  



 
Sint Job – Brasschaat 2  
De strijd speelde zich vooral af op de borden 1 en 2, op een ogenblik toen 
Brasschaat 2 (vorig jaar bekerwinnaar onder de naam Mix 54) een 
voorsprong van twee punten had veroverd. Aanleiding daartoe waren de vrij 
snelle overwinningen van Jaak Calders en Walter Van Damme, die de baan 
naar de ploegwinst vrijmaakten. Frank Leyssens en Carlos Dorcas werden 
daardoor verplicht om alles uit de kas te halen, op zoek naar het volle punt. 
Dat lukte voor Frank, die de taaie Willem Verlinden kon strikken. Maar Carlos 
moest tegen Luc Pattyn – als naar gewoonte in zijn element als er moet 
gedanst worden op de grens van tijd en ruimte – in remise berusten, na een 
kamp op het scherp van de snee. En net die remise was genoeg voor een 
nipte overwinning van de bekerhouder, die als “Mix 54” in Retrochim startte.  
 

Brasschaat 1 – BS Schilde  
Net zoals tijdens de vorige ronde had “tornado” Cyriel Cauwenberg een vrije 
dag genomen  en bracht hij tegen Luc Jacobs niet veel weerwerk in lijn. Toen 
kort daarop ook de helicopter van ouderdomsdeken Cesar De Cock door 
Gène Wouters en plots opdoemende mist aan de grond werd genageld, zag 
het er voor Brasschaat helemaal niet goed uit. Maar dat het zo’n afgetekende 
zege zou worden, had men in Schilde ook niet durven dromen. Sigri 
Vandeweyer kreeg het benauwd bij Michel Dockx en hoe de interim-voorzitter 
van Brasschaat, Bart Van Brugghe, zich ook weerde, het baatte niet. Met 
nagenoeg dezelfde basis als deze, die de eerste Retrochim-beker in de 
wacht sleepte, veroverde BSS een uitstekende plek in de rangschikking, als 
straks de beker 2012 wordt uitgereikt. Er wacht echter nog een niet mis te 
begrijpen en loodzware opdracht.  
 

Essen – Paroza   
Toen kort na mekaar Kenneth Cauwenberghs en iets later Jef De Meyer 
kleinhout maakten met de stellingen van Jos Maes en Hamid Haqiqi, gaf 
niemand nog een euro-cent voor de kansen van Essen, om nog iets uit de 
puntenpot te graaien. Het keerde, toen Wilfried Cleeren Henri Serruys een 
onverwachte loer draaide en vooral toen aan bord 1 Frank Hontele nog eens 
liet zien hoe goed hij het spelletje beheerst en zich de flink afbijtende Guy 
Van Habberney van het vege lijf wist te houden. Het werd nogal onverwacht, 
maar daarom niet minder verdiend, op het randje nog 2-2. Overigens, gelijker 
kon het echt niet: 8-8 / 2-2 / 10-10. 
 
 
 

 

De uitslagen van de 4de ronde: 
 
Ontmoeting:    WP     MP         BP 
 
Sint Job – Brasschaat 2   7-9      1½-2½     10-10  
(St.Job:  Carlos Dorcas, Frank Leyssens,  Koen Van Deynse, John Ceurvels  – ½,1,0,0) 
(Brasschaat 2: Luc Pattyn, Willem Verlinden, Jaak Calders, Walter Van Damme – ½,0,1,1) 

 
Brasschaat 1 – BS Schilde   4-12      0-4         0-20     
(Brasschaat 2 – B. Van Brugghe, C. Cauwenberghs, S. Vandewyer, C.De Cock (0,0,0,0) 
(BS Schilde –  Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugeen Wouters – 1,1,1,1) 
 

Essen – Paroza    8-8     2-2           10-10 
(Essen: Frank Hontele, Jos Maes, Hamid Haqiqi, Wilfried Cleerern – 1,0,0,1) 
(Paroza: Guy Van Habberney, Jef De Meyer, Kevin Cauwenberg, Henri Serruys – 0,1,1,0) 
 

 
 
Rangschikking            WP      MP        BP 
1) BS Schilde  37      10½  50 
2) Essen S.K.  33 8½  39          
3) Paroza  32 8 47 
4) Brasschaat 2  31 7½  37 
5) Sint Jobse S.K. 31 7½  36 
6) Brasschaat 1  28 6 31 
                        ©: 192          48          240 
 

 

 
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 

 
Voor de laatste ronde mag U beslist een paar spelers (reserven!) mèèr 
meebrengen! Bij voldoende belangstelling kunnen we die misschien indelen 
in een paar ploegen en een supplementaire match laten spelen. Zo maar! En 
uiteraard voor het plezier van het spelletje!   
Toch graag de TL even melden of U van dit aanbod gebruik wil(kan-zal) 
maken en hoeveel mensen dat zouden zijn. Met dank bij voorbaat! 


