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Oude God 2 - Mechelen 2         0.5 - 3.5
Van Rompaey Stijn (1937) - Pelgrims Jan (2022)        0.5 - 0.5Viaene Jan (1832) - Voet Dirk (1936)                                    0   - 1Doossche Carlo (1810) - Dom Wim    (1925)                        0   - 1De Meyer Jef (1671) – De Geester                                         0   - 1

Ploeg 2 had een zware opdracht, op elk bord behalve bord 4 was er een achterstand van 100 elo punten. Stijn had als eerste een remise verzilverd na een herhaling van zetten op de 27ste zet. Hij kwam met wit beter uit de scandinavische opening, maar hij deed niet de beste zetten om zijn aanval meer kracht bij te zetten. Het voordeel glipte langzaam weg voor wit en rekeninghoudend met een nakende tijdnood ging hij de herhaling van zetten niet uit de weg. De volgende persoon die zijn partij beeindigd had was Jef. Hij toverde met zwart de taimanov variant van het spaans op het bord waarin hij echter problemen had om zijn koning in veiligheid te stellen. Met een koning op e7 en de witte torens die sterk de open e- en d-lijn konden bezetten moest Jef een kwaliteit geven waardoor hij helemaal de klus kwijt was en pardoes nog wat materiaal weggaf. Jan had een kansrijke stelling met zwart in een g3-sicliaan. Toen ik even over mijn schouder keek naar zijn stelling stonden bijna alle stukken in. Combinaties alom mogelijk. Hij vertelde nadien dat hij spijtig genoeg de winnende combinatie over het hoofd had gezien. De partij evolueerde naar een pionneneindspel waardat Jan wat verloren kwam te staan, dubbelpion en de andere koning stond actiever. De nederlaag was niet meer te vermijden. Carlo hield met wit zijn tegenstander succesvol op een afstand, maar kwam in een pijnlijke tijdsnoodfase. Hij had toen een vesting opgebouwd waarbij, en ik citeer, de tegenstander onmogelijk kon binnendringen in het witte kamp. De tijdsnood fase ging van pijnlijk over naar fataal en een derde nederlaag voor skog 2 was een feit. Er staat ons dus een zwaar seizoen te wachten ... .
 
SVR
 
PLOEG 3
 
Eerste ronde van de interclub : OG 3 - KGSRL 7 2,5 - 1,5.
We waren nog geen uur aan het spelen of Quentin mocht zijn eerste IC-scalpal afleveren.  Hij sptond nochtans niet goed en had al een pionnetjeverloren.  Maar zijn tegenstander speelde iets te vlug, raakte een pionnetjeaan waarmee hij dacht een stuk te winnen, zag dan dat als hij de loper namhij mat gezet zou worden op h2 en gaf op nog voor Quentin iets moest zeggen.Hij had nu eenmaal het pionnetje aangeraakt en "pièce touché, c'est piècejouéé !"  1-0
Jasper speelde een eigenaardige variant van het aangenomen damegambiet.  Dedames werden vroeg geruild en Jasper dacht even dat hij de geofferde pionkon behouden.  Zijn tegenstrever brak echte mooi de stelling open,derokeerde Jasper en won zijn pion met interest terug, en hij behield hetloperpaar.  Jasper ging ten onder aan de verwikkelingen :  1-1.
Erik kreeg op het topbord makkelijk spel en kon een enorm sterk paard op d6plaatsen, midden de vijandelijke stelling.  Hij had een goed plan maar zagde winnende voortzetting niet en dat plan had heel wat kostbare tijdgevergd.  Zijn tegenstander offerde een kleine kwaliteit (toren tegen paarden pion) en dan moesten er nog 10 zetten gespeeld worden in minder dan 2minuten.  In de tijdnoodfase blundert Erik een stuk weg maar kan dankzij eenongelukkige stand van de zwarte koning toch eeuwig schaak afdwingen in een
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0506_IC_v01.txtanders verloren stelling : 1,5 - 1,5.
Andrej moest op bord 3 het langst werken voor de buit.  Uiteindelijk belandehij in een eindspel paard en vier pionnen tegen loper en 4 pionnen.Andrej's pionnen stonden echter allemaal op de kleur van de vijandelijkeloper én diens koning was diep in zijn stelling binnengedrongen.  Nietmoeilijk dat die dan ook dacht degelijke winstkansen te hebben.  Maar Andrejdacht er anders over.  Hij liet de koning ver genoeg binnendringen, ging methet paard achterom en kon een belangrijke pion verzilveren op c6.  Dedaarmee gecreëerde vrijpion bleek onstopbaar : 2,5 - 1,5.
Achteraf bleek dit ook het beste ploegenresultaat want al onze andereploegen verloren of speelden gelijk.
EC
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0506_IC_v02.txtZiehier een kort verslag van onze avonturen op Moretus.
Keurig op tijd arriveerden we in het nieuwe lokaal van Moretus op "denboomsesteenweg".
Van ploeg 5 was Ben,jamin het eerst klaar.  Hij blitzte zijn eersteinterclubpartij en na 50' verblunderde hij een eindspel weg.  Hij hadnochtans de stelling mooi in evenwicht gehouden, waarna de stelling ontaardein een pionneneindspel.  Elke speler promoveerde en toen gaf hij eenschaakje teveel, waarna zijn tegenstander zelf met schaak de dames konruilen en het nieuwe pionneneindspel vlot won ;-(    1-0
De vreemdste partij was die van Quentin.  Hij won een dame voor een stuk,verprutste dan een tweede loper en besliste vervolgens om zijn dame terug tegeven voor een toren.  Zo ontstond een stelling 2 torens tegen toren + tweelopers die compleet verloren bleek voor hem ;-(      2-0
Gelukkig kon Paul de stand wat milderen door eerst een stukoffer te doen inruil voor drie pionnen.  Toen zijn tegenstander in de daaropvolgendecomplicaties een stuk verloor, gaf hij ineens op. ;-)  2-1
Jeroen moest het hardst werken van allemaal tegen oude rot Walter Verelst.Hij gaf zijn tegenstander wel het loperpaar maar had een reus van een paardin het centrum staan en dat gaf hem heel wat initiatief.  Dat resulteerdeeerst in pionwinst, vervolgens won hij een stuk en met veel hard werken konhij voor de ploeg het gelijkspel binnenhalen.  ;-)        2-2.

Ploeg 3
Het eerst klaar was Ramses op bord 4 : hij won een pion zoals door Wout alwas voorspeld, maar zijn tegenstander ruilde hierbij zoveel stukken dat eenmoeilijk eindspel overbleef met lopers van ongelijke kleur dat nognauwelijks te winnen was, zoals voorspeld door Erik.  Remise dus. 0,5 - 0,5
Andrej is de man in vorm.  Niet alleen speelt hij de pannen van het dak inons clubkampioenschap, maar ook in de IC scoort hij vlot.  Zo ook vandaagwaar hij na een blunder op zet 12 een vol stuk kon winnen met afruil vano.a. de dames.  De rest was eenvoudige techniek voor hem... ;-)0,5 - 1,5
Erik maakte er een Grunfeld Indier van maar bereikte niet erg veel in deopening.  Zijn tegenstander gooide daarop het centrum open en vergat daarbijeen cruciale pion te dekken.  Die nam Erik dan ook, maar zijn tegenstanderkon van de geopende diagonaal gebruik maken om een gevaarlijke aanval op tezetten, offerde daarbij een stuk en het zag er allemaal verloren uit voorzwart tot wit plots merkte dat zijn gevaarlijke Lc4-schaak zou gevolgdworden door een dameoffer !  Zwart kon zo het laken langzaam naar zich toetrekken en de ploegwinst veilig stellen. ;-)   0,5 -2,5
Wout moest op bord 2 tegen oude bekende Dirk De Ridder.  Hij speelde eensolide partij, waarbij hij steeds de betere stelling had en dat bracht Dirkin zware tijdnood.  Toen die remise vroeg, weigerde Wout resoluut.  Maartoen eenmaal de 40 zetten werden gehaald - en dat was niet zo evident voorzwart - bleek de stelling echter potremise. 1-3
 
EC
 
 
 
Zoals nog dikwijls dit jaar spelen ploegen 2 en 4 samen uit naar dezelfde club, en zo zaten wij vanmiddag met 8 skoggers op de borden Geel 1 en Geel 2
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Geel heeft blijkbaar succesvol geinvesteerd in de jeugd, ze hebben nu vijf ploegen in de interclub (en werkelijk geloof me ze komen van nergens, net zoals Skog voor een paar jaar, alleen hadden zij voordien nooit de grote bloeiperiode van 8 jaar tweede nationale gekend), en hun borden 2-3-4 in de tweede ploeg (Skog 4) waren jeugdspelertjes. (plus al de andere ploegen jeugdspelers waren !)
Skog 2 had zich uitermate professioneel voorbereid met een e-mail goeroe, die oppepte tot zuiverheid in daden en gedachten, om dan met een frisse kop van het ene psychiatrisch centrum (Mortsel) naar het andere (Geel) te reizen en daar eens een keer te gaan winnen.    Het enige teken van leven echter van deze groepmensen was de creatie van een partij buizen, kikkerbillen, fietszadels en computerstoelen die in uitvergroot aluminium op het kruispunt voor de stad alle niet-Gelenaren moeten weghouden van het centrum.
 
Wat na twee uur schaken vaststond waren twee dingen : er werd gevochten op elk bord, zonder enige remise-koortsaanval, geen enkele partij was beëindigd noch ineen beslissend stadium.
En verder stonden heel wat Skoggers heel veel verder in hun tijdgebruik.
Misschien moeten we toch maar eens wat meer blitzkes organiseren in de club ?!?!
 
Jef De Meyer stond met wit behoorlijk tot iets beter de hele tijd, tot plotseling een 'foef'  (vrij vertaald : een nogal sexy grapje) hem tot opgave dwong : een zwarte loper had via een door Jef niet onderkende tussenzet stukwinst geforceerd, zonder enige compensatie.
 
Ondertussen stond Lino op bord 1 twee pionnen voor en drukte zijn tegenstander dan op de koningsvleugel maar helemaal weg, goed gedaan !
Philippe ging er nogal beteuterd af na een vrij onzachte kennismaking (Panov vanhet Caro-Kann) met een van de sterke jeugdspelers van Geel.
Even later ging Stijn op bord 1 in een c3-siciliaan plotseling helemaal in de bocht, en daar waar hij tegen een veel hogere elo-spelers een paar uur goed had meegedraaid, knalde het ineens voorbij naar opgave (loperaanval wit op dame, en als die zich terugtrekt staat een toren voor het grijpen)
Ghislain zat zich te verkneukelen in de veronderstelling dat hij Oude God ging rijker maken met een vol punt in een italiaanse opening, maar zijn tegenstrever (de benjamin van de bende, 9 jaar ? 10 jaar ?) bleek (achteraf) aan zijn derde interclubseizoen bezig, en mepte Ghislain er gewoon strategisch vanaf !    
 
We zijn niet de enigen met jeugdspelers, en het is goed zo : het schaken leeft, en meer dan vroeger zijn er jeugdige talenten in Vlaanderen die het beste doen verhopen.
 
Jan Viaene had een Siciliaan tegen, en speelde Pb3 na e5.  Het bekwam hem niet slecht, alles bleef onder controle, sterker zelfs hij won een kwal en dan de partij !  En dat nadat hij dinsdag een plusremise tegen Rober Schuermans geschoven had voor de Ligakampioenschappen !
 
Bleven er nog twee partijen over, na de eerste tijdscontrole : Carlo met zwart 
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0506_IC_v02.txtop bord 3 en Guy (van Haberney) op bord 2 met wit.
 
Carlo had een hele moeilijke namiddag beleefd in een Russische verdediging tegeneen ijzersterk spelende tegenstrever, had een pion achtergestaan (geïnvesteerd),daarna die pion zo tegen de veertigste zet over vele valkuilen heen terugveroverd, en leek na extra pionwinst eventjes na de veertigste zet af te stevenen op partijwinst.  Remise was gegarandeerd.  De enige speler die kon winnen was Carlo.  Maar dan op de 47e zet wordt een vol stuk ingezet.  Uit vermoeidheid ?  Het beruchte vijfde uur ?Uit deconcentratie ?  We zullen het nooit exact weten.  Onmiddellijke opgave.    Met mijn excuses aan mijn ploeggenoten, het maakt hun taak er de komende ontmoetingen ook niet simpeler op.    In elk geval is hier een halfje weggeglipt voor de ploeg.
 
Restte er tenslotte nog een enkele partij, Guy tegen een jong meisje, dertien jaar, rosharig, héél rosharig, met een lange warrige paardestaart, en opvallend koele houding tenzij het continuë wiebelen van haar linkervoet onder de tafel.  Ze speelde de partij heel handig, Guy echter met al zijn ervaring bezweek niet onder de aanvalsdrift, nam links en rechts een uit de boot vallende pion (twee in totaal), zij echter weefde ondertussen een matnet rond de koning, tot Guy hetwelletjes vond en met een toren het paard voor haar koning er af knalde, de witte aanvalskansen verbrijzelde en met zijn pionnenmeerderheid ging promoveren. Maar (en Guy weet dat en neemt het ons niet kwalijk) dit meisje moet je dit jaar verslaan, vanaf volgend jaar wordt dat een probleem ik zweer het je.
 
Zo, Geel - Skog 5-3 en da's niet goed.
Carlo en Jef beide met 0 op 2 moeten zich wat bezinnen, beiden hebben goed tot zeer goed gestaan, en het dan weggeknald.  Gebrek aan ervaring is het niet.  Leeftijd ? Vermoeidheid ?   We moeten er eens over nadenken.
 
Daarom is het goed, en dat meen ik uit volle overtuiging, dat kinderen schaken, en goed schaken, en ons tot het uiterste drijven om niet te verliezen.
Aan hen immers toch, is alle toekomst.
En als ik dan al verlies, en die kinderen zie schaken zoals ze tegenwoordig schaken, is geen zondag mij teveel.
 
CD
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0506_IC_v03.txtPloeg 1 : Nils maakte een korte remise op bord zes, nadat alle lichte stukken geruild waren en opende zo de score.  Ricky moest invallen voor Pascal op bord 5en stelde in een betere stelling maar met nog  zeer weinig tijd op de klok remise voor wat zijn tegenstander gretig aannam.  Sylwia won een stuk voor twee pionnen, maar liet zich dan niet meer verrassen en even later was de buit binnen.  Bart speelt een verdedigende partij op bord 2 en kan alle aanvallen keepen, ergo remise.  Jan speelde een degelijke Spaanse partij, maar mist mat intwee tijdens de complicaties… en daar baalde hij achteraf (lees : aan den toog) van als een stekker.  Wim won eerst een kwal, kwam dan in vliegende tijdnood waarin hij een paardje teveel liet instaan en eindigde na de tijdscontrole met toren + 3 pionnen tegen loper, paard en 4.  wim probeerde nog een stelling te bereiken waarbij hij de toren kon geven voor alle witte pionnen – en dan mocht hij eens komen bewijzen of hij mat kan zetten met P+L, maar helaas had de witspeler hem op tijd door.  Een gelijkspel, waarvoor ze op voorhand zouden getekend hebben, maar er zat meer in.  Eindstand : 3 – 3.
 
Ploeg 2 : Carlo “ruilde” al snel twee stukken voor een toren, maar hij overzag dat ie in zetdwang kwam met zijn overige stukken.  Zijn tegenstander bleef z’n stelling verbeteren en Carlo kon hier niets tegenin brengen en dus een nul uit 3.  “Misschien wil Wetteren hem nog terug ?”, beweerden kwatongen aan den toog. Ouwe rot Marcel kon vanuit de opening Wim D’Haluin overspelen.  Wim probeerde nog met een ultiem remiseaanbod, maar dat werd door Marcel niet gehoord.  Toen één van onze spelers Wim erop attendeerde dat Marcel wat hardhorig is, kwam hij al te laat.  Marcel gaf zijn tegenstander het genadeschot en kon zo de score gelijkmaken.  Stijn kon zijn tegenstander een centrumpion afhandig maken en won met een foefje op zet 23 de partij.  Jef behoeld lange tijd een gelijke stellingmaar verkwanselde dan een volle toren.  Hij liet zijn tegenstander nog even verderspelen, maar tevergeefs…  Eindstand : 2 – 2.  Laat ons hopen dat “den twee” nu gelanceerd is !
 
Ploeg 3 : Ploegkapitein Erik speelde niet mee vandaag en dat hebben zijn pupillen geweten.  Quentin verloor in de opening twee pionnen, verdedigde dan taai in het middenspel, maar moest erkennen dat twee boeren toch wat veel achterstand is.  Toch bleek hij achteraf ergens de remise gemist te hebben.  Wout offerde onterecht een stuk maar werd ondanks twee verbonden vrijpionnen netjes van bord geschoven.  Tja, stukje tekort, hé.  Jasper moest tegen een zeersterke “jeugd”speler (elo 2070) sterk keepen want hij kreeg een zware koningsaanval te verduren.  Uiteindelijk kregen ze een eindspel (?) K+D+T+P+4 pionnen, waarbij de pionnen van Jasper wel over twee vleugels verdeeld waren.  Daar werden er vervolgens twee van afgeruild en nu hadden beide spelers twee verbonden vrijpionnen voor hun koning staan.  Wie durft die opschuiven ?  Niemand en dus remise.  Eindstand : 1 – 3, onze eerste nederlaag maar wel tegen de leiders.
 
Ploeg 4 :  De Geelse jeugdploeg kwam met een half uurtje vertraging binnenvallen.  De NMBS werkte wat tegen, zeiden ze.  Lino vond het na twee uurtjes wel geweest en won op bord 1.  Intussen maakte Kenneth kipkap van zijn tegenstandstertje – was ze al 8 ? – en voegde er al snel een tweede punt aan toe.  Philip verzuimde in de opening een toren te winnen en won in de plaats eenpionnetje.  Dat bleek in het verre eindspel onvoldoende en dus remise.  Ploegkapitein Ghislain kon echter tonen dat ervaring in dit spel van groot belang kan zijn en won overtuigend de partij tegen zijn jonge tegenstander.  Einduitslag dus : 3,5 – 0,5 !  Prima prestatie, heren.
 
Ploeg 5 : Op bord 4 viel de eerste beslissing.  Max’ tegenstander kwam drie kwartier te laat binnen, won enkele stukken, maar stelde remise voor toen Max weigerde op te geven. Tja, dit is niet de goeie manier om puntjes sprokkelen, Max !  Dan deed Jeroen het veel beter tegen oude rot Basilio.  Hij speelde een agressieve partij waarbij hij in de verwikkelingen een stuk won.  Intussen had hij al een kwal mogen nemen, dus gaf zijn tegenstander met een toren minder maar
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0506_IC_v03.txtop.  Ook Laurens maakte zijn partij knap af met een mat in 3 op zet 28 !  Vader Patrick maakte de triomf compleet door eerst een stuk en vervolgens de partij tewinnen.  Einduitslag ook hier : 3,5 – 0,5.  Ook voor jullie een dikke proficiat.
 
PS : En Paul B. heeft alles mooi opgeruimd.
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0506_IC_v04.txtVan ploeg 1 weet ik enkel dat Ricky een zeer snelle winst had.
Verlies : 2-4
Ploeg 2 eindelijk gelanceerd. Eerste winst voor Carlo en Jef. winst 3.5 - 0.5.
Ploeg 3 de jeugdploeg mocht tegen de titelkandidaat Wachtebeke. Op bord 1 een zeer zwaar bevochten remise tussen Nils en de Nederlander Kalisvaart (2195 elo).Op Bord 2 had Wout weinig in te brengen en werd vakkundig weggeschoven in een aangenomen damegambiet tegen Van Vliet (1959 elo).Andrej leek ook zeer lang de remise te houden tegen Dubbeldam (Elo 2049) maar maakte 1 foutje in het eindspel en verloor een stuk en gaf direkt op.Jeroen zijn tegenstrever was duidelijk nog een maatje te groot.Audenaert (1845 elo).Stond zeer snel in een zeer slechte stelling met een logisch resultaat. 
Verlies : 0.5 - 3.5  
Ploeg 4 had op alle borden elo-overwicht met een logische uitslag : 4-0
Ploeg 5 mocht tegen Kask 3 (titelkandidaat?) en verloor met 0.5-3.5.
Patrick mocht een zeer verdienstelijke remise optekenen tegen Frank Schrickx. Thierry hield lang stand tegen Engelaer (1957) Maar werd uiteindelijk vakkundig weggespeeld. Laurens sloeg in een verloren stelling( ja er zaten nog wel enkele grapjes in waardoor hij nog kon winnen) een remise aanbod af.En Maarten had verloren en was verdwenen voor ik iets van zijn partij gezien had.
Paul
  
Kommentaar geven over 22 borden is niet zo simpel, en dus hebben we wat afgesproken, en hopen Paul Billion (die de hele namiddag de zaak onder controle hield, en de eindafwerking regisseerde incl. tijdsopnames in blitzsituaties, jullie beseffen echt niet wat het betekent een non-playing captain te hebben), en ik, om het een beetje te verdelen waarbij hij het technisch verhaal brengt (zie gisteren), en waarbij ik het dan maar wat meer op de kommentaar zou houden.
Eerste punt : onze kleine heeft weer eens uitgehaald.  Nils Nijs moest (mocht) op bordje 1 in 4e afdeling tegen het eerste bord van Wachtebeke, en voorwaar geloof mij als ex Zelenaar/Lokeraar en die daar ooit op verplaatsing gespeeld heeft, Wachtebeke dat heeft niet alleen koeien maar ook beestig-goeie schakers in huis, Nils met wit  had een loeier van een loperpaar, maar ach teveel pionnen om dat loperpaar perfect te gelde te maken, en het ding verstrandde rond de klok van zeven in eenremise tegen een ....... jawel 2190 elo'er.Wat wordt dat ooit met Nils tegen doordeweekse armzalige tweeduizenders.

Onze eerste ploeg heeft een Slechte Beurt gemaakt.   En Grote Zorgen zijn stilaan op hun plaats.    SKOG-SBGZ 0-1
Deze ontmoeting moest qua Elo zeker niet eindigen in een 2-4 nederlaag.  Ricky is tot dusver de perfecte invaller.  Hij scoorde als eerste op bordje 4 (verscheen er toch wel terug met een hollandse f-pion) en toen leek er een mooienamiddag te ontstaan.   Het mocht niet zijn.   Pascal speelde remise tegen Lavrenov, de anti-schaker (hij mag mij voor de rechtbank dagen als hij dat al zou willen), wat bedoel ik daarmee : dat die speler het schaken bewust degradeert tot een soort damspel, maar op een armer niveau van remise : hijzelf verdient slechter, maar ook onze non-conformistische Pascal liep in de val waarbij hij het zelfs bestond om gedegouteerd remise aan te bieden, je moet het bij Pascal maar kunnen.  Ondertussen had Bart Van Tichelen tegen de 1.Ph3 van Leo Boeye een wending over het hoofd gezien die hem naar eigen zeggen noopte tot een remise-aanbod, wat door Leo aangenomen werd en had Jasper op 6 nogal geruisloos verloren in een duidelijke off-day.  Toen ook Wim op 4 niet uit de knoei geraakte en zijn pionnenachterstand hem fataal werd (hij zit nu in een IC-dip, maar de enige remedie is dus ... blijven spelen !) was het uitkijken op 1 naar een technisch 
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0506_IC_v04.txtverloren stelling van Sylwia die vocht als een leeuwin met haar stuk minder voor2 pluspionnen, maar door Jan Schuurmans (meer dan 2200) uiteindelijk toch tot opgave werd gedwongen.De tweede ploeg vierde feest, en hoe !  In een echt degradatieduel (nu al !) wonnen we met 3,5 - 0,5 tegen Turnhout, die naar ik hoorde hun beste speler Steven Druyts moesten missen, omdat hij ... het schaken (verliezen ?) beu is, enis gaan bridgen !   Toch had hun joegoslavisch eerste bord nog altijd 150 puntjes meer dan Stijn maar die liet de moed niet zakken en versloeg hem klaar en duidelijk.  Eerder was Jan remise overeengekomen en had Carlo een stuk gewonnen na 10 (!!) zetten.  De zwartspeler echter liet niet af en speelde het klaar om nog door te spelen tot de 77e zet !   Waar hij overigens mat stond.  Het is natuurlijk zo dat met een licht stuk meer, en al de rest van het bord, het remise wordt.  Maar daar had Carlo dus duidelijk geen zin in, noch in een ofandere onnozele pat-wending.  Ook Jef won, met zwart nog wel, met een stuk meer een eeuwig schaak van wit parerend, en maakte dat we nu wel een hele goede zaak in het klassement deden.Nils' maatjes in de 3e ploeg waren allemaal te licht voor hun zware Elo-tegenstrevers, ook Andrei Kurliuk ging in de fout op zijn 20e zet, en ploeg 4 had bijzonder weinig moeite met een zwakke tegenstander.Ploeg 5 tenslotte moet ook nog veel boterhammetjes eten en goed luisteren naar de lesgevers op zondagochtend, maar dat was tegen zware kleppers als Frank Schrickx (1e afdeling clubkampioenschap Skog !!) en Maurice Engelaer nu ook nietanders te verwachten.
 
Carlo.
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0506_IC_v05.txtPloeg 1 houdt de leider af!
 
Interclub tegen Bredene 1 dat betekent met een gemiddeld van 1990 Elo optornen tegen een gemiddelde van 2214 Elo. Als beide ploegen op hun sterkst zijn tenminste. Voor ons was het idee al genoeg om te vrezen voor een 6-0, want tot nu toe vaagde Bredene alle tegenstand op een hoopje. Maar... Sinterklaas kwam langs en hield daarmee alle Nederlandse spelers van Bredene thuis. Maar... onze ploeg trok met een noodopstelling naar de kust. Geen Sylvia op bord 1, geen Wim op bord 4, en niemand van de gewone vervangers die kon invallen. Bredene 1 was qua Elo dan ook nog altijd een stuk sterker dan onze ploeg, maar met een goeie fighter's spirit speelden we toch 3-3 (en er zat zelfs een 2-4 in)!
 
- Jeroen VH (zwart) was eerst klaar op bord 5. Hollands spelen met g6 (Leningrad-systeem heet dat), acties in het centrum neutraliseren en datzelfde centrum uiteindelijk veroveren, het zag er veelbelovend uit. Toen hij ook nog een pion won, kwamen er winstkansen, maar door ongelijke lopers werd het waarschijnlijk terecht remise.
- Jan T (zwart) kreeg een gevaarlijk pionoffer over zich heen in de gesloten Siciliaan, maar hield de stelling goed onder controle. Toen hij in het middenspel zijn pion teruggaf, had hij er al een andere gewonnen en tegelijk eenveilige stelling geconsolideerd. Onder druk wikkelde wit verkeerd af: enkele penningen zorgden ervoor dat zwart een stuk kon winnen. Wit wachtte daar niet open gaf op.
- Kenneth speelde een schitterende stelling bij elkaar, waarbij hij optimaal profiteerde van de achterstand in ontwikkeling van zijn tegenstander. Hij won een pion en kon vervolgens afwikkelen naar een winnend paardeneindspel. Precies op dat moment verloor hij echter de concentratie en daarmee ook een kwaliteit. Voor zijn tegenstander volstond die voorsprong voor winst.
- Nils (wit) rijfde een pion binnen na een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander in het geweigerd damegambiet. Na dameruil zag het ernaar uit dat zwart de bordjes in evenwicht kon brengen - hij won zijn pion terug - maar door te passief spel en oordeelkundig oprukken van de witte koning, ging het volle punt alsnog naar Oude-God.
- Bart (wit) offerde een pion in het Catalaans en zag die uiteindelijk nooit meer terug. Toch had hij de remise binnen handbereik, maar door niet actief genoeg te spelen in het verre toreneindspel, ging de winst alsnog naar zwart.
- Pascal (zwart) speelde een uitermate scherpe Skandinaviër tegen oude bekende Marc Daels. Beide koningen bleven in het midden van het bord, terwijl het centrum open lag voor de lopers. Pascal miste een afwikkeling die hem minstens eeuwig schaak opleverde, maar in de tijdnoodfase miste ook wit de beste voortzetting. Toen de mist optrok, had zwart het loperpaar tegen pion en toren, maar de stelling bleek voor geen van beide partijen nog te winnen. Remise dus en3-3. Wie had hier vooraf voor getekend?
 
Jan T’Sas
 
 
Vanmiddag wandel ik naar het ML, en word tegengehouden door een haastige mevrouw.  "Mijnheer, excuseer, verstaat u mij ?" Ik stamel "ja, ik versta u", waarna ze mij de weg vraagt ergens naar toe.  Ik leef dus toch wel degelijk midden in een multiculturele samenleving waarbij eerst elkander's talenkennis entaalvaardigheid moet afgetast worden vooraleer een communicatie mogelijk blijkt. Soit.  In Westerlo verstaan ze ons nog, ook al wordt daar niet gepraat, maar vindt het debat plaats met schaakstukken.  Helemaal klopt dat niet, ik ken daar 
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0506_IC_v05.txtzo veel mensen, al 25 jaar, dat iedereen zegt hallo blij je nog eens te zien.  Leuk.  
 
Westerlo 1 en 2 wonnen daarna wel eventjes 6-2 tegen Skog 2 en 4.
 
Nu ja, dat lijkt me misschien iets overdreven, alleszins had ik bij voorbaat meteen bolwassing gerekend.    
 
Want wat gebeurde er : 
 
We zijn een half uur weg, en Lino heeft remise.  Prachtig, hij heeft toch zwart,en denkt aan de ploeg.  Maar ik verdenk hem er heimelijk van liever de hele namiddag te blitzen ... tegen dezelfde tegenstrever.    Waarom ga je er eens niet voor Lino, voor een volle winst ?   Jij bent nog zo jong, alles wat je zou moeten interesseren is een winst. !
Om kwart voor vier volgt Jef met een remise, dames en enkele zware stukken, pionnen 3+3 tegen 4+2, wat oppositie en ze hadden schrik van elkaar.
Een beetje later volgt Philip, remise.  Zijn piramide pionnenstelling (al zijn pionnen wezen naar e4 na een hollandse opening) gaf hem al bij mekaar geen slechte stelling en ik weet niet waarom er plotseling remise ontstond.
Voltrekt zich dan een foute zet bij Jan V.  Die staat daar tot nu zeer goed, en trekt het initiatief naar zich toe zoals hij dat de laatste tijd gewend is.  Overziet evenwel het "beruchte" tussenschaakje.  Een uitgerekende ruilcombinatiegaat niet door, omdat op een bepaald ogenblik zwart terugneemt met schaak.  En dat blijkt dodelijk.  Opgave.
Carlo heeft met zwart op d4 een uur meer tijd verbruikt dan zijn witte tegenstander, en staat z.i. gelijk.  Slaapt hij dan ?  Drinkt hij dan ?  Nee, hij denkt na.  Wit speelde wel verrassend snel, een beetje ergerlijk zelfs .  Marcel Veltmans heeft dat ook, een uur niet na-denken en dan beter staan. Maar goed, de man heeft 140 elo-punten meer en weigert een remise-aanbod op de 26e zet.  Diegenen die mij kennen weten dan dat dit al hoogst uitzonderlijk is, remise-voorstellen zijn bij mij nooit als bloemkolen ontwikkeld.    Zwart slaagter in op de 118e minuut de 40e zet te halen, in een m.i. nog steeds gelijke stelling (maar ik zal het in Fritz moeten steken).  De overgang naar de 41e (gevaarlijk moment !) verliep vlekkeloos, en toch ga ik daarna in de fout. Ik denk een rekenfout, op de 44e zet, ik zal het moeten nazien, dubbeltoreneindspel.  Hoe dan ook 1-0 op de 49e zet.
Vlak daarna geeft Ghislain op.  Veel te laat, Ghislain.  Sorry dat ik dit zeg maar ik wil al wel eens streng zijn tegenover medestanders, zoals ik ook al eensstreng kan zijn voor tegenstanders of voor mezelf.  Je had vroeger moeten opgeven.  Het is niet leuk te verliezen van een jeugdspeler, maar in de schaak is dat veel gewoner dan in andere sporten en helemaal geen oneer.  Ik begrijp dat door opgave nog nooit iemand gewonnen heeft, en dat je toch op verplaatsing was, maar die overwegingen zouden inferieur moeten zijn aan een soort ere-code :verloren is verloren.
Tot overmaat van ramp stond ook Guy vH te vechten om niet onder te gaan tegen een jeugdspeler.  Guy had 2 pionnen minder voor een weliswaar heel dynamische interessante stelling, maar hoe komt hij aan die twee pionnen minder ? Nu waren wij in ploeg 2 heel content dat die jeugdspeler niet op bord 4 zat (tegen Jef - sorry Jef) , zoals hij dat op de andere interclubnamiddagen wel gedaan had, wantdat is een veel gevaarlijker spelertje dan Francis Goossens waartegen Jef een klassieke remise schoof.  En dus het halfje extra verlies in ploeg 4 zou ploeg 2op het einde van de rit wel eens heel goed kunnen meevallen !
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0506_IC_v05.txtBleef tenslotte bord 1.  Stijn had zich in een onmogelijke tijdssituatie gemanoevreerd, zoals dikwijls, met name nog 14 zetten op 8 minuten in een stelling die alle kanten op kon.  Wit had nog 51 min.  Wit's probleem is dat hijiets slechter staat.  Hij heeft Dame en 2 pionnen tegen 2 Torens en Loper (plus elk nog wat extra pionnen) . Je houdt het niet voor mogelijk, maar net als dinsdag jl. Carlo tegen Ricky glijdt de tijd weg en komt de tegenstander in een even verschrikkelijke tijdnoodsituatie.  Sylvin De Vet noteerde, ik stond er bijmet Jan V.  Voor de rest was iedereen weg, naar het café.  Ik heb een van de meest dramatische en spannendste blitzen gezien ooit.  En voorwaar ik zeg u ik heb er veel spannende gezien.    Westerlo had electronische klokken, dus ik kon het op de seconde aflezen. Stijn was al lang niet meer aan het noteren, en wit stopte met noteren rond de 30e zet.  Wat Stijn voor 10 zetten op circa 90 seconden uit zijn mouw heeft geschud is m.i. mee van het allerbeste wat ik ooit gezien heb.  Zijn torens bleven mekaar dekken en zijn loper was zijn goudhaantje.  Daarmee ging hij winnen, als hij ooit over zijn tijdnood geraakte.  ZES seconden had Stijn nog,  toen hij zijn 40e zet volbracht, in volkomen onwetendheid dat dit zijn 40e was, en zich nadien, bescheiden als hij is, gedroeg alsof hij geprobeerd had de beste stelling op het bord te behouden in een situatie waarbij hij 't is waar niet veel tijd meer had.
 
Doodgewoon verschrikkelijk bangelijk.
 
Nadien stond er geen maat meer op Stijn's dreigingen.  Wit gaf op.
 
Stijn is dus onze voorlopige held, op bord 1 heeft hij 3,5 op 5 en houdt zowat in zijn eentje ploeg 2 recht.
Toch beloven wij met zijn drieën dat in de tweede helft van de competitie als aldie toppers voorbij zijn, wij ook nog genoeg gaan scoren om de degradatie te ontwijken.  Een eerste bord als Stijn verdient dat.
 
Carlo.
 
Op de vooravond van Sinterklaas speelde onze derde ploeg tegen Sinterklaas.Allez, Sint-Niklaas 1, natuurlijk.
Wout op bord drie had het snelst gedaan tegen een tegenstander met 1380elootjes.  Hij liet hem in een - naar eigen zeggen vrij eenvoudig - valletjelopen en won daardoor de partij.  Voldoende voor de winst, zo bleek en 0-1voor ons...
Met zwart kwam ik op bord 1 beter uit de opening, mede geholpen door eentegenstander die bliksemsnel speelde.  Na 13 zetten stond er bij mij reedseen uur op de klok, terwijl mijn tegenstrever amper 10 minuten hadnagedacht.  Op die moment won ik wel een pion.  Na zet twintig kon ik dedames ruilen en overgaan naar een beter eindspel maar had ik al 1 u 40' opde klok, mijn overbuur had nog steeds amper 25' nagedacht.  Zo kwam het datik al rond een uur of kwart na vier in vlammende tijdnood was, maar wel dewinnende zet kon spelen.  De witspeler offerde nog zijn toren maar verloordaarmee op slag de partij.  0-2
Ramses mocht het opnemen tegen een NC op bord vier.  Hij miskeek zich op deopening en moest uiteindelijk de dame geven voor een toren en paard.  Helaasverloor hij een cruciale pion waardoor de zwartspeler een doorbraak konforceren en 1-2.
Jasper tenslotte stond de hele partij beter, kon druk ontwikkelen in hetcentrum en iedereen verwachtte dan ook de snelle winst.  Maar Jasper verkeek
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0506_IC_v05.txtzich op een tussenzet en liet zo toe dat zijn tegenstrever alle stukkenafruilde.  Weg voordeel.  Jasper had nog een miniem voordeeltje over, dathij omboog in pionwinst en na enkele slechtere zetten van zijn oppenent,maakte hij het keurig af.  En zo werd het 1-3 om 18.00 u.
Heyndrickx              - Cools         0 - 1   09385 - 18147Van Garsse              - Lauwers       0 - 1   07463 - 45411Van Landeghem           - Melis         0 - 1   02925 - 45501Muharem         - Snoeckx       1 - 0   52078 - 45985
Erik
 
Lokeren - Oude god 5 : 4 - 0
 
Complete off day voor ploeg 5.
Thierry vergeet goed te ontwikkelen, maakt nog een openingsfout en loopt mat in 16 zetten. 
Max, ja wat moet ik daar van zeggen?Bij zijn 2 de pakje chips wint hij een stuk in de opening, dacht dan dat hij een stuk teveel had en geeft dat stuk direct terug.Bij het verorberen van een crocque monsieur komt hij in een eindspel met toren,loper en 4 pionnen tegen toren,loper en 5 pionnen.Blundert eerst zijn toren weg en even later geeft hij ook nog zijn loper. Zijn pionnetjes is hij ondertussen ook kwijt en tegen de overmacht van toren loper en 4 pionnen geeft hij dan toch maar wijselijk op.Hij trakteerde zichzelf dan maar op pannekoekjes.
Ikzelf kwam zwak uit de opening, verloor een pion, even later een stuk en toen er nog een 2de pion viel,gaf ik op.
Quentin heeft het nog het langst volgehouden.Partij met dreigingen langs beide kanten.Onder zware druk besluit hij zijn dame te ruilen tegen 2 torens want hij had ergens gelezen of gehoord dat 2 torens en paard ongeveer even sterk zijn alsdame en loper.Probleem was wel dat de dame gewoon in de stelling van Quentin binnen kwam en 3 zetten later was het uit.
 
Paul Billion
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0506_IC_v06.txtPLOEG 1--------Oude-God 1 - Beveren 1: 4-2 Beveren stond derde in de rangschikking en kwam op z'n sterkst op. Toch bleek deploeg qua Elo onder te liggen en dat weerspiegelde zich ook in de einduitslag. Pascal en Bart waren het snelst klaar. Beiden kregen een Skandinaviër op het bord. Met wit koos Bart voor een variant die zwart niet echt voor problemen stelde. Geen echte aanval, geen zwaktes, dames van het bord en remise. Pascal zag eveneens vrij snel de dames van het bord gaan, waarna zijn tegenstander ietsvoor stond in ontwikkeling. Het bleek allemaal weinig om het lijf te hebben. 1-1na anderhalf uur spelen. Ook bij Jasper, met zwart, zag de opening er niet echt een succes uit. Serieuze achterstand in ontwikkeling dwong hem tot accuraat spelen, maar intussen weten we dat je met Jasper nooit weet. Zijn tegenstander zette niet sterk genoeg voort, Jasper won enkele pionnen en ging nog een moeilijk eindspel met dame en toren tegemoet. Een tactische wending maakte dat er een gewonnen pionneneindspelop het bord kwam, waarna wit het wijselijk voor bekeken hield. 2-1 Wim, met wit, won zijn eerste IC-partij met stijl. In een voorzichtige damepionopening vond hij het initiatief door de zwarte koning in het midden te houden. Beide spelers zaten met niet ontwikkelde stukken, maar zwart bleek daar meer last van te hebben. Alleen zijn dame hield de boel bij elkaar en toen Wim die wist te ruilen, won hij geforceerd een pion. Zwart verdedigde zich nog taai in een eindspel met toren en lichte stukken, maar wit gaf geen krimp meer en rijfde het punt binnen. 3-1 Jan, met zwart, kwam goed uit de opening, belette dat zijn tegenstander zijn geïsoleerde pion onder vuur kon nemen en buitte optimaal een penning paard-dame uit. Toen wit initiatief zocht op de damevleugel gaf zwart het loperpaar af in ruil voor twee tempi in de koningsaanval. Wit wachtte niet op matcombinaties en gaf op. 4-1 Lange tijd scheen Sylvia beter te staan in haar partij op bord 1. Ze nam behoorlijk wat risico door een randpion te pakken met een paard dat de terugtocht afgesneden zag. Zwart creëerde tegenkansen en toen wit een pion te veel pakte op de koningsvleugel kreeg haar tegenstander er nog meer. Dreigingen op de koningsvleugel en een minder goede verdedigende zet leidden ten slotte totstukverlies. Met een stuk minder voor twee pionnen probeerde Sylvia nog de meubelen te redden, maar tevergeefs. 4-2

PLOEG 2--------Deze week had ik mijn drie collega's van de tweede ploeg bedreigd met zware sancties : Bij winst werd er nog wel een contract beloofd tot 2009 aan de huidige financiële conditiesBij verlies of min-remise werd er unaniem door mezelf besloten tot :      - een bosloop van 9 ronden in en rond het Fort 4 bij nacht en ontij (in éénmaal af te werken)      - een optreden in het MLS op 13 januari om 20.00h prime time als (schaars geklede) prima-ballerina op de tonen van de Stervende Zwaan van Tsjaikovski, duur ongeveer 15'      - een overname gedurende 12 maanden van het voorzitterschap van de club evenwel zonder ziekte- of invaliditeitsverzekering. Niemand won.  Was het misschien daardoor, en had mijn terapie een omgekeerd effect ??      Stijn en Jan speelden remise, en Jef en ik verloren.     Maar met enige goede wil moeten we toegeven dat zowal Stijn op 1 als Jan V. op 2zeker geen min-remise hadden, wel integendeel. Jef en ik zijn gepensioneerd, en zagen punt 1 niet zitten.  Ikzelf zag punt 3 zeker niet zitten, met mijn medisch dossier.  Zodat Jef en ik in gezamelijk overleg besloten om samen op te treden in het MLS, maar vanavond bleek dat de 13e al bezet is, en wij hebben dus een vertoning vastgelegd op zaterdagavond 1 
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0506_IC_v06.txtapril, om 20.30h (let op het half uur vertraging, dat is om de parkeerproblemen de baas te blijven).    Dat geeft ons ook nog de kans wat te oefenen, wat op elkaar ingespeeld te geraken. De inkom bedraagt slechts 5 euro, en wordt door beide genereus afgestaan aan eenMortsels fonds ter promotie van "Werken ter Verbreding van de Antwerpsestraat". Willen jullie nog details over de partijen ?    Dinsdag komen, en kijken naar deanalyses. Carlo.

PLOEG 3---------Het was me weer wat met ploeg 3 : 
Hoofdstuk 1
Andrejs moeder belt in paniek in de loop van de zaterdag met de boodschap dat zoonlief – Andrej dus – ergens in Wit-Rusland vastzat met visumproblemen en terug zou komen per trein ipv. met het vliegtuig maar waarschijnlijk niet op tijd terug zou zijn.  Geen probleem denk ik, met een arsenaal aan jeugdspelers die staan te trappelen om te spelen heb ik in no time een vervanger gevonden.  Niet dus, want na ettelijke telefoontjes bleken de meesten gewoon zelfs niet thuis.  Uiteindelijk werd Kenneth bereid gevonden in te vallen in ploeg 5 en Jeroen zou opschuiven naar ploeg 3.  
Hoofdstuk 2
Zondagmorgen 12.00 u opnieuw telefoon, ditmaal van Andrej zelf.  “Hallo Erik,  ik ben net aangekomen.  Kan in-k vanmiddag nog meespelen ?”  “Hoi, Andrej.  Euh,ga jij geen last hebben van jetlag of zo  ?”, maar ik voelde het al aankomen “Nee hoor, ik concentreer me wel wat harder.”  Zo gedreven zijn ze dus.  Net eentreinreis van ettelijke uren achter de rug, maar even later al terug achter het schaakbord om onze kleuren te verdedigen.
Hoofdstuk 3
De wedstrijd zelf dan : door het meespelen van Andrej, speelde kapitein Erik niet mee en dus schoof Nils op naar het eerste bord.  Verder speelden Wout, Andrej dus en ook Jeroen.
Andrej kreeg een versnelde draak op het bord, wikkelde wat stukken af en kwam tenslotte in een platte remisestelling.  Ondanks zijn vermoeiende treinreis nog een remise tegen iemand met +100 elo. Sterk en ½ - ½.
Aan de toog had Lucas (papa van Nils) me al gezegd dat Jeroen het moeilijk zou krijgen tegen het vierde bord van Brugge.  “Een jeugdtalent”, zei hij, “met 300 punten meer”.  En inderdaad Jeroens tegenstander kreeg de beter stelling, kon zelfs een kwaliteit winnen, maar moest daarvoor een paard op a8 gaan zetten.  Ennet dan is Jeroen op z’n sterkst.  Iedereen denkt : “de buit is binnen” – maar dat is zonder Jeroen gerekend.  Met zijn loperpaar ontwikkelt hij zoveel activiteit dat hij twee pionnen wint en vervolgens ging de witspeler ten onder in de penningen, matdreigingen en andere complicaties.  Gedegouteerd van zichzelf gaf hij op : 1½ - ½.
Wout moest tegen een sukkelachtige Marigje Degrande, een ander jeugdtalent.  Hetkind had haar voet in een verband en ze moest helemaal naar de tweede verdiepingpikkelen op één been.  Heeft Wout wat teveel in haarogen gekeken ?  Feit is dat hij dacht met een eenvoudige combinatie een pion te winnen, maar dat zij de combinatie iets beter had doorgerekend en uiteindelijk een stuk won.  Wout ging er dan maar eens goed voor zitten en kon voorwaar het stuk terugwinnen in een zeer taktisch duel.  Daarin gingen echter wat teveel pionnen verloren en Marigjehield het hoofd voldoende koel om alsnog de buit te kunnen binnen halen : 1½ - 1½.
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0506_IC_v06.txtNils mocht het opnemen tegen de chauffeur van de jeugdploeg uit Brugge.  Met 2122 elootjes duidelijk de favoriet liet de man zich door Nils de kaas van tussen het brood halen.  Bloedstollend was het echter wel.  Nils was al gestopt met opschrijven rond zet 20 maar had de obscure variant van de zwartspeler dan al wel volledig weerlegd.  Met een sterk loperpaar wist hij een kwal te winnen en vervolgens de tijdscontrole te halen !  Z’n tegenstander die inzag dat wit nog steeds beter stond na zet 40 gaf sportief op.  2½  – 1½  voor ons tegn een ploeg die gemiddeld 200 punten sterker was.  Chapeau aan alle jeugdspelers !
Erik
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0506_IC_v07.txtAfdeling Reeks Datum Thuisploeg Bezoekers4 A 22/1/6 Brasschaat 1 Oude God 2Bord Naam Naam Uitslag Stamnummers1 Decleir W. Van Rompaey S. 0 – 1 01091 166672 Mertens P. Viaene J. 0 – 1 29432 481513 Heukels W. Doossche C. 1 – 0 07374 536194 Baete G. De Meyer J. 1 – 0 46281 19691
OPMERKINGEN
Carlo was als eerste klaar.  Tegen een sterkere tegenstander en met zwart was ervoor hem iets te veel aan.  Hij werd vakkundig ingemaakt.  Jan kon de score terug gelijkmaken, want zijn tegenstander bleef maar stukken offeren en dan komter een moment dat je geen stukken meer overhoudt.  Stijn kwam samen met zijn tegenstander in vliegende tijdnood maar hij hield het hoofd net iets koeler en joeg de vijandelijke koning van rechts naar links op het bord, waarna hij hem pardoes mat zette op zet 40.  Jef kon tegen Guy een kwal winnen, maar vergat actief te spelen en trok uiteindelijk aan het kortste eind.  Eindstand 2 – 2 en de ploeg was tevreden met dit resultaat.  Zakken behoort stilaan niet langer totde opties.
Afdeling Reeks Datum Thuisploeg Bezoekers4 D 22/1/6 Brasschaat 3 Oude God 3Bord Naam Naam Stamnummers1 Slosse F. Lauwers J. 0 – 1 07461 454112 Gijs W. Melis W. 1 – 0 94404 455013 Adams G. Kurliuk A. 1 – 0 56294 481604 Baete G. Snoeckx R. 1 – 0 59153 45985
OPMERKINGEN
Wout speelde zoals altijd agressief, maar onderschatte de tegenkansen van zijn tegenstander.  Zijn dame zat wat opgesloten in de eigen pionnen en kon geen hulpmeer bieden.  Hij ging mat.  Ramses maakte op zet 21 een foutje waarna hij zonder compensatie een kwalletje verloor.  Maar zijn tegenstander ontwikkelde met de extra toren veel actieve dreigingen en kon het laken naar zich toe trekken.  Ook Andrej speelde een zeer agressieve partij, hij offerde twee (!?) torens, kreeg heel wat dreigingen maar zijn tegenstander offerde een toren terugvoor afwikkeling en zo ging hij een eindspel in loper en vijf pionnen tegen loper, toren en een pion.  Niet genoeg – zo bleek pas in het verre eindspel  Enkel Jasper kon onze kleuren met succes verdedigen.  Hij won een pionnetje in de opening, kwam daardoor moeilijk tot ontwikkelen, maar zijn tegenstander liet hem dan toch rokeren, waarna Jasper zijn stelling enkel kon verbeteren.  Hij woneen tweede en derde pion en om 19.00 u  gaf zijn tegenstander eindelijk op.  3 –1 werd zo de eindstand.  Hier zat meer in…

Afdeling Reeks Datum Thuisploeg Bezoekers5 H (?) 22/1/6 Brasschaat 5 Oude God 4Bord Naam Naam Stamnummers1 Beckers P. Hiel L. 0 – 1 83003 438692 De Cock C. Van Habberney G. ½ - ½ 30066 224463 De Cap J. Van Coppenolle G. 0 – 1 03166 322214 Ganses M. Cauwenberghs K. 0 – 1 49565 47333
OPMERKINGEN
Ghislain was als eerste klaar.  Hij kon zijn tegenstander volledig overdonderen met een koningsaanval om U tegen te zeggen.  Ook Kenneth speelde het slim en wonde dame voor onvoldoende tegenspel van zijn tegenspeelster.  Zo stond het om 16.00 u  al : twee – bros.  Guy probeerde ; hij trok en sleurde aan de stelling maar helaas, zijn tegenstander gaf geen kromp.  Remise, dus.  Lino was alweer goed op dreef en na een foutje van zijn tegenstreven in het centrum kon hij het initiatief naar zich toe trekken en een stuk winnen.  De rest was kinderspel en daarmee werd de eindstand : ½ – 3½.  Alweer een stapje dichter naar promotie ? !  
ECO
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=======================Brasschaat 1 was de tegenstander van Oude God 2 vandaag in de reeks 4A. Gemiddeld was de ploeg een 100 elopunten mer waard dan onze ploeg,maar dat zegt natuurlijk nog niet veel.
Jan moest met wit tegen de notoire speler Paul Mertens. Er kwam een sicilaan mete6 op het bord.Zwart zocht zijn kansen met een vroege d5-opstoot, maar was hier waarschijnlijk toch iets te vroeg mee. De talrijke damevleugelpionnen van wit werdensnel naar voren geduwd, terwijl zwart dit met zijn koningsvleugelpionnen ook trachtte. Beide kanten hadden kort gerokeerd. Wit kwam echter eerst met zijn aanval door.Zwart overhaastte zijn aanval daarbij nog een beetje, wat hem gewoon een vol stuk kostte. Daarna werd Paul vakkundig ingeblikt door Jan.1-0 voor Oude God 2.
Carlo had een moeilijke partij met zwart. Een zwakte op e6 werd gecompenseerd door een half open f-lijn voor de toren.Langzamerhand werd Carlo echter weggedrukt door zijn hogergeklasseerde tegenstander, waardoor de stand gelijk kwam op 1 - 1.
Stijn moest met zwart tegen Walter Decleir (Ex-rector van de Universiteit Antwerpen, moest je het nog niet weten ;-)). Er kwam een Hollandse partij op hetbord waarbij zwart gewoon een pion voor kwam na de opening. Zwart verzuimde vervolgens echter door te drukken in het middenspel, waardoor wit weer watkansen kreeg. Wit kreeg zijn pionnetje terug, maar moest hierbij het loperpaar aan zwart laten. In hevige tijdnood (met wit aan zet) zegt Walter: "Volgens mij zijn we aan de 40ste zet." Waarop zwart met nog een tiental seconden op de klok zegt: "Ik weet het niet.". Normaal wordt dan de klok stilgezeten de stelling nagegaan, maar wit deed gewoon zijn zet, een hele slechte trouwens, en werd pardoes matgezet in 1. 2 - 1 voor Oude God 2 dus.
Jef hield met wit zeer goed stand tegen Guy Baete, die toch meer dan 200 elopunten extra heeft. Hij kwam in het middenspel zelfs een kwal voor.Vervolgens dacht Jef dat Guy alles op alles ging zetten om de kwal terug te winnen. Zwart had compensatie voor zijn materiaalachterstand met actief stukkenspel.Zwart speelde echter niet met het plan de kwal terug te winnen, maar voor het beter stukkenspel, iets dat Jef niet direct voorzien had. De druk van zwart werduiteindelijk te groot en daarmee was de confrontatie Brasschaat 1 - Oude God 2 beslist: 2 - 2.
Een goede zaak voor ons, gezien de elostatistieken.Tevens vergroten we waarschijnlijk de koof met de gedoodverfde degradeerders Boey Temse en Turnhout. ===========================================
TSM3 - SKOG5 : 1-3 Gelukkig zei ik voor de wedstrijd tegen Jeroen dat de punten van de lagere borden moesten komen.Jeroen deed een paardenoffer en ik dacht oei, dat komt precies niet goed. Jeroenmoet dat ook gedacht hebben en gooide prompt nog een paard er tegenaan.Na optrekken van de rook was het 2 paarden voor een toren.Maar Jeroen zou Jeroen niet zijn als dit toch niet in zijn voordeel was.2 zetten later dreigt hij plotsmat te geven.Het ging niet mat maar zijn tegenstrever gaf er de brui aan toen hij een stuk moest teruggeven. Ondertussen bouwde Patrick zijn stelling mooi op.Ruilde wat stukken af en kwam met een pluspion en een betere stelling, die hij rustig, zet per zet verbeterde.Nam nog 2 pionnen en na een aftrekschaak de torenen opgave.Benjamin had een lastige tegenstreefster. Die koos resoluut voor de aanval maar Benjamin pareerde alles.Hij lokte dan de dame (beide dus) in een valletje en diegaf op. 3-0.Ikzelf dacht de aanval van mijn tegenstrever volledig geblokkeerd te hebben, maar dacht dat 1 zet tevroeg. Kg8 was de enige zet met licht voordeel voor mij. 
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0506_IC_v07.txtMaar ik nam een pion en liep mat in 3. Spijtig maar helaas. eindstand 1-3. Paul============================================
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0506_IC_v08.txtOude God 3 – Brasschaat 4 : 4 – 0

We moesten tegen de tweede ploeg van Brasschaat in onze reeks.  Ze stonden in derangschikking een halfje voor ons en dus zouden we aan elkaar gewaagd moeten zijn.  Maar ze kwamen verzwakt op op twee borden en daarvan hebben we geprofiteerd… en hoe !
Nils kwam als laatste binnen, maar Julius Caesar indachtig kwam hij, zag hij en overwon dankzij een mooie combinatie die de witte damevleugel in een klap oprolde.  Gooi daar nog een stukwinst bovenop en de stand was 1-0 voor ons.
Wout had een comfortabele stelling toen zijn tegenstander het nodig vond om een stuk te offeren voor twee centrumpionnen.  Dat is onvoldoende compensatie, toonde Wout vlotjes aan : 2 – 0.
Erik had na de opening met wit niets bereikt en toen een zetherhaling op het bord kwam stelde hij remise voor.  Maar zijn tegenstander vond het nog wat te vroeg en speelde een andere voortzetting;  Hierdoor kon Erik het initiatief steeds meer naar zich toe trekken, zijn dubbelpion wegwerken en in vlammende tijdnood nog een pion winnen.  Zwart stond slecht toen zijn vriendin binnenkwam. Dus gaf hij pardoes op en 3 – 0.
Andrej speelde een Spaanse partij, maar zijn tegenstander kwam beter te staan.  Toch vocht Andrej zich terug in de stelling, had onderweg een gelukje dat zijn tegenstander niet durfde aan te vallen en kon een stuk winnen.  Op een mooie manier kon hij het uitmaken met een geforceerde mat in zes !  4-0.  Mooi resultaat !
EC
==========================================
PLOEG 5
Maarten won op de 20 ste zet een pion. Had ook de beter stelling. Op zet 27 haalt hij een 2de pion en dreigt een derde.Even later heeft hij die ook en in deeuforie geeft hij schaak met de dame en had niet gezien dat dit veld gedekt werd. Dag dame en dag partij, alhoewel zij tegenstrever met een volle dame voor toch nog minstens 20 zetten nodig had om het af te maken.Thierry komt snel een pion achter.Wint die terug met een paardoffer en alles staat terug gelijk.Als ik wat later terug ging kijken stond hij 2 pionnen achter.Na een zwakkere zet van zijn tegenspeler krijgt Thierry waarempel matdreigingen.De toren wordt dan geruild voor een paard en we krijgen een situatie : Thierry : Dame ,Toren en 4 pionnen tegen Dame ,Paard en 7 pionnen.Onder druk zet hij de dame op het slechts mogelijk denkbare veld en er volgt familieschaak met het paard en opgave : 0-2 Jeroen bouwt zijn partij heel goed op. Vangt alle aanvallen op en dreigt ook zelf.Op zet 26 doet hij een paardoffer waarbij ik de bedenking maak dat Jeroen het hopelijk heel goed heeft doorgerekend.Hij wint wel drie pionnen en krijgt een pion op de 2 de lijn maar loopt toch tegen een ijzersterke tegenaanval met een ondekbaar mat. 0-3. In een gelijk opgaande wedstrijd verbruikte mijn tegenspeler iets teveel tijd.Opzet 27,in een gelijke stelling , had hij reeds 1.54u verbruikt.Nog 14 zetten op 6 minuten.Hij haalt de tijdslimiet maar blijkt een toren voor een pion geruild te hebben en dat was er iets teveel aan. eindstand 1-3. Paul
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0506_IC_v09.txtPLOEG 2
Schaakkring PVH - Oude God 2: 1-3
Carlo, eerst en vooral veel beterschap gewenst. Gezondheid gaat nog steeds bovenschaakcompetities, dus dergelijke dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Hopelijk kan je volgende interclub met goede gezondheid terug meedoen. 
P. Van Herck (4596) - S. Van Rompaey (16667) 1/2 - 1/2T. De Gent (37125) - J. Viaene (4815) 1/2 - 1/2T. Van Linden (21679) - C. Dooscche (53619) 1 - 0 FFR. Cayenberghs (46949) - J. De Meyer (19691) 1 - 0 

Stijn had het eerst gedaan met zijn partij tegen Paul Van Herck. Na amper 14 zetten bood Stijn remise aan die na wat zuchten en puffen aanvaard werd door Paul. Paul heeft alleen nog maar remises gespeeld in deze interclub en daar maakte de zwartspeler gebruik van. De stelling was nog steeds theorie. Het betrof een siciliaanse draak waarbij zwart het zekere voor het onzekere koos om vandaag geen risico's te nemen. Dus een schuifremise van het ergste soort laten we maar zeggen ... ;-). 1.5-0.5
Jan stond ondertussen goed met wit. Hij had veel ruimtevoordeel en beter stukkenspel in een aljechin. Jan weigerde 2 remisevoorstellen van zijn tegenstander om volluit voor de zegen te gaan. Dit voordeel voor wit verdween echter rond de 35ste zet omdat het plan van wit, nl. een sterk paard op c5 krijgen, niet kon nagestreefd worden. Daarop stelde Jan zelf remise voor. 2-1
Jef op bord vier had dus het laatste woord. Winnen betekende immers nog een gelijkspel voor de ploeg. Hij had een solide stelling met wit waarbij hij een klein plusje vanuit de opening wist te verzilveren met kwaliteitswinst in de middenspel. Zwart won echter 3 pionnen terug zodat Jef tegen een materiaalachterstand aankeek van een pionnetje. Hij speelde het eindspel echter nog zeer zorgvuldig, waarbij hij de stukken op het bord kon houden zodat er nog voortdurend addertjes onder het gras zaten. Zijn tegenstander kon echter toch langzaam maar zeker vooruitgang boeken en op het einde materiaal winnen met een promotie tot dame. Spijtig genoeg verloren, maar toch ijverig gevochten van Jef.
3-1
Ploeg 2 doet dus niet een goede zaak. Schaakkring PVH springt over ons, zodat weop een derde laatste plaats komen. We hebben echter 4.5 en 5 punten voorsprong op de anderen.Hopelijk hebben zij niet veel puntjes kunnen sprokkelen, denken we dan ;-). 
Stijn
===============================PLOEG 3
Hallo iedereen,
Met onze derde ploeg moesten we net als “den 1” bij het Gentse Jean Jaures ons geluk gaan zoeken.  JJ3 – SKOG3 : 1,5 – 2,5
Op de vier borden werden degelijke partijen opgezet.  Quentin op vier was als eerste klaar.  Hij won knap twee stukken in ruil voor een toren, maar zijn stukken stonden op de koningsvleugel wel heel passief en daar kon zijn tegenstrever van profiteren. 1 – 0 om 17.15 u.  
Jasper had op bord 2 zijn loperpaar gegeven voor de vijandelijke paarden.  Hij kreeg heel wat druk op de damevleugel en kon met een paardvork uiteindelijk een stuk winnen.  Zo stonden de bordjes weer gelijk : 1 – 1. 
Erik op bord 1 kreeg een pion in de opening in ruil voor een centrale koning.  Maar toen zijn tegenstander de damevleugel volledig toeschoof, bleef er enkel de
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0506_IC_v09.txtvleugel met de pluspion over om een doorbraak te forceren.  In hevige tijdnood offert de Gentenaar nog een tweede pion, die gretig wordt aanpakt en na zet 40 kan Erik de beslissende doorbraak uitvoeren : 1 – 2.
Op dat moment had Andrej op bord drie al een moeilijke partij achter de rug : een koningsgambiet waar hij vreselijk veel tijd in de opening had geïnvesteerd. Maar tegen 18.00 u stonden de klokken terug in evenwicht en stond er een moeilijk eindspel op het bord waarin de Gentse tegenstander een vrijpion en sterke loper had in ruil voor een iets zwakker paard en een pluspion op de koningsvleugel.  Wit volgde echter een verkeerd plan en zo omstreeks 19.45 kwam de partij in een tweede tijdnoodfase.  Andrej had daarbij zeowaar een winstplan gevonden : zijn pluspion omgezet in een vrijpion en een tweede pion gaan veroveren.  Andrej wikkelde de stelling zeer correct af maar in uiterste tijdnood gaf hij alsnog de winst weg door een eindspel K + D tegen K + d-pion niet te winnen.  1,5 – 2,5 dus en Andrej met een ontgoocheling weer naar huis – alwaar ik klokslag 21.00 u  arriveerde.
EC
================================PLOEG 5
Geloof het of niet maar wij gingen winnen op Humbeek met vrij duidelijke cijfers: 0.5 - 3.5.Benjamin was het eerst klaar.Heeft nog maar eens een theoretische remise bewezendat dat wel degelijk remise is.Patrick had in de opening zijn tegenstrever verrast en had snel 2 pionnen. Ik dacht dat worden er hier snel drie maar blijkbaar heeft zijn tegenstrever nog iets gevonden want plots had hij tegenspel.Uiteindelijk bleken die pionnen er toch teveel aan en een punt voor Patrick. Ikzelf mocht tegen Hugo Van steenwinkel en wist dit dus tot een goed eind te brengen :(63) Van Steenwinkel ,H (1696) - Billion,P (1601) [C45]
19.02.2006
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 d6 5.Bc4 Nf6 6.Nc3 Be7 7.0–0 0–0 8.Bg5 h6 9.Bh4 Ne5 10.Bb3 c5 11.Nde2 a6 12.f4 Nc6 13.a4 Qb6 14.Bf2 Be6 15.Nd5 Qd8 16.Nec3Nb4 17.f5 Bd7 18.Qf3 Re8 19.Nf4 Qc8 20.Bd5 Nxc2 21.Rad1 Nb4 22.b3 Bc6 23.g4 Nh7 24.Bc4 Bf6 25.Ncd5 Rb8 26.h4 Be5 27.Bg3 b5 28.axb5 axb5 29.Bd3 Nxd3 30.Rxd3 c4 31.bxc4 bxc4 32.Rdd1 Rb3 33.Qf2 Qb7 34.Ne2 Nf6 35.Bxe5 dxe5 36.Nxf6+ gxf6 37.Ng3Bxe4 38.Nh5 Qc6 39.Qd2 Rh3 40.Qd6 Rh1+ 41.Kf2 Rxf1+ 42.Kxf1 Bd3+ 43.Rxd3 Qh1+ 44.Kf2 Qh2+ 45.Ke1 Qg1+ [45...cxd3 46.Nxf6+ Kh8 47.Qxd3 Ra8 48.Qc3 Rb8 49.Qc1 Qg1+ 50.Kd2 Rd8+ 51.Kc2 Qc5+ 52.Kb1 Qb4+ 53.Qb2 Rd1+ 54.Ka2 Qa4+ 55.Qa3 Rd2+ 56.Kb1 Qxa3 57.g5 Qb2#] 46.Kd2 Qf2+ 47.Kc3 Qe1+ 48.Kb2 Qe2+ 49.Rd2 c3+ 50.Kxc3 Rc8+ 51.Kb3 Qc4+ 52.Ka3 Ra8+ 53.Kb2 Ra2+ 54.Kb1 Qb3+ 55.Kc1 Ra1# 0–1

Als laatste was het dan Jeroen.Speelde weer een zeer degelijke partij. Hij drukte zijn tegenstrever stilaan maar zeker van het bord.De wedstrijd heeft wel ongeveer 10 zetten (3 kwartier) te lang geduurd. In een volledig verloren stelling blijven voortspelen, tja dat moet je dan maar als jeugdig enthousiasme rekenen zeker?
eindstand : 0.5 - 3.5 goed hé.
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0506_IC_v11.txtTemse 4 - Oude-God 1: 2,5-3,5 Het zou een hapje worden, onze laatste ronde tegen Temse. Met 2-4 winnen en de buit is binnen, het behoud is verzekerd, zoiets. Maar wie na een uur langs borden liep, zag geen 2-4 in de maak, maar eerder iets van een 4-2, of zelfs 5-1! Een echte killersploeg zijn we blijkbaar niet, zeker als de tegenstander wat zwakker uitvalt. Of waren het de zenuwen? Of het schabouwelijke spellokaal met veel mensen in een te kleine ruimte op elkaar gepropt, constant open en dichtslaande deuren, tooglawaai en op de vloer krassende stoelen (van het rijke Temse hadden we een betere accommodatie verwacht)? Hoe dan ook, uiteindelijk liep het nog goed af. De enige die van bij het begin goed stond, was Jasper. Hij drukte de Aljechinverdediging van zijn tegenstander als een maalmachine in elkaar, zette diens stukken vast met een penning, won een stuk en zorgde voor 0-1. Zo simpel kan schaken zijn... Daarmee rondde Jasper een uitstekend Interclubseizoen af. Dat belooft voor de volgende jaren! Bart leek lange tijd het betere spel te hebben in een Skandinaviër met zwart, maar zijn tegenstander wachtte niet op een koningsaanval, nam zelf het initiatief op de damevleugel en stelde remise voor. Zwart kon kiezen tussen risico's nemen of op zeker spelen en koos voor het laatste. 0.5-1.5 Pascal had niets na de opening, liet zich een dubbelpion aansmeren en moest met een slechte pionnenstructuur het eindspel in. Daarin bleken zijn lopers en koning actief genoeg om brokken te vermijden. Maar meer dan remise zat er niet in. 1-2 'Ik heb één domme zet gedaan', zei Sylvia na haar partij. Ze speelde met zwart het Falkbeer-tegengambiet (1.e4 e5 2..f4 d5), maar die opening kwam niet zo goeduit de verf. Wit veroverde het loperpaar en ontwikkelde na een onnauwkeurigheid van zwart een beslissende koningsaanval. 2-2 Net zoals Jasper had Wim van bij het begin een goede stelling, zij het minder uitgesproken. Zijn tegenstander verdedigde zich taai, maar Wim vond een gaatje en trok met dame, paard en toren naar de witte koning, die nog in het midden stond. Toen zwart een paard ruilde en hoopte op verlichting, kreeg hij de volle laag. 2-3 Jan overzag een grap in de opening en stond na vijf zetten een pion achter. Na vijftien zetten waren dat twee pionnen en hij mocht nog van geluk spreken dat zijn tegenstander een combinatie voor een derde pluspion overzag. Pas na dameruil bleek zwart toch wat compensatie te hebben door actief spel op de damevleugel. Zijn stukken werkten veel beter samen dan de zwarte en met een vrijpion op c6 bond hij de zwarte stukken aan de verdediging. Winst zat er niet,maar dat zou wel heel gevleid geweest zijn... 2.5-3.5 's Avonds was het nog bang afwachten, want met 2-4 winst van Artevelde op TSM, een 3-3 van Jean Jaurés en een 2.5-score van MSV kon onze ploeg alsnog degraderen. Gelukkig kwam de hogere wiskunde er niet bij te pas. Artevelde kwam niet verdere dan 3-3 en Jean-Jaures haalde slechts 2.5 punten. Daarmee eindigt onze ploeg uiteindelijk vierdelaatste en degradeert Artevelde, nochtans Elo-topdrie. Noteer ten slotte dat we met onze 32 punten in alle andere derde reeksen minstens zesde zouden eindigen!
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