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S.K. Essen en Sint Jobse in hoofdrol! 
 
Drie bewogen duels tijdens de vierde ronde van het Retrochim-toernooi, 
maar nog altijd geen aftekening te bespeuren. Integendeel kwam alles na 
drie hardbevochten wedstrijden zo goed als weer bij mekaar, voor zoverre er 
ooit een verschil is geweest! 
 
Gastheer St. Jobse had in een keurig lokaal voor de nodige ruimtelijke 
ordening gezorgd en had zelfs een wat vierkante meter overschot. Zelfs acht 
teams (volgende editie) hadden geen problemen geweest. Dank, ook voor de 
uitstekende toogdienst!  
 
Over naar de esbattementen op het bord! Brasschaak stond tegen Essen 
na anderhalf uur op een bijna geruststellende 7-5 voorsprong, gescoord uit 
één winst (Bob Vanhandenhoven kan zijn uitstekende vorm echt niet 
verbergen!) en 2 remises. Maar toen liep het aan bord 2 even fout, want 
Cyriel Cauwenberg verslikte zich ergens en Wim Woittiez liet de kans niet 
ontglippen. Het Essense gelijkspel was zeker niet onverdiend. 
 
Sint Job had goede hoop om uit de wedstrijd tegen Degussa, mits hoge 
ogen te kunnen gooien en flink wat punten te scoren. Maar alhoewel de 
bezoekers (in eigen lokaal) de winst naar zich toe haalden, was het verschil 
niet zo hoog als men had gedacht. Degussa verdedigde zich met hand en 
tand, won op bord 4 met Staf Verbiest, terwijl op bord één Fons Antonis er op 
uit was om nog eens iemand “op de pin te zetten”, een uitdrukking, die zeker 
een halve eeuw oud is! Frank Leyssens had er behoorlijk last mee en was 
tevreden met zijn remise. 
 
Aan de overwinning van Sint Anneke, terug na een vrije ronde, viel voor BS 
Schilde niet te tornen. Die winst was verdiend en zelfs de beurtrol, waarin de 

BSS-spelers aantreden, mag geen excuus zijn. Op de borden 1 en 2 kon 
BSS nog gelijke tred houden, voldoende voor de eerreddende punten, maar 
Roger Vermeir en Frans De Jonghe zetten Schilde op zijn nummer. Vooral 
Frans speelt graag in het Retrochim-toernooi en vertelt met zichtbaar 
genoegen sterke en andere verhalen uit de tijd, heel lang geleden inderdaad, 
toen hij nog tot de elite van het Belgische schaken behoorde. .  
 
Het tij had voor Schilde nog enigszins kunnen keren aan bord 1, waar de slag 
dreigde te eindigen in winst voor Michel Dockx, die het tijdstekort van Alain 
Dillen trachtte te benutten en daarin ei zo na slaagde. Uiteindelijk werd het 
een terechte remise, maar toch ontstond over dat “spelen op de tijd” enige 
commotie. Ook de factor tijd speelt vaak keihard mee in de schaakstrategie. 
Wie 90’ (in dit geval) bedenktijd overschrijdt, ziet de pijl vallen (of de digitale 
klok flikkeren) en verliest. Je speelt voor een ploeg, waardoor je  verplicht 
bent alles uit de kast te halen. Dat is geen schande, zelfs geen gebrek aan 
fair-play, dat is gewoon een teamopdracht. Misschien staat het niet altijd 
netjes, maar “tijd” heeft in schaken nu eenmaal zijn plaats afgedwongen en 
spelers moeten er rekening mee houden. Persoonlijk mag je best de   
sympathieke jongen uithangen en na vergelijk materiaal/tijd met een remise 
akkoord gaan, maar in teamverband liggen de zaken lichtjes anders!!!  
 

 

Uitslagen in en standen na de vierde ronde 
 
WP=wedstrijdpunten 3-2-1-ff0 – MP=matchpunten 1,½,0, BP=bordpunten 8-6-4-2. 

 
Ontmoeting:    WP     MP            BP 
 
B.S. Schilde – Sint Anneke  6-10           1-3               7-13 

     (Schilde: (½ ½ 0 0) M. Dockx, L. Jacobs, Fr. Declerq, M. Ganses. 
     (St.Anneke: (½ ½ 1 1) A. Dillen, P. Schoofs, R. Vermeir, Fr. De Jonghe) 
  
Brasschaak – S.K. Essen   8-8       2-2              11-9      

    (Brasschaak: (1 0 ½ ½ ) R. Vanhandenhoven, C. Cauwenberg,, 
     C. De Cock,  J.Soetewey) 
    (Essen: (0 1 ½ ½) W.Cleeren, W.Wottiez, J.Maes, J. Van Zundert)  
 
Degussa – Sint Jobse S.K.  7 - 9          1½-2½          6 14 

   (Degussa: (½ 0 0 1) A. Antonis, L. Devos, J. Coppens, G. Verbiest) 
   (St.Jobse: (½ 1 1 0) F. Leyssens, J. Ceurvels, M. Plees, P. Pauwels) 

 
S.K. Schoten had een vrije dag. 
 

  



 

 
Rangschikking       *             WP MP BP 
1) St. Jobse SK   33  8½   43 
2) BS Schilde   32  8 51 
3) S.K. Essen   30  7  31 
4) Brasschaak          *  28  8 41 
5) Sint Anneke         *  28  8 35  
6) Degussa              *  21  4   14 
7) Schoten S.K.       *  20  4 25  

 (*) vrije beurt reeds verbruikt) 

 
 
Volgende Ronde 
Volgende ronde (5): woensdag, 21 februari 2007 om 20 u. bij S.K. Degussa, 
(Gen Motors Club, Bredabaan 190, 2170 Merksem).  
Het lokaal is gelegen op het oudste stuk van de Bredabaan, namelijk voorin. 
Komende van Groenendaallaan (stad), ten einde, niet links naar Merksem-
centrum, Bredabaan, maar rechts is ook nog een stuk Bredabaan. Wie uit het 
Noorden komt, volgt heel de Bredabaan door Merksem, en in plaats van 
rechts/links (brug IJzerlaan) gewoon rechtdoor, oud deel Bredabaan. 
 
Op de dagorde volgende wedstrijden: 

S.K. Essen – Degussa 
BS Schilde – Brasschaak 
 SK Schoten – BS Schilde 

    Vrij: Sint Jobse 
 
Retrochim persoonlijk 
Wijzigingen aan de top van de PL (persoonlijke lijst). Eerst de vijf 
deelnemers, die momenteel nog drager zijn van de volle 100%, waar enkel 
het aantal gespeelde partijen een onderscheid geeft? 
 
Met 3 uit 3 prijkt eenzaam en alleen bovenaan: Staf Verbiest (Degussa), met 
evenveel percent gevolgd door Gert Adams (Schoten), Julien Arens (St. 
Anneke), Paul Jacobs (BS Schilde) en Bob Vanhandenhoven 
(Brasschaak), alle vier 2 uit 2. Drie deelnemers scoorden 2,5/3: Theo Hermy 
(BSS); John Ceurvels (St. Jobse) en Cesar De Cock (Brasschaak), wat 
meer dan 83% betekent. Marc Plees (St. Job) verzamelde al 3 uit 4, goed 
voor 75% en tenslotte haalde Wim Woittiez (Essen) ook al 2,5 punten, maar 
dan uit 4 partijen. 

Koningsgambiet blijft populair 
 
Geen nieuwigheidje natuurlijk, stokoud zelfs, maar nog altijd graag gespeeld: 
het Koningsgambiet, dat inderdaad al een aantal keer in dit Retrochim-
toernooi opdook. Tientallen beroemde partijen worden vaak als voorbeeld 
aangehaald en recent vertelde Boris Spassky himself ons hoe graag hij het 
hij dit gambiet speelt. Dat er ook in Retrochim liefhebbers zijn, toont deze 
korte partij, gespeeld in St. Job. 
 
J. Coppens (Degussa) – M. Plees (St. Jobse) – 24.01.07 - Koningsgambiet 
1.e4 e5; 2.f4 exf4; 3.Pf3 Pf6; 
Lijkt nogal snel. Het paard blokkeert de f-pion en wordt, precies om dat te 
vermijden al eens naar e7 gespeeld, zij het een paar zetten verderop. Ook 
3…d5 komt in aanmerking, een bevrijdend zetje, dat o.m. Bronstein speelde 
tegen Spassky, Leningrad 1960.  
 
4.Pc3 d5; 5.d4 Lg4; 6.Le2 Lxf3; 7.Lxf3 g5;  
Zwart wil de gambietpion verdedigen en dat zie je niet vaak gebeuren. Het 
vergt te veel inzet voor iets wat al zo moeilijk te verdedigen is. 
 
8.0-0 c6; 9.Ld2 Db6; 10.Pe2? 
Een kortsluiting van de bovenste plank! Lf3 heeft geen voet meer heeft om 
op te staan. En zwart buit dat meteen uit: 
 
10…g4; 11.Lxg4 Pxg4; 12.Pxf4 Dxd4+; 13.Kh1 Pf2+; 14.Txf2 
 
Verplicht natuurlijk! Na 14.Kg1 komt er een zwarte Morphy-mat op het bord: 
14…Ph3++ 15.Kh1 Dg1+ 16.Txg1 Pf2 stikmat! Hoe dan ook: de partij is voor 
wit niet meer te redden. 
 
14…Dxf2; 15.Ph5 Pd7; 16.Lf4 Tg8; 17.Lg3 Dc5; 18.De2 0-0-0; 19.a3 a6; 
20.b4 Dd4; 21.Td1 Dc3; 22.Lf4 Dxa3; 23.Dc4 Da4; 24.Dxf7 Dxc2; 25.Tg1 
Tg6; 26.Df5 Le7; 27.h3; Tf8  
Enerzijds omdat nu ook de witte dame zo goed als volledig geblokkeerd staat 
en anderzijds omdat het nog moeilijk kersen eten wordt met zwart, geeft wit 
de strijd op. Na 28.Da5 kan Tfg8 de torens dubbelen en is het (al lang) uit! 
 

Website 
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website  via het adres 
  http://users. Skynet.be/BSSCHILDE/ 

 


