
Retrochim persoonlijk 
 

Vijftig spelers namen deel Retrochim 10-11. Tien van hen speelden de zeven 
ronden. Zes van hen bleven ongeslagen, één won alle partijen, maar kon er 
slechts drie spelen. Persoonlijke prestatie klasseren wordt erg lastig 
(percentages?) en lijkt daarenboven overbodig. Zij die van cijfertjes houden 
vinden er echter beslist hun gading in. 
 
Zij die alles speelden: 
Paul Jacobs (BSS) 4/7 (57%) – Michel Dockx (BSS) 3/7 (43%) – Cesar De 
Cock (Bras) – 4/7 (57%) – Hamid Haqiqi (Es) 4/7 (57%) – Luc Pattyn (M54) 
6,5/7 (97%) – Jef Meulenbergs (Par) 4,5/7 (64%) – Erik Sysmans (Sch) 5/7 
(71%) – Frank Leyssen (StJ) – 3,5/7 (50%) – Mark Plees (StJ) 4,5/7 – 64% - 
John Ceurvels (StJ) 5/7 (71% 
Zij die ongeslagen bleven: 
Eugeen Wouters (BSS) 2,5/3 – Jan Demarré (M54)5,5/6 – Luc Pattyn (M54) 
6,5/7 -  Rik Serruys (Par) 3/3 – Alain Dillen (StA) 3,5/6 – Willy Van Gompel 
(StJ) 2,5/3 100% (2/2) Henri Serruys (Par). 
Top of the Bill 
Gesteld minstens 5 partijen gespeeld zijn dat niet toevallig een trio M54-ers: 
Luc Pattyn 6,5/7 (97%) - Jan Demarré ((M54) 5,5/6 (92%) – Walter Van 
Damme (M54) 80%.  
 

Nu al denken aan … Retrochim 2011-12 
 
In principe wordt in de periode oktober ‟11-april ‟12 voor de zesde keer het 
Retrochim-toernooi ingericht. Als naar gewoonte kunnen aan dit toernooi acht 
ploegen deelnemen en zeven ronden gespeeld worden. Blijft het bij zeven 
teams, dan ook over zeven ronden, waarvan per ronde één team een vrije 
beurt krijgt.   
 
Een uitnodiging tot deelname, bij deze, gaat in eerste instantie naar deze 
teams, die de vijf vorige toernooien bevolkten. Graag dus uw antwoord op 
deze uitnodiging en dat mag nu al: gewoon een principiële beslissing. De 
samenstelling van het team is zorg voor later. Voorstellen tot herschikking, 
wijziging of andere aan het reglement kunnen altijd ingezonden worden. Het 
is zeker niet onze bedoeling om aan de grondgedachte(n) en de geest van 
het toernooi zware verbouwingen aan te brengen.    
 
Voorziene speeldagen (onder enig voorbehoud en met inspraak voor een 
thuisronde): woensdagen 21.9 – 19.10 – 16.11 – 14.12. – 1.2.12 – 7.3 – 4.4. 
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Mix 54 liet zich niet meer inhalen 
 
Tijdens de laatste ronde van het Retrochimtoernooi 2010-11 lieten de leiders 
Mix 54 zich in de loop van een bijzonder spannende laatste ronde, niet meer 
verrassen. De voorsprong van drie wedstrijdpunten, die de gemengde 
samenstelling had weten op te bouwen, werd nog even bedreigd, vooral 
omdat tegenstrever ‟t Schaakstuk zich niet goedschiks liet afmaken, maar 
werd uiteindelijk gehandhaafd. Het leverde Mix 54 de zege op in het vijfde R-
toernooi. Gelukwensen voor deze uitstekende prestatie, maar gelukwensen, 
die tegelijk gaan naar de andere “nieuweling” Paroza, dat zich van meet af 
aan als een ernstige zegekandidaat liet gelden èn naar de getrouwen van 
Sint Job, die via een derde stek hun vijfde beker veroverden, een prestatie 
die tot op heden nog niemand hen nadeed.  
 
De slotavond in Brasschaat was er eentje van het gekende gemoedelijke 
soort, waarop met een glaasje, een hapje en heel veel gemoedelijkheid een 
streep werd getrokken onder het 2010-11 toernooi. Het was een beetje 
jammer dat het achtste team - dat van Sint Anneke – met enige “personeels-
problemen” te kampen had en de borden onbezet moest laten. Eén van de 
andere teams kon dus niet aan de slag en dat bleek toevallig thuisploeg 
Brasschaat. Geen nood echter, want een oproep om een reserve mee te 
nemen naar Brasschaat leverde een volledig team op, dat  onder de naam 
van “Sélection Grand Cru” de wapens met de gastheren kruiste en de tijd 
ruim vulde. Sint Anneke had expliciet gevraagd niet door gastspelers te 
worden vervangen , zodat de einduitslag enigszins vertekend voorkomt en 
uiteraard Brasschaat daardoor nog een goede vierde plek bereikte. Een 
beloning als het ware voor de traditionele slotavond van het toernooi. Met 
dank van allen voor de warme en sympathieke ontvangst en dank aan allen 
voor de uitstekende medewerking aan een geslaagd speelseizoen. De wind 
waaide een tikkeltje forser dan “anders”, maar daar waar het helemaal niet 
waait, is het toch maar erg stil… 

 
 



 
Sint Job – BS Schilde  8-8 
eindigde op de traditioneel geworden puntendeling. Het was genoeg voor de 
Jobbers om de bronzen plak binnen te halen en voor de Schildenaren om 
dank zij wat meer bordpunten (de derde schifting) niet in de staart van de 
rangschikking te bemanden. Nee, dit jaar kwam de drievoudige winnaar niet 
op toerental. Maar het moet gezegd dat de “nieuwe” teams veel evenwicht op 
de borden konden leggen bijgevolg sterker waren! 
 
Paroza – Essen  10 - 6  
Paroza deed wat het moest doen: winnen, als het kon afgetekend en dan 
afwachten was Mix 54 ervan bakte. Maar Essen verdedigde zich kranig en 
kwam via die dekselse Hamid Haqiqi zelfs op voorsprong! Paroza kon dan 
niet meer maximaal winnen en op dat ogenblik was de strijd om de grote 
beker zo goed als gestreden. Bovendien gaf Essen zich niet zo gemakkelijk 
gewonnen en bleef de uitslag lange tijd “hangen”. 
 
Mix 54 – ’t Schaakstuk 10 – 6  
Het begon met schrikken voor de leider: captain Erik Sysmans, die voor ‟t 
Schaakstuk een nieuwe captain vraagt, liet zijn goede schaakforme blijken 
door Kees Boersma aan bord 4 wandelen te sturen. 0-1 voor de SM-coalitie! 
Gelukkig kon Jan Matterné de bakens snel verzetten en mochten Luc Pattyn 
en Walter Van Damme  wat adem halen. Na lang verdedigen ging ook Timmy 
Leysen voor de bijl, mocht Luc Pattyn het verder afwerken. Da‟s een rol, die 
hem op het lijf geschreven staat en past als een paar handschoenen: beetje 
dreigen, beetje tempo en vooral het Pierre Arteel lastig maken. Pierre deed 
wat hij kon, maar tegen het einde kwam hij, benevens enige ruimte om te 
manoeuvreren, ook nog een brokje tijd tekort. De klok van Pierre floepte plots 
op nul en de laatste partij van Retrochim 10-11 was afgelopen. Ongetwijfeld 
won het beste team de grote beker.  
         
Brasschaat – Selection Grand Cru (vriendenmatch)  7 – 9 
Een internationaal team kwam naar Brasschaat overgevlogen om de lokalen partij te 
geven in een ontmoeting, die enkel maar diende om de tafels en de schaakborden 
vol, de tijd en de drankjes achteraf leeg te krijgen. Dat lukte, want ze waren met z‟n 
vieren en zo verging het hen: 
Brasschaat‟s Voorzitter Paul Beckers en de T.L. kwamen al snel tot een remise, 
omdat de schaakzetten steeds maar herhaald werden. Cyrillus De Onversaagde 
Cauwenbergs dolf het onderspit tegen Jaak Calders (normaal Mix 54) en dat deed 
ook Wim Woittiez (normaal Essen) tegen Sigri Vandeweyer. Tenslotte speelden 
Cesar De Cock (Br) en gast Gaston Dockx (voor SGC) een echte veteranenmatch, 
door Gaston gewonnen. Iedereen vermaakte zich naar best vermogen en verdient 
een bravootje voor inzet en deelname.  

 
De uitslagen van de 7de ronde: 

 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
Sint Job – BS Schilde   8-80     2 – 2         6-14  
(St. Job: Frank Leyssens, Carlos Dorcas, Marc Plees, John Ceurvels – 0,0,1,1) 
(BS Schilde: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eddy Maas – 1,1,0,0)   
 

Mix 54 – ‘t Schaakstuk   10-6        3 – 1        18-2     
(Mix 54: Jan Demarré, Luc Pattyn, Jaak Calders,  Walter Van Damme – 1,1,0,1) 
(‟t Schaakstuk: Mil Van Dingen, Pierre Arteel, Franklin De Cock, Erik Sysmans – ½,½,0,0)  
 

Paroza – Essen     10-6     3 – 1         16-4    
(Paroza: Jef Meulenbergs, Guy Van Habberney, Marc Mathé,  Henri Serruys – ½,1,1,0)  
(Essen:  Jan Brosens, Jos Maes Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – 0,0,1,0) 
 

Brasschaat - St. Anneke (ff)    12-0     4-0            20-0    
 
Brasschaat – S.G.C.     7-9     1½-2½      6-14  
(Paul Beckers, Cyriel Cauwenbergs, Cesar De Cock, Sigri Vandeweyer – ½,0,0,1) 
(TL ivan,  Jaak Calders, Gaston Dockx, Wim Woittiez – ½,1,1,0). 
   

 
Eindstand            WP        MP        BP 

       1) Mix 54   67 19,5 108 
       2) Paroza               64 18   91    
       3) Sint Job   61 16,5     77     
       4) Brasschaat  56 14  62 
       5) „t Schaakstuk  55 13,5   60 
       6) BS Schilde                      54         13         68                        
       7) Essen   45  8,5  40  
       8) Sint Anneke     42  9,0  54 

  ©     444           112          560    
 
 

 
Website 

Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website  via het adres 
www.schaakclub-schilde.be 

 
Ook op website hhtp://retrochim.intropagina.nl verschijnt  het nieuws over 
het lopende Retrochim-toernooi. Aanpassing van al wat reilt en zeilt op het 
toernooi krijgt de lezer een paar dagen na het gebeuren.  

http://www.schaakclub-schilde.be/


 
        Volledige bezetting bij Brasschaat voor de slotronde van het Retrochim-  

          toernooi 2010-11. Zelfs opgetrommelde reservisten konden een partij spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Winnaar Retrochim 2010-11 werd het sterke geheel van Mix 54. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essen (rechts) deed wat het kon tegen runner-up Paroza (links), maar moest  
in de meerderheid van de “zilveren” garde berusten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sint Job (links) won brons, een vijfde beker op vijf organisaties. 
     BS Schilde (rechts), reeds driemaal winnaar, kon het dit keer 
     niet waarmaken…     (foto‟s by courtesy Bart Van Brugghe/Paul Beckers) 
 


