Kalender van de Ontmoetingen
“Thuisploeg” – “Bezoekers”

Ronde
5° slotronde
woensdag 29.5.13
aanvang: 20.00 uur
Gastheer:
Brasschaat S.K.

ste

(“thuisploeg” wit op 1

bord)

loting:

Retrochim-Gazet
nr 4

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

6-1
5-2
4-3

van 7° jaargang
woensdag, 3 april 2013

Brasschaat op ‘n zuchtje van de eindzege
Nog zo eentje, maar dan het laatste!)
In Retrochim-Gazetje n° 2 2013 vroegen we in hoeveel zetten geeft wit mat?
De stelling was : Wit (2) Kf1 Pg4 – zw. (2) Kh1 Bh3. Wit aan zet en gaf ≠ in 6.
In Retrochim-Gazetje n° 3 2013 ging het om een mat-opgave, eerst in 4,
maar dat was verkeerd, tenslotte in vier zetten. De stelling was: Wit (4) met
Ke1, Dd1, Ph5, Be2 – Zwart (3) Kh1, Pf1, Bh2.
Wie met alle twee bezig geweest is, zal met het volgende minder moeite
hebben dan je denkt, want het gaat om het zelfde thema: het is hem te doen
in het hoekje van het bord. Ook diit en laat je niet afschrikken door het hoge
aantal zetten. Wit zich de eerste en het tweede opgave herinnert, mag zich
niet meer laten vangen aan de wijzer waarop het “te veel” aan materiaal moet
worden weggewerkt! Een goed verstaander behoeft maar een half woord!
Carlos Albert Peronace (Arg.)
Basler Nachrichten 1951-52
De eerste zet is hier de tweede zet van de
vierzet van Grasemann! Dan moet de zwartre
dame worden afgevangen en bekomt men een
stelling die onmiddellijk overgaat in het
oplosverloop van opgave 1, het paardendansje
In zes zetten.
In totaal worden dat liefst 15 zetten, maar dat is
echt niert onoverkomelijk, vooral niet met de
oplos-wetenschap van de voorgaande opgaven.
Dit is een flinke training en een fraaie opgave!
aie
4+4 Wit speelt en geeft mat in 15 zetten – Laat U vooral niet bangmaken!

Eén ronde voor het einde van het zevende Retrochim-Ty – ooit opgericht om
niet en wèl bij de “Bond” aangesloten vrienden-schakers de kans te geven
om tijdens een “speciaal” soort toernooi nog eens in de arena en achter het
bord te gaan zitten – is de zaak en de strijd om de monsterbeker zo goed als
beklonken. Ongetwijfeld wordt de eerste winnaar wordt ook de zevende!
Brasschaat, met voorsprong de leider in de rangschikking, versloeg in een
onderlinge confrontatie bekerhouder Paroza, de grootste concurrent want
tweede in de rangschikking en loopt in het klassement nog verder uit. Hoe
dat afliep ontdekt de lezer beslist in het wedstrijdverslag, iets verderop.
Van deze gelegenheid maakte gastheer Sint Job handig gebruik om zich via
een mooie ploegzege op de tweede stek te hijsen en een ernstige kans op
zilver heeft. Eigenlijk – rekenkundig tenminste! – heeft Sint Job nog kans op
de grote beker, maar dan moet het tijdens de slotronde – en dat alles nota
bene in een rechtstreeks duel met Brasschaat1 zelf(!) – winnen met 4-0
(Retro-cijfers 12-4).
Ook Paroza kan zich de beker toeëigenen, maar daar moet nogal wat volk bij
komen kijken. Paroza moet namelijk winnen met 4-0 (Retro-cijfers 12-4), wat
een logische 20-0 in dan doorslaggevende bordpunten meebrengtH Lastig,
maar nooit uitgesloten. Een verbaasde Guus Flater zou zeggen: “Nou, Moe!”

Belangrijk berichtje!
Die laatste partij van het 7° Retrochim-Ty zal niet worden gespeeld op de
voorziene dag van woensdag, 8 mei, wel op

woensdag, 29 mei ‘13 – Gastheer: S.K. Brasschaat

Sint Job – Brasschaat 2

Uitslagen van de 4de ronde:

(10-6 / 3-1)

De Jobse ploegkapitein Mark Plees liet zich niet ringeloren door de
doorbraakpogingen van Cyriel “El Tornado” Cauwenberg en hakte diens
positie snel in mootjes. Frank Leyssens bracht vervolgens Jaak Calders –
ook vrij snel! – in moeilijkheden en de overgave kon niet veel langer wachten.
Cesar De Cock hield er nog even de Brasschaatse moed in, lanceerde dan
zijn “chopper”-kens tot Stan Vercammen zich erop verkeek en de verhoopte
remise niet kon maken. Het beslissende puntje werd gescoord door Koen
Van Deynse die Staf Verbist het nakijken gaf en die zorgde voor een druk
nagespeelde eindstelling.

WP
10-6

Ontmoeting:
Sint Job – Brasschaat 2

(7-9 / 1,5-2,5)

Derde geklasseerde Essen had winstzege nodig om zich op die plaats te
handhaven en wist die te behalen, zij het met minder verschil dan gehoopt.
Essen wil nog wel eens het ere-schavotje op, maar ook dàt wordt beslist een
potje worstelen van de bovenste plank!
DSMD (afkorting voor “Die Sakkerse Michel Dockx) toonde zich sterker dan
WW (dat is dan Wim Woittiez), maar verder mochten de Essenaars het niet
laten komen. Deden ze ook met enige bravoure: Willy Hofmans sloeg als een
getergde kater telkens naast de altijd maar overzoemende “vliegerkens” van
Hamid Haqiqi, terwijl Marco Veltman niet opgewassen bleek tegen de merkwaardige, maar erg effectieve aanvallen van Jef Jordaens. Toen Luc Jacobs
en Frank Hontele besloten tot een simpele remise was het vet van de soep
en het hek van de dam: met 7-9 houdt Essen alle kansen gaaf op een plekje
op een ereplaats op het podium. Het wordt daar erg drummen geblazen!

Brasschaat 1 – Paroza (9-7 / 2-½–1½)
Kenneth Cauwenberghs (op bord 1) gaf het nadien graag toe: hij won tegen
Jan Demarré op een gelukkige wijze. Hoewel, op cijfers heeft zo’n
“statement” geen enkele invloed. Alleen moest het de Paroza-spelers een
fors duwtje in de rug geven. En dàt deed het net niet! Integendeel kreeg
Brasschaat als het ware vleugeltjes: Henri Serruys kwam niet verder dan een
remise tegen Walter Van Damme, maar toen later Sigri Van de Weyer een
mooie aanvallende partij met Mark Mathé wist om te zetten in winst en Bart
Van Brugghe een stevig tijdnood-duel van Guy Van Habberney won, besefte
de bekerhouder dat het “Monster” enkel nog door een mirakel kon worden
behouden. De aanvankelijke B-voorsprong van zes punten werd uitgediept
tot acht, in plaats van opgehaald tot twee tot drie. Dat was het dan!
Of misschien niet, want het is pas voorbij de eindstreep dat de prijzen worden
uitgedeeld.

BP
18-2

(St.Job: Frank Leyssens, Marc Plees, Koen Van Deynse, Stan Vercammen – 1,1,1,0)
(Brasschaat 2: Jaak Calders, Cyriel Cauwenberg, Staf Verbist, Cesar De Cock – 0,0,0,1)

Brasschaat 1 – Paroza

9-7

2½-1½

10-10

(Brasschaat 1 – Jan Demarré, Bart Van Brugghe, Walter Vandamme, Sigri V.d.Weyer (0,1,½ ,1)
(Paroza: Kenneth Cauwenberghs, Guy V.Habbberney, Henri Serruys, Marc Mathé,- (1,0,½,0)

BS Schilde - Essen

BS Schilde – Essen

MP
3-1

7-9

1½ -2½ 10-10

(BSS: Luc Jacobs, Michel Dockx, Willy Hofmans, Marco Veldman – (½,,1,0,0)
(Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – (½,,0,,1,1)

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

WP
40
35
32
30
29
20
© 192

MP
12,0
9,5
8,0
7,0
6,5
5,0
48

BP
53
44
41
36
44
22
240

Vierde Ronde: woensdag 29 mei 2013 - 20.00 uur
Gastheer: S.K. Brasschaat
Lokaal: Gemeentelijk Instituut Brasschaat
Refter bovenzaal, Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat
Op de dagorde de volgende ontmoetingen:
 Brasschaat 2 – Essen S.K.
 Paroza – BS Schilde
 Sint Job – Brasschaat 1

Retrochim7 blijft boeiende ontmoetingen spuwen en dus wordt de laatste en
beslissende ronde ook ongemeen spannend: houdt Brasschaat de veilig
gewaande voorsprong, of komen hetzij Sint Job, hetzij Paroza nog langszij?
Kan Essen nog zilver of brons halen of laat het Schilde nog voorbij? Of krijgt
BSS nog de rode lantaarn in de handen gestopt door Brasschaat 2?

