Kalender van de Ontmoetingen

Retrochim-Gazet

“Thuisploeg” – “Bezoekers”

Ronde

ste

(“thuisploeg” wit op 1

bord)

loting:

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

Sint Job – Brasschaat 2
Brasschaat 1 – Paroza
BS Schilde – Essen

4-6
2-1
3-4

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

Brasschaat 2 - Essen
Paroza – BS Schilde
Sint Job – Brasschaat 1

6-1
5-2
4-3

Nog zo eentje?(
Herbert Grasemann
Deutsche Schachzeitung 1950
Dit zou wel eens het slot van een partij kunnen
zijn tussen twee spelers, waarvan zwart tot het
bittere einde wil kampen om er nog een halfje
uit te sleuren (pat), ofwel om de andere over de
tijdsgrens te jagen. Het is wel degelijk een echt
schaakprobleem, hoewel die dingen moeten
(groot woord!) voldoen aan bepaalde normen
voldoen, of beginnen zelden met een schaakzet
of geven zwart meer kans, of slaan niet, of
andere. Nu weet je beslist genoeg om deze
opdracht aan te pakken.
4+3
6≠
de
Wit aan zet en geeft mat op zijn 6 zet.
Er is maar één goede oplossing. Al wie ze vindt mag ze zenden aan
i.van@pandora.be en alle oplossingen komen in aanmerking bij een trekking.
De gelukkige ontvangt een schaakboek! Dat gebeurt dan op woensdag, 2.5
In Brasschaat, ter gelegenheid van de laatste ronde van het “Retrochim”toernooi 12-13.

nr 3
van 7° jaargang
woensdag, 6 maart 2013

In de Hel van het Noorden(
Niet of nog niet Parijs-Roubaix, maar woensdag 6 maart was het Essen in
Noordelijk België, dat voor het vuur aan de lont zorgde en het ganse klassement van het lopende Retrochim-toernooi in een min of meer definitieve
plooi scheen te leggen.
Edoch vooraf werd nog even de gedachtenis aan Paul Beckers in ere
gehouden. Paul zorgde van meet af aan en jaarlijks voor de “laatste”
Retrochim-avond in Brasschaat, was vaak voor “zijn” Brasschaat aan de slag
als speler in Retrochim, maar het grote hart-voor-iedereen dat hij droeg, liet
het krek een maand geleden plots afweten. Hij ruste in vrede>
Vervolgens kreeg Frank Hontele een prijsje toegestoken om zijn goede
oplossing van het paardenrondje-maken-probleem, dat in december in dit
krantje verscheen. Wit aan zet maakte er in zes zetten een eind aan. Dank
aan de deelnemers, waarvan men in het diepste van West-Vlaanderen vaak
zegt: ’t Woar’n d’r nie feele, mor ’t woar’n d’r goeie, weije! We doen’t nog ‘ns!!
En dan werd er gevlamd dat het een lieve lust was en tot het bittere einde na
drie uur spel. De laatste partij liep tot in de slotminuten en was een thriller àlla
Agatha Christie, waarbij alle nog in het lokaal rondhangende neuzen over het
laatste bord hingen. De climax werd een “anti” toen – met nog schamele
minuutjes te spelen – aan de witte kant een zeer laat kerstgeschenk werd
aangeboden,dat aan de andere kant zeer verbaasd, maar uiteraard dankbaar
aanvaard werd. Voor de ene was Essen de hemel, voor de andere de Hel
van het Noorden (van België)>
Met nog twee ronden voor de boeg, eentje op 3 april in Sint Job, de slotronde
in Brasschaat op 2 mei en de lente in het vooruitzicht, wordt het toch nog
boksen. Er wordt al danig in de koek gekerfd, maar hoe de porties er zullen
uitzien, weten we als naar goede gewoonte enkel maar na de slotronde.

Essen – Brasschaat 1

Paroza – Sint Job

Uitslagen van de 3de ronde:

(5-11)

De leider in de rangschikking liet zich van zijn sterkste kant zien en dat
betekende meteen dat de gastheren van Essen geen schijn van een kant
maakten. De naakte 5-11 cijfers vielen erg zwaar uit. Eerst liet Walter Van
Damme zich niet ontregelen door de snelheid, waarmee Hamid Haqiqi zijn
TGV over de sporen liet suizen, tot plots duidelijk bleek dat het hier een
Italiaans merk betrof, dat niet te best op de sporen kon blijven en verward
raakte in de eigen elektronische bedrading. Vervolgens hield Sigri Van de
Weyer zijn kant van het bord netjes proper en gaf Jef Jordaens geen kans.
Iemand kwam toen vertellen dat deze partij in Essens voordeel was
afgelopen, maar de dader van deze aanslag kon helaas niet worden herkend
en wist te ontkomen. Toen ook Frank Hontele tegen een sterke Jan Demarré
ten onder ging was het enkel nog Wim Woittiez, die met een halfje de eer van
de grensjongens wist te redden. Zijn remise tegen Bart Vanbrugghe was
beslist verdiend.

(9–7)

De bezoekende thuisploeg (een merkwaardig euferisme) kon slechts drie
man opstellen en werd pas compleet toen André Kerstens (van Essen) zich
aan bord 4 zette, wat Paroza één punt (voor vermeden forfait) opleverde.
Wat de zege betreft gaf dat geen verschil, maar we zijn benieuwd wat het
later, in de eindafrekening zal betekenen. Hoe dan ook, Jef de Meyer en
Marc Mathé gingen er fors tegenaan, ten koste dan van respectievelijk Luc
Vermaere en Marc Plees, terwijl de koorddansers Kenneth Cauwenberghs en
Carlos Dorcas hun partij een exotisch en avontuurlijk tintje gaven. Het
eindigde in een logisch schijnende remise, maar het leek ons dat de zucht
van verlichting wederzijds was.

Brasschaat 2 – BS Schilde (8 – 8)
Tweede opeenvolgend gelijkspel tussen beide teams: tijdens de vorige ronde
eindigde Brasschaat1- BSS op dezelfde cijfers. Ook dit keer bleek het kantje
boordje, want toen Michel Dockx al snel de akker van Cees Boersma ondersteboven spitte, bracht Cyriel de Geweldenaar Cauwenberg meteen de
bordjes in evenwicht door Luc Jacobs’ stelling in mekaar te timmeren. Verder
wist Marco Veldman geen raad met de foltertechnieken van Cesar De Cock,
die lustig de helicopters en andere tuigen boven en door de stelling liet
dwalen. Bleef de keiharde partij Calders-Kersten, zoals hoger aangehaald tot
de laatste seconden gespeeld, waarin Jaak iets meer van het spel droeg en
dat tot de tijdslimiet wilde blijven doen. Jaak’s “Hoop ende Vertrouwen” was
een mooie toren, die plots alleen en ongedekt stond, uiteraard door Paul
zwierig weggeplukt werd, wat BSS van een gelijkspel verzekerde.

Ontmoeting:

WP

Essen – Brasschaat 1

5-11

MP

BP

½ - 3½ 3-17

(Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – (0, ½,,0,0)
(Brasschaat 1 – Jan Demarré, Bart Van Brugghe, Walter Vandamme, Sigri V.d.Weyer (1,½ ,1,1)

Brasschaat 2 – BS Schilde

8-8

2-2

8-12

(Brasschaat 2: Jaak Calders, Cyriel Cauwenberg, Cees Boersma, Cesaer De Cock – 0,1,0,1)
(BSS: Paul Kersten, Luc Jacobs, Michel Dockx, Marco Veldman – 1,0,1,0)

Paroza – Sint Job

9-7

2½ -1½ 14-6

(Paroza: Kenneth Cauwenberghs, Jef De Meyer, Marc Mathé, (André Kersten) ½ ,1,1,0)
(St.Job: Carlos Dorcas, Luc Vermaere, Marc Plees, Koen Van Deynse – 0,1,0,1)

Rangschikking

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

MP

BP
31
25
25
22
21
20

9,5
6,5
6,5
5,0
4,5
4,0

43
31
26
34
26
20

© 144

36

180

Vierde Ronde: woensdag 3 april 2013 - 20.00 uur
Gastheer: S.K. Sint Jobse S.K.
Lokaal: Dienstencentrum “De Lindenboom”
Kerklei 18A (eigenlijk achterkant van het “Goorhof”
2960 Sint Job
Op de dagorde de volgende ontmoetingen:
 Sint Job – Brasschaat 2
 Brasschaat 1 – Paroza
 BS Schilde – Essen

Er staan volgende maand een paar hartige brokjes op het menu. Zelfs
Jeroen Meus had het niet beter kunnen programmeren. Of Brasschaat nog
van plan is zich de grote beker, bijnaam het “Monster”, te laten ontfutselen, is
de vraag. Zes punten ophalen, en dan nog in een rechtstreekse confrontatie,
da’s beslist geen peulenschilletje, integendeel een uiterst moeilijke klus>

