Kalender van de Ontmoetingen

Retrochim-Gazet
nr 2

“Thuisploeg” – “Bezoekers”
ste

(“thuisploeg” wit op 1

Ronde

bord)

loting

3° ronde
woensdag 6.3.13
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
S.K. Essen

Brasschaat2 – BS Schilde
Essen – Brasschaat1
Paroza – Sint Job

6-2
1-3
5-4

4° ronde
woensdag 3.4.13
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
Sint Job S.K.

Sint Job – Brasschaat2
Brasschaat1 – Paroza
BS Schilde – Essen

4-6
2-1
3-4

5° ronde
woensdag 2.5.13
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
Brasschaat S.K.

Brasschaat2 - Essen
Paroza – BS Schilde
Sint Job – Brasschaat1

6-1
5-2
4-3

Geen enkele remise
en toch driemaal een gelijkspel!
Waar bij de eerste ronde zware cijfers op het scorebord kwamen, werden bij
de tweede ronde op Paroza – waar we een wijle vergast werden op een
stukje beatmuziek van hoger niveau (één verdiep hoger wel te verstaan) –
drie draws genoteerd. Nochtans werd geen enkele remise-uitslag genoteerd
en eindigden dus de twaalf partijen allen op winst, netjes verdeeld zes voor
wit, zes voor zwart, nadat er hier en daar fameus gebakkeleid werd of een
fatale vergissing begaan. Als het waar zou zijn dat (volgens de Maya’s) op
21.12 de wereld vergaat, dan werden de eerste tekens daarvan beslist in
Berchem vastgesteld. Daar knetterde het hemels vuur al(

Wat is het beste tegenspel?
Met zwart aan zet is het meteen bingo: 1(h7
(enige zet!) wordt gevolgd door 2.Pf2≠. Met wit
aan zet is het iets lastiger! Wit heeft alvast
remise (door pat of door slaan van de zwarte
pion). Maar de vraag is hier of wit meer uit de
brand kan halen? En hoe gebeurt dat dan?
Een mat? Zo kort mogelijk dan!
Inzenden kan tot 31.1.13 op het mailadres
i.van@pandora.be
Trekking van een prijs(je) op 6 maart in Essen.
Natuurlijk moet de winnaar in Essen aanwezig
zijn. Anders wordt opnieuw getrokken(
2+2

van 7° jaargang
woensdag, 19 december 2012

Wie wint en hoe?
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Meteen gaat “Retrochim12-13” een winterstop in. Kerst en Nieuwjaar zitten
vol feestjes, januari en februari propvol competitieschaak ronde de gekende
manifestaties als de Belgische Interclub en de Antwerpse Zilveren Toren. De
derde Retrochim-ronde is pas voorzien voor woensdag, 6 maart, met de lente
in het vooruitzicht en wat meer licht op moeilijke banen!
Belangrijk !!!
en goed om weten is ook dat de laatste speeldag van Retrochim 12-13 zal
plaatsgrijpen in Brasschaat, op de welbekende plek, woensdag 8 mei ‘13.
En ook dit nog
Meteen dan maar onze beste Kerst- en Nieuwjaarswensen. En die wensen
gaan gepaard met een kleine opdracht: op blz. 4 van dit krantje ontdekt U
beslist een diagram met een echte eindspelopgave. Het is de bedoeling. dat
U de opgave ook doorspeelt aan de ploegmakkers, die de oplossing zoeken
en ze doorzenden aan het gekende mailadres, afzender dezes. U kunt de
inzendingen ook centraliseren en één mail maken. Inzenden tot 31.1.13.

Paroza – Brasschaat 2

(8 – 8)

Uitslagen van de 2de ronde:

Op het eerste gezicht een flinke verrassing. De leider en bekerhouder zou
het Brasschaatse varkentje wel wassen, maar kon uiteindelijk slechts de helft
van de meubelen redden. Jaak Calders was de eerste, die de thuisploeg
door mekaar schudde, want winnen van Guy Van Habberney was geen
kleine klus. Toen ook Rik Serruys voor de bijl ging tegen Kees Boersma
moesten Jef De Meyer en Marc Mathé alle zeilen bijzetten om de helft van de
inzet te redden. Wat hen ook lukte en waarbij de zucht van verlichting in heel
de Familia-zaal hoorbaar was(
Een fameuze prestatie van de underdog. De gelijke eindstand zou best nog
voor enige spanning kunnen zorgen als de eindcijfers op het bord komt.

Ontmoeting:

WP

MP

BP

Paroza – Brasschaat 2

8-8

2-2

8-12

Sint Job – Essen

Brasschaat 1 - Schilde

(8 – 8)

In deze ontmoeting werd met grote inzet gespeeld. Die van Essen blijken in
grote vorm te steken en de winst van de kleinste beker (derde plek) vorig jaar
bleek een sterke stimulans. Doorgans trok Essen aan het kortste eindje,
maar dit keer bleef het gelijk. Hamid Haqiqi stond als naar gewoonte eerst
recht met het punt op zak. Marc Plees zette de zaken weer recht tegen Jef
Jordaens en Carlos Dorcas wist na enige moeite ook met Wim Woittiez raad.
Aan bord 1 verliep de match tussen de beide Franken Leyssens en Hontele
erg spannend en het was de Essense Frank, die kort voor het tijdsein won.

Brasschaat 1 – BS Schilde (8 – 8)
Een sterk Brasschaat 1 moest zich uiteindelijk schikken in een lot, dat men
waarschijnlijk niet had voorzien. De samenstelling Verlinden-Van BruggheVan Damme-Van de Weyer zou Schilde, dat dit jaar roeit met de riemen die
het heeft, een flinke dreun geven en de leiding in het klassement heel wat
steviger uitbouwen. Maar BSS had wat geluk met een ondersteboven
kerende partij: Luc Jacobs wist op bord 1 tegen Wim Verlinden een niet zo
goede stelling – pessimisten zeggen op de rand van de afgrond! – in zijn
voordeel te beslissen en om te keren in winst. Intussen had Eugeen Wouters
het onderspit gedolven toen hij het foutieve van een slagzet inzag, maar had
in zijn grote ijver beide stukken (waaronder de dame) al in de hand genomen.
De TL (lid van dezelfde club) en een aanwezige (echte!) scheidsrechter
moesten uiteraard erg streng zijn. Marco Veldman had geen verhaal tegen
clubgenoot Sigri en alles draaide dus rond Bart Van Brugghe (in tijdnood!) en
die taaie Michel, bijgenaamd “Kater” Dockx. De kater had weer eens een
muis gevangen, liet het diertje een paar keer lopen om het dan weer op te
vangen. Bart had inmiddels de kans de partij nog op remise te houden, maar
dat vroeg meer dan de 90 toegewezen minuten. Daarmee moest Brasschaat
zich uiteindelijk tevreden stellen met een gelijkspel.
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(Paroza: Guy Van Habberney, Jef De Meyer, Henri Serruys, Marc Mathé, 0,1,0,1)
(Brasschaat 2: Jaak Calders, Cyriel Cauwenberg, Cees Boersma, Cesaer De Cock – 1,0,1,0)

Sint Job – Essen

8-8

2-2

8-12

(St.Job: Frank Leyssen, Carlos Dorcas, Koen Van Deynse, Marc Plees – 0,1,0,1)
(Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – (1,0, 1,0)

8-8

2-2

6-14

(Brasschaat 1 – Wim Verlinden, Bart Van Brugghe, Walter Vandamme, Sigri V.d.Weyer (0,0,1,1)
(BSS: Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugeen Wouters, Marco Veldman – 1,1,,0,0)

Rangschikking
1) Brasschaat 1
2) Sint Job
3) Essen
4) Paroza
5) BS Schilde
6) Brasschaat 2

WP
20
18
16
16
14
12
© 96

MP
6
5
4
4
3
2

BP
26
20
23
17
22
12

24

120

Derde Ronde: woensdag 6 maart 2013 - 20.00 uur
Gastheer: S.K. Essen
ste
Lokaal: Zaal Familia, Karel Govaertsstraat 53 (1 verdiep) 2100 Deurne
Op de dagorde de volgende ontmoetingen:
 Brasschaat 2 – BS Schilde
 Essen – Brasschaat 1
 Paroza – Sint Job
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