Speelronde

Alle Ontmoetingen!

Retrochim-Gazet

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

ste

nr 5

bord)

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

Brasschaat1 – Brasschaat2
BS Schilde – Essen
Paroza – Sint Job

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

7-9
8-8
4-12

5° ronde
woensdag 18.4.12
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
Brasschaat S.K.

Essen – Brasschaat2
Brasschaat1 – Sint Job
BS Schilde – Paroza

8-8
8-8
5-11

9-7
8-8
8-8

van 6° jaargang
woensdag, 18 april 2012

Paroza pakt de grote Beker mee!

Retrochim 12-13 !!
Uitgaande van één of twee mogelijk bijkomende teams, (wat telkens zeven
speelronden vergt), zou Retrochim 12-13 kùnnen plaatsgrijpen op volgende
woensdagen: 26/9 – 24/10 – 20/11 – 18/12.12 – 6/2 – 6/3 – 3/4.13
Opening: Schilde 29/9 – Slotronde Brasschaat 3/4/13
Graag melding van uw principiële medewerking en keuzedatum thuismatch

Het “P-monster”, koosnaampje voor de oude beker “Petrochim”, heeft per
omgaande de “ouderlijke” woonst in Schilde verlaten en vertrok meteen op
glorierijke tocht naar het nabije Berchem, waar het (monster, dus) in het
lokaal van de S.K.Paroza een jaartje (of langer?) te bekijken valt. Dat komt
omdat de S.K.Paroza tijdens de laatste ronde van de net voorbije editie van
het Retrochim-toernooi met grote overmacht de winstillusies van de
concurrentie uit Schilde van het bord veegde en daarom “veroordeeld” werd
om gezegd monster enige tijd huisvesting te verlenen. Met de opdracht het
ding netjes te onderhouden, en ongeveer april 2013 terug in te zetten.
De zesde editie van het Retrochim-ty was een ingekorte versie, met
deelname van (slechts) zes teams en derhalve slechts vijf ronden lang. Eén
team (of twee teams) meer en het worden zeven ronden. Maar het was een
toernooi dat erg spannend is gebleven, pas in zijn vierde ronde flink gestoord
werd door een greep naar de macht van de BS Schilde, maar in de laatste
ronde en in onderling duel afgeweerd werd door het sterke Paroza. Vorig jaar
nog werd Paroza nog geringeloord door Mix54, (een frivole omdoping van
Brasschaat 2) maar dit keer was het raak. Bij dat meesterschap legde
iedereen zich neer en kreeg de winnaar een warm applaus.
Groot kan de verschillen echt niet noemen, integendeel was het meestal nipt
tot erg nipt. Bekijk op blz. 4 alle uitslagen: 15 matchen van 4 partijen leverden
vier keer nipte winst-verlies-cijfers op, negen (!) keer gelijkspel en slechts
twee keer zware cijfers. Na drie ronden had elk team nog zijn kans op de
eindzege en zelfs na de vierde ronde met die eerste zware cijfers – zoals nu
blijkt! – eigenlijk nog niets beslist. Tussen de eerste en de zesde plaats
liggen de verschillen op amper 7 wedstrijdpunten, 3,5 matchpunten, 21
bordpunten. Kortom: nog nooit waren de deelnemers zo dicht bij mekaar
geëindigd. En da’s mooi! Dat maakt Retrochim zo merkwaardig!

De uitslagen van de 5de (en laatste) ronde:

Brasschaat 1 – Sint Job
“Alles of niets” zei Cyriel Cauwenberghs en vloog er in als gold het een blitzpartijtje. Frank Leyssens wist niet zo goed wat hem overkwam en Cyriel ging
met het eerste puntje aan de haal. Sint Job kon de bakens verzetten toen
Marc Plees Sigri Vandeweyer onderuit haalde en Carlos Dorcas zich
tevreden stelde met een halfje op Bart van Brugghe, die met hulp van Jan
Matterné (spelverbod wegens tè hoge Elootjes) de hele avond in elkaar stak
en daarom bedankt worden!
Als naar gewoonte bleef Cesar de Cock zich heel lang te weer stellen, zag
zijn laatste seconden ook voorbijvliegen, maar Koen van Deynse stelde een
sportieve daad door akkoord te gaan met een puntendeling;

Essen –Brasschaat 2
De revelatie van het jaar was ongetwijfeld de ploeg uit Essen. Nauwelijks
gewijzigd tegenover vorige jaren, maar heel homogeen geworden en dit jaar
goed voor een hoofdrol. Voor de eerste keer wisten de grensjongens een
beker te veroveren en dat betekent toch wel wat!
Hamid Haqiqi stak de boel in brand: Kees Boersma ging meteen de boot in
en weet nog altijd niet wat hem overkwam! Wim Woittiez haalde een half punt
uit de brand tegen Jaak Calders en Brasschaat2 mocht juichen toen Jos
Maes van Essen een foutzetje plaatste tegen Walter Van Damme en deze
die vergissing prompt omzette in een wedstrijdpunt. Toen tegen de laatste
seconden aan ook Frank Hontelé en Willem Verlinden remise maakten en de
match op 8-8 eindigde, sleepte Essen nog een beker uit de brand!

Ontmoeting:

WP

MP

BP

Essen – Brasschaat2

8-8

2-2

9-11

(Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Jos Maes, Hamid Haqiqi – ½ ½ ,0,1)
(Brasschaat 2: Willem Verlinden, Jaak Calders, Walter V.Damme, Kees.Boersma – ½ ½ 1,0)

BS Schilde - Paroza

5-11

½-4½

4-16

(BS Schilde – Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugeen Wouters, Willy Hofmans – ½,0,0,0)
(Paroza: Raymond Robbé, Herni Serruys, Mil Van Dingenen, Marc Mathé – ½,1,1,1)

Brasschaat 1 – Sint Job

8-8

2-2

11-9

(Brasschaat 2 – B. Van Brugghe, C. Cauwenberghs, S. Vandeweyer, C.De Cock (½,1, 0,½ )
(St.Job: Carlos Dorcas, Frank Leyssens, Marc Plees, Koen Van Deynse - ½,0,1,½ )

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

WP
43
42
41
39
39
36
©: 240

MP
11½
11
10½
9½
9½
8
60

BP
63
54
48
48
45
42
300

BS Schilde - Paroza
Achter de Paroza-borden twee “oude” bekenden uit de tijd, toen Schoten en
Merksem nog een “joint-team” konden opstellen: Mil Van Dingenen en
Raymond Robbé, nu aan de bak bij Paroza. Bij Schilde ontbrak Paul Jacobs
en moest dus worden uitgekeken naar een reserve. BSS trad verzwakt aan,
maar dat overkomt iedere ploeg wel eens.
Een snelle remise achter bord 1, waarmee de andere Jacobs (Luc) begon,
was niet voldoende om een ruggesteun te bouwen voor de maatjes. Michel
Dockx kon Rik Serruys niet van de zege houden en Mil Van Dingenen wist
wel raad met Eugène Wouters. Alleen invaller Willy Hofmans vocht tot de
laatste snik, vergat daarbij al eens de klok een tik te geven en moest zich ook
gewonnen geven tegen de sterkere Marc Mathé.
Droge en harde cijfers, maar dikverdiende zege van de nieuwe bekerhouder!

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

“Heel hard bedankt” aan de S.K. Brasschaat, die ons na de laatste
ronde hebben vergast op een heel gemoedelijke babbel, een drankje en
een droogje tijdens de bekeruitreiking (en een beetje later).
Dank Bart Van Brugghe, Jan Matterné, Cesar en Sigri!

