Oploswedstrijd

De Triptiek van het “Sancta Enigma Scaccaria”
Deze opengeklapte triptiek (religieus schilderij van weleer, bestaande uit drie
delen) toont drie verschillende opgaven en problemen ter oplossing voorgelegd aan de liefhebbers. Twee ervan zag U reeds in vroegere afleveringen
van dit krantje, editie 2012-13 en U (her-)kent zeker nog de oplossing. Nu
komen die twee terug om een derde te illustreren met hetzelfde thema: een
Dame die naar het “Vilbeluik” of naar de “Hoge Maai” moet!
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Toch een zucht, maar dan van opluchting/

Nagelbijtend Brasschaat 1 aan de winst/
Het was te verwachten dat Brasschaat 1, vorige maand nog “op een zuchtje
ste
van de eindwinst” gemeld, de achtste editie van het 8 Retrochim-Ty zou
winnen. Maar het “zuchtje” werd zwaar onderschat, want op Brasschaatse
thuisgrond kwam het met enig onweersgerommel in de verte toch tot een
paar uurtjes nagelbijten. Zowel de letterlijk thuisspelende leider als Paroza
kregen een flinke brok tegenstand te verwerken. Het was voor beide teams
geen rustige, gezellige laatste ronde, maar één van hard werken om de
laatste kans niet mis te lopen.

Links mat in 6 z.

Centrum: mat in 15 z.

Rechts: mat in 4 z.

Het L-paneel is een oefening van Philippus Stamma (uit Aleppo, Syrië), een
de
beroemd meester uit de 18 eeuw. Het paneel R is de inmiddels gekende
vierzet van de Duitse problemist Herbert Grasemann, terwijl het centrumpaneel C een bewerking is van een eindspel van de Argentijn Carlos Alberto
Peronace, hier in een spectaculaire versie (uit 2012 – mat in 15 z.) van onze
landgenoot en studiecomponist Roger Missiaen (Harelbeke).
Natuurlijk heeft U het thema al “gezien”: de witte dame staat in de drie
panelen in de weg, en moet gewoon naar het Vilbeluik (slachthuis) of naar de
Hoge Maai (stortplaats) worden overgebracht, willen de L- en R-problemen
en het eindspel-probleem C opgelost worden. Wit is op de drie panelen aan
zet en geeft mat, maximaal in het opgegeven aantal zetten.
Alle inzendingen zijn van harte welkom. Een oplossing inzenden kan altijd
naar i.van@pandora.be (waar U desgewenst alle meer-informatie kunt
krijgen) en komt in aanmerking voor een drietal prijzen (schaakboeken), die
op de eerste avond van het nieuwe Retrochim-toernooi zullen toegewezen
worden. Afsluitingsdatum inzendingen: 31 juli 2013.

Maar toen Brasschaat 1 er op het vierde bord een winst wist te versieren en
uiteraard op de andere borden verzekerd was van een “eentje” ging het hek
van de dam en op halfzeven hangen en was de klus geklaard. Na winst op
het allereerste Retrochim-toernooi won Brasschaat een tweede keer en volgt
het Paroza op de eretabellen op. De andere bekers werden gewonnen door
Sint Job (abonnenten op dat plekje!) en Paroza, dat uiteindelijk de geslagen
bres niet meer kon dichten. De vierde stek was voor Boris Spassky Schilde,
dat evenveel WP’s als MP’s verzamelde als Essen (vorig seizoen nog brons),
maar betere BP’s kon voorleggen. Voor Brasschaat2, misschien het oudste
team, was het nipt maar aartslastig om de rode lantaarn te vermijden.
Opvallend was dit jaar ook dat alle deelnemende teams in een dicht pakje bij
mekaar aanleunden. Het puntenverschil tussen de winnaar en de zesde
geklasseerde ploeg bedraagt amper 12 wedstrijdpunten (eerste klassementsnorm), 6 matchpunten en 24 bordpunten. De verschillen zijn nooit zo klein
geweest en misschien maakt dàt het Retrochim-Ty zo merkwaardig en
zeldzaam. Wat het trouwens bij aanvang (dat is dan in de jaartjes ’70) in de
Antwerpse Sint Paulusstraat altijd was.

Sint Job – Brasschaat 1

Paroza – BS Schilde

Uitslagen van de 5de ronde:

(9-7 2½-1½ 15-5)

Rechtzetting: Neen! Deze wedstrijd was nog niet gespeeld! In vorig krantje al
gemeld, maar verkeerd, kreeg Sint Job het met Brasschaat 2 aan de stok.
Koen Van Deynse gaf Brasschaat een eerste schokje: Sigri VdW dolf het
onderspit tegen Koen Van Deynse (geen partij verloren dit seizoen), maar
Staf Verbist zette de lichtjes scheve toestand recht door te winnen van SJkapitein Marc Plees. Brasschaat haalde opgelucht adem, maar juichen was
nog niet aan de orde! Dat gebeurde pas toen Carlos Dorcas remise moest
toestaan aan Bob Vanhandenhove (even terug van weggeweest!). Frank
Leyssens won een boeiend kijkstuk op het scherp van de snee tegen Jan
Demarré, wat voor Sint Job een mooie ploegwinst tegen de bekerwinnaar
opleverde, maar Brasschaat 1 had voldoende punten verzameld om met drie
wedstrijdpunten voorsprong de beker 12-13 naar zich toe te halen. Proficiat!

(8-8 2-2 9-11)

Schilde liep snel averij op, toen Willy Hofmans aan bord 4 een forse veeg uit
de pan kreeg van Albert Vandenbosch (een mooi debuut in Retrochim?) en
Paroza enige moed bezorgde in een bijna uitzichtloze strijd om de beker. Rik
Serruys en Luc Jacobs deelden de punten nog wel, maar Leo Geylen (een
veteraan van vele schaakoorlogen en ook al R-debutant) verloor van Michel
Dockx en toen was het voor Paroza amen en uit. Jef De Meyer en Paul
Kersten vochten tot de laatste minuut en met amper nog een handvol
seconden op de klok claimde Paul remise, op basis van te weinig materiaal
om met mat te kunnen afronden. Jef besefte dat ook en dus ½-½.

Brasschaat 2 – Essen (9-7 2½-1½ 12-8)
TGV Hamid Haqiqi gooide er meteen de beuk in, schreef dit keer zelfs zijn
partij netjes op, en stond na amper 30 minuten tevreden aan de kant! Guy
Eycken wist niet wat hem overkwam. Een stukje later op de avond werden de
bulldozers van Cyriel Cauwenbergs afgestopt en kon Frank Hontele even
ademhalen! Frank betrouwde de verwoestende inslagen niet helemaal en
ging uiteindelijk akkoord met gelijkspel. En toen Jef Jordaens niet meer wist
waar Cesar De Cock zijn vliegende tuigen nu weer neer zou zetten en
derhalve verloor, wist Essen van wanten. De zege van Gilbert Hilven op Wim
Woittiez was net voldoende voor Brasschaat 2 om het seizoen met een nipte,
edoch verdiende zege te besluiten!

De T.L. stelt er erg prijs op alle deelnemers van harte te danken voor de echt sportieve en vriendschappelijke
wijze, waarop het 7de Retrochim-Ty gespeeld werd. Ook aan alle thuisclubs: hartelijk dank voor de vlotte
medewerking.

WP
9-7

Ontmoeting:
Brasschaat 2 – Essen

MP
BP
2½-1½ 12-8

(Brasschaat 2: Cyriel Cauwenberg, Gilbert Hilven, Guy Eycken, Cesar De Cock – ½,1,0,1)
(Essen: Frank Hontele, Wim woittiez, Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – ½,0,1,0)

Paroza – BS Schilde

8-8

2-2

9-11

(Jef De Meyer, Henri Serruys, Leo Geylen, Albert Van den Bosch – ½,,½,,0,1)
(BSS: Paul Kersten, Luc Jacobs, Michel Dockx, Willy Hofmans – ½,½,1,0)

Sint Job – Brasschaat 1

9-7

2½ -1½ 15-5

(St.Job: Frank Leyssens, Carlos Dorcas, Koen Van Deynse, Marc Plees – 1, ½ ,1,,0)
(Brasschaat 1 – Jan Demarré, Robert Vaznhandenhove, Sigri V.d.Weyer, Staf Verbist - 0,½,0,1)

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

WP
47
44
40
37
37
35
© 240

MP
13,5
12,0
10,0
8,5
8,5
7,5

BP
58
59
50
55
44
34

60

300

 Brasschaat 1 toonde zich het beste team en won beslist verdiend de
zevende editie van het toernooi. In twee van de drie klasseringen ging
Brasschaat de anderen voor. Alleen met de bordpunten bleek Sint Job één
stapje sterker.
 Sint Job sterkte zijn bekerverzameling met één eenheid aan en rondde
het seizoen af met een fraaie overwinning op de bekerwinnaar. Bravo!
 Paroza legde beslag op een dikverdiende derde plaats. De ploeg kon
zelden het winnend team van vorige editie opstellen en dat wraakte zich wel.
De ouderdom van vele leden maakt avondwedstrijden erg lastig en misschien
wel onmogelijk voor volgend seizoen; Wij hopen echt dat Paroza volgende
keer nog kan aantreden!
 Na de prestatie van vorig seizoen viel Essen dit keer buiten de bekers en
ook BSS miste brons. De rode lantaarn bleef in Brasschaat, bij het tweede
team, maar zo heel veel verschilt het niet. Bovendien telt in eerste instantie
de Olympische leuze, die zegt dat meedoen belangrijker is dan winnen. En in
het geval van het Retrochim-Ty is het meedoen van een zesde team zelfs
levensnoodzakelijk.

