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Ronde 1
SKOG 1 Leuven Cent

1 26603 T'SAS JAN 2053 22403 WEILER MARC 2043 0-1
2 49051 VAN TICHELEN BART 1973 53945 DE BRUYNE MICHIEL 2030 1/2-1/2
3 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 23108 GOOSSENS ROEL 1973 0-1
4 7358 NIJS NILS 1955 14605 CUYPERS DRIES 1927 1-0
5 37184 COOLS WIM 1913 17256 VAN PRAAG BART 1916 1/2-1/2
6 6912 ROHDE RICKY 1937 20664 VANHAVERBEKE JOHAN 1800 1-0

1971 1948 3-3

Ronde 1
SKOG 2 Merksem 1

1 18147 COOLS ERIK 1886 44971 VAN LIL BOB 1771 1/2-1/2
2 43869 HIEL LINO 1840 28509 GELENS JULES 1817 1/2-1/2
3 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 2992 VERBERT JOHN 1783 1-0
4 45501 MELIS WOUT 1660 47554 VERHEYEN QUINTEN 1744 0-1

1798 1779 2-2

Ronde 1
SKOG 3 Leuven Cent

1 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 53244 FOULON STEVEN 1773 1-0
2 48151 VIAENE JAN 1766 48691 DAUW TONY 1688 1-0
3 19691 DE MEYER JEF 1738 45292 VANDERMEULEN BONI 1618 1/2-1/2
4 83062 VAN BOUWEL EDUARD 1660 1538 PERSOONS BART 1589 1/2-1/2

1734 1667 3-1

Ronde 1
SKOG 4 Turnhout 1

1 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 24996 DEMONT YVES 1891 0-1
2 53805 VERHULST TOBIAS 1615 46850 KADEMALI MEHDI 1806 0-1
3 47741 VAN DEN HEUVEL PHILIP 1605 17604 VANLERBERGHE EDDY 1772 0-1
4 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 6688 VAN LOOY RONALD 1660 1-0

1595 1782 1-3

Ronde 1
SKOG 5 Turnhout 2

1 10898 BILLION PAUL 1635 13064 GODECHARLE RUBEN 0 1/2-1/2
2 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 27901 PELKMANS ANDRIES 0 1-0
3 53180 DURIEUX FRANK 1266 47465 WOUTERS JEF 0 1-0
4 56677 BILLION JONAS 0 0 1-FF

1493 0 3.5-0.5

Ronde 1
SKOG 6 Leuven Cent

1 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 57533 VERSTRAETEN REINAERT 1532 1/2-1/2
2 31011 VAN DEN BERGE LAURENS 1452 46078 VERMEULEN PETER 1419 1-0
3 28908 DECROP HENDRIK 0 57681 VERMEULEN GIJS 1145 1-0
4 28436 DECROP BENJAMIN 0 31615 VAN SCHEPDAEL SANDER 0 1-0

1524 1365 3.5-0.5

Ronde 2
Beveren 1 SKOG 1

1 28533 BOONS PATRICK 2066 26603 T'SAS JAN 2053 1/2-1/2
2 33014 VAN DER STRICHT JAN 2003 49051 VAN TICHELEN BART 1973 1/2-1/2
3 35939 ELSLANDER VIC 1912 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 0-1
4 47414 PAESSCHESOONE STEFAN 1897 7358 NIJS NILS 1955 0-1
5 40517 BOONS BERT 1877 37184 COOLS WIM 1913 1-0
6 58335 SCHILLEMANS WILLY 1899 23591 VELTMANS MARCEL 1750 1-0

1942 1940 3-3

Ronde 2
Geel 1 SKOG 2

1 58572 LUYCKX WIM 2135 18147 COOLS ERIK 1886 1-0
2 50075 GOOSSENS HANNE 1858 43869 HIEL LINO 1840 1/2-1/2
3 18503 MAES CHRIS 1906 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 1-0
4 57339 JOOSSENS PHILIPPE 1874 45501 MELIS WOUT 1660 1-0

1943 1798 3.5-0.5

Ronde 2
Creb 3 SKOG 3

1 85031 CAUFRIEZ OLIVIER 1925 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 1-0
2 9067 FONTIGNY FRANCOIS 1832 48151 VIAENE JAN 1766 1-0
3 89656 LERCH ARWIN 1804 19691 DE MEYER JEF 1738 1-0
4 68209 CHUNG CHOONG LON MARC 1775 83062 VAN BOUWEL EDUARD 1660 1-0

1834 1734 4-0

Ronde 2
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Geel 3 SKOG 4

1 31143 VANDEVENNE SANDER 1462 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 0-1
2 48488 VAN OPSTAL DIETER 0 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 0-1
3 48704 SCHELLENS JORDI 0 51292 PEETERS BART 1539 0-1
4 29394 VAN DYCK EVI 0 47821 DE PRETER RUDY 1430 0-1

1462 1533 0-4

Ronde 2
Geel 4 SKOG 5

1 2739 INGELAERE FREDERIC 1797 10898 BILLION PAUL 1635 0-1
2 13307 HABRAKEN ERIK 1792 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 1-0
3 18970 VANKERCKHOVEN EDDY 1751 7234 VAN PETEGHEM QUENTIN 1240 1-0
4 51837 PHILIPSEN MATHIAS 1535 56677 BILLION JONAS 0 1-0

1719 1484 3-1

Ronde 2
Beveren 2 SKOG 6

1 20346 CATHOIR ANDY 1629 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 0-1
2 752 BOONS LUCIEN 1622 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 0-1
3 13838 STOOP GHISLAIN 1486 28908 DECROP HENDRIK 0 1-0
4 56367 DE CLEEN FRANK 0 28436 DECROP BENJAMIN 0 1-0

1579 1592 2-2

Ronde 3
SKOG 1 kask 1

1 26603 T'SAS JAN 2053 30040 SCHUURMANS JAN 2134 1/2-1/2
2 49051 VAN TICHELEN BART 1973 37796 LAVRENOV YULI 2135 0-1
3 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 57843 VAN DEN ABBEELE MIKE 2094 1/2-1/2
4 7358 NIJS NILS 1955 15041 SCHRICKX FRANK 1944 1/2-1/2
5 43486 PINCKET ROGER 1972 40363 ENGELAER MAURICE 1978 0-1
6 6912 ROHDE RICKY 1937 50539 FLEERACKERS WILLY 1918 1-0

1981 2034 2.5-3.5

Ronde 3
SKOG 2 Kask 2

1 43869 HIEL LINO 1840 22179 WESTERLINCK FRANK 1843 1-0
2 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 64718 KLOMP HANS 1769 1-0
3 45501 MELIS WOUT 1660 21695 CANTRYN HANS 1753 1-0
4 45985 SNOECKX RAMSES 1409 14303 VANDER VOORT PATRICK 1405 1-0

1678 1693 4-0

Ronde 3
SKOG 3 KBSK 5

1 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 24414 DECHAMPS MARK 1908 0-1
2 48151 VIAENE JAN 1766 46973 VAN OOTEGHEM RUDY 1904 0-1
3 23591 VELTMANS MARCEL 1750 37729 MILLE KOEN 1723 0-1
4 19691 DE MEYER JEF 1738 16845 DEPAEPE LUCIEN 1579 1/2-1/2

1757 1779 0.5-3.5

Ronde 3
SKOG 4 Geel 2

1 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 28991 JANSSENS MANU 1849 0-1
2 47741 VAN DEN HEUVEL PHILIP 1605 37427 VLAEYENS MANU 1518 1-0
3 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 48861 PEETERS SEPPE 1413 1-0
4 47821 DE PRETER RUDY 1430 22802 VANELVEN ALFONS 1331 0-1

1549 1528 2-2

Ronde 3
SKOG 5 Willebroek

1 10898 BILLION PAUL 1635 12891 CORNELIS LEON 1551 0-1
2 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 22373 VERBRUGGEN JAN 1522 1-0
3 28690 CUYVERS KAREL 1437 43231 BRAET JOZEF 1441 0-1
4 53180 DURIEUX FRANK 1266 15491 BUGGENHOUDT ANDRE 1330 0-1

1479 1461 1-3

Ronde 4
SKOG 1 Mechelen 1

1 26603 T'SAS JAN 2053 15237 VISSER GERRIT 2202 1/2-1/2
2 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 36323 GOORIS JAN 2155 0-1
3 7358 NIJS NILS 1955 82031 VAN VLAENDEREN KOEN 2088 1-0
4 43486 PINCKET ROGER 1972 29912 CLITEUR OLAF 2032 1/2-1/2
5 37184 COOLS WIM 1913 88731 HAJENIUS WILLEM 1980 1/2-1/2
6 6912 ROHDE RICKY 1937 59749 VOET DIRK 1903 1/2-1/2

1971 2060 3-3

Ronde 4
SKOG 2 Mechelen 2

1 43869 HIEL LINO 1840 40746 VAN SEBROECK BARTEL 1879 1-0
2 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 34894 BRUGGHEMANS HERMAN 1859 0-1
3 45501 MELIS WOUT 1660 12581 VAN VAEK CONSTANT 1796 1-0
4 45985 SNOECKX RAMSES 1409 52256 PERMENTIER GUIDO 1579 0-1

1678 1778 2-2

Ronde 4
SKOG 3 Mechelen 3

1 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 32212 PELGRIMS JAN 2000 1/2-1/2
2 48151 VIAENE JAN 1766 27782 DE BORGGRAEF THIBAUD 1751 0-1
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3 19691 DE MEYER JEF 1738 27880 VAN GOETHEM GUNTER 1368 1-0
4 83062 VAN BOUWEL EDUARD 1660 9768 PEVAR ANDREW 0 0-1

1734 1706 1.5-2.5

Ronde 4
SKOG 4 Mechelen 4

1 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 5703 JONCKERS MARIE-JEANNE 1631 1/2-1/2
2 53805 VERHULST TOBIAS 1615 29203 VANDEMOORTELE GERARD 1290 1-0
3 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 10204 1-0
4 47821 DE PRETER RUDY 1430 27804 DE BORGGRAEF FILIP 0 1-0

1552 1461 3.5-0.5

Ronde 4
SKOG 5 Mechelen 5

1 10898 BILLION PAUL 1635 11037 SCHNIEDERS RIK 1766 1/2-1/2
2 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 29254 SHEREMETI FITIM 1642 1/2-1/2
3 7234 VAN PETEGHEM QUENTIN 1240 48127 DE GEEST JAN 1629 0-1
4 56677 BILLION JONAS 0 40771 LE ROY FILIP 1614 0-1

1484 1663 1-3

Ronde 4
SKOG 6 Hoboken 6

1 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 7471 BENOY JACOBUS 1744 0-1
2 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 37435 VERVOORT MARC 1563 1/2-1/2
3 28908 DECROP HENDRIK 0 58165 VERELST WALTER 1488 0-1
4 28436 DECROP BENJAMIN 0 11606 JANSSENS JEAN 1518 1/2-1/2

1592 1578 1-3

Ronde 5
Namen 2 SKOG 1

1 78778 GENGLER PIERRE 2270 26603 T'SAS JAN 2053 1-0
2 81591 HARTUNG JERRY 2193 49051 VAN TICHELEN BART 1973 1-0
3 60712 LANNEAU BERTRAND 2184 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 1-0
4 63011 UHODA PHILIPPE 2178 7358 NIJS NILS 1955 1/2-1/2
5 60296 HAFNER CHRISTIAN 2168 43486 PINCKET ROGER 1972 1-0
6 84255 VERSPECHT THIERRY 2057 37184 COOLS WIM 1913 1-0

2175 1977 5.5-0.5

Ronde 5
SKOG 2

1 53872 WUYTS LUC 1939 18147 COOLS ERIK 1886 1-0
2 4537 ZENUNI SAFET 1870 43869 HIEL LINO 1840 1/2-1/2
3 57274 JACOBS PAUL 1811 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 0-1
4 30562 QUIRIJNEN FRANS 1743 45501 MELIS WOUT 1660 0-1

1841 1798 1.5-2.5

Ronde 5
Humbeek 3 SKOG 3

1 31593 VAN PRAET REINALD 1864 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 1/2-1/2
2 50628 REYNIERS PIETER 1864 48151 VIAENE JAN 1766 1-0
3 50482 BOMANS ARNO 1797 19691 DE MEYER JEF 1738 1-0
4 1988 VAN CAPPELLEN JONAS 1746 83062 VAN BOUWEL EDUARD 1660 1/2-1/2

1818 1734 3-1

Ronde 5
Schoten 1 SKOG 4

1 52833 TIELENS KRIS 2030 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 1-0
2 45551 SYSMANS ERIK 1351 53805 VERHULST TOBIAS 1615 0-1
3 29602 VAN HILLE REINOUT 0 47741 VAN DEN HEUVEL PHILIP 1605 0-1
4 29513 VAN HILLE SIEGFRIED 0 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 0-1

1691 1595 1-3

Ronde 5
Rijkevorst SKOG 5

1 49654 VERVLOET STAF 1672 10898 BILLION PAUL 1635 0-1
2 57029 EMBRECHTS JEF 1651 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 1/2-1/2
3 19895 ZAGERS LUC 1581 53180 DURIEUX FRANK 1266 1-0
4 10262 7234 VAN PETEGHEM QUENTIN 1240 0-1

1635 1430 1.5-2.5

Ronde 5
Humbeek 4 SKOG 6

1 50491 DE RIDDER DIETER 1624 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 0-1
2 96491 VAN STEENWINCKEL HUGO 1680 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 1-0
3 75922 PAUWELS BRYAN 1509 28908 DECROP HENDRIK 0 0-1
4 57690 VAN HERCK ROB 1214 28436 DECROP BENJAMIN 0 1-0

1507 1592 2-2

Ronde 6
SKOG 1 TSM 2

1 54771 DE KAEY PASCAL 2057 52469 VERCAMMEN ROBERT 2075 1/2-1/2
2 26603 T'SAS JAN 2053 34525 MANGELSCHOTS PETER 2071 1-0
3 49051 VAN TICHELEN BART 1973 2364 LESAGE CHRISTIAAN 1991 1-0
4 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 13315 DEWEERDT JAN 1972 0-1
5 7358 NIJS NILS 1955 54712 JANSSEN DRIES 1910 1-0
6 37184 COOLS WIM 1913 24597 DUCAERT FREDERIK 1812 0-1

1991 1972 3.5-2.5
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Ronde 6
SKOG 2 SK Paul Van

1 18147 COOLS ERIK 1886 4596 VAN HERCK PAUL 2055 1/2-1/2
2 43869 HIEL LINO 1840 37125 DE GENT TOM 1888 1/2-1/2
3 45501 MELIS WOUT 1660 21679 VAN LINDEN TONY 1802 1/2-1/2
4 45985 SNOECKX RAMSES 1409 46949 CAYENBERGHS RENE 1688 0-1

1699 1858 1.5-2.5

Ronde 6
SKOG 3 Westerlo 1

1 22446 VAN HABBERNEY GUY 1780 28231 PEETERS TIM 1944 0-1
2 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 46361 VERDUYCKT JOHAN 1943 0-1
3 23591 VELTMANS MARCEL 1750 3239 ROGMANS JELLE 1851 1-0
4 19691 DE MEYER JEF 1738 54739 CLAES LUC 1805 0-1

1760 1886 1-3

Ronde 6
SKOG 4 TSM 3 (166)

1 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 7706 ARENS JEROEN 1264 1-0
2 53805 VERHULST TOBIAS 1615 10275 1-0
3 47741 VAN DEN HEUVEL PHILIP 1605 32174 MARTENS JOHN 0 1-0
4 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 4618 VERBEKE KRISTOF 0 1-0

1595 1264 4-0

Ronde 6
SKOG 5 Westerlo 2

1 10898 BILLION PAUL 1635 50270 VERELLEN JEF 1819 0-1
2 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 38369 GOOSSENS FRANCIS 1763 1/2-1/2
3 53180 DURIEUX FRANK 1266 49875 STERCKX BEN 1646 0-1
4 56677 BILLION JONAS 0 51039 HOLEMANS DRIES 1352 0-1

1493 1645 0.5-3.5

Ronde 6
SKOG 6 TSM 4

1 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 14257 VERSCHOREN RUDY 1694 1/2-1/2
2 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 23604 VERBRUGGEN FILIP 1561 1/2-1/2
3 28908 DECROP HENDRIK 0 27201 CORBEEL LOUIS 1447 0-1
4 28436 DECROP BENJAMIN 0 42404 NOETH RUBEN 1402 1-0

1592 1526 2-2

Ronde 7
Deurne 2 SKOG 1

1 42862 KNORS RUDI 2162 26603 T'SAS JAN 2053 1/2-1/2
2 16641 VANDERBEKEN STIJN 2082 49051 VAN TICHELEN BART 1973 1/2-1/2
3 4669 DE COMBES FERNAND 2010 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 0-1
4 22471 VAN AEL BERT 1985 7358 NIJS NILS 1955 1-0
5 45675 FOULON GRETA 1986 37184 COOLS WIM 1913 1/2-1/2
6 13285 VERRIJSSEN PATRICK 1975 6912 ROHDE RICKY 1937 0-1

2033 1971 2.5-3.5

Ronde 7
Brasschaat SKOG 2

1 2585 LEENAERTS ROBIN 2052 18147 COOLS ERIK 1886 1-0
2 29076 VAN DAMME TONNIE 1936 43869 HIEL LINO 1840 1/2-1/2
3 2119 AERTS TOM 1778 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 0-1
4 80616 BROECKMEYER WALTER 1802 45501 MELIS WOUT 1660 1-0

1892 1798 2.5-1.5

Ronde 7
Deurne 3 SKOG 3

1 47015 KRUKOWSKY MEIR 1952 22446 VAN HABBERNEY GUY 1780 1/2-1/2
2 20290 FRANCOIS PASCAL 1772 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 0-1
3 23027 WENSELAERS GERT 1707 48151 VIAENE JAN 1766 1/2-1/2
4 4031 DE SCHEPPER MARCEL 1676 19691 DE MEYER JEF 1738 1/2-1/2

1777 1764 1.5-2.5

Ronde 7
Deurne 4 SKOG 4

1 53333 VARVARENKO VALENTIN 1618 53805 VERHULST TOBIAS 1615 0-1
2 38831 BASIC ADIL ADAM 1610 47741 VAN DEN HEUVEL PHILIP 1605 0-1
3 29092 VERLINDEN DIRK 1566 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 1-0
4 53368 VAN DER LINDEN GUIDO 1357 51292 PEETERS BART 1539 0-1

1538 1576 1-3

Ronde 7
Noorderwijk SKOG 5

1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1919 10898 BILLION PAUL 1635 1-0
2 27243 GEUKENS STAF 1725 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 1-0
3 94 DIERCKX JEF 1694 28690 CUYVERS KAREL 1437 1-0
4 26883 LIBBRECHT KOEN 1668 56677 BILLION JONAS 0 1-0

1752 1550 4-0

Ronde 7
Noorderwijk SKOG 6

1 13439 LAEREMANS LOUIS 1431 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 0-1
2 55271 FRANCK PATRICK 1238 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 1/2-1/2
3 35327 WAGEMANS JORDI 1180 31011 VAN DEN BERGE LAURENS 1452 0-1
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4 51446 APPELTANS SIMON 1150 28436 DECROP BENJAMIN 0 0-1
1250 1545 0.5-3.5

Ronde 8
SKOG 1 Landegem 1

1 54771 DE KAEY PASCAL 2057 8273 DANCKAERT LUK 2054 0-1
2 26603 T'SAS JAN 2053 25518 PHILIPS RICHARD 2039 1/2-1/2
3 49051 VAN TICHELEN BART 1973 34746 BONNE RONNY 2048 0-1
4 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 49581 BOSSCHEM EDDY 1942 1-0
5 7358 NIJS NILS 1955 44229 SNOECK GINO 1901 1-0
6 37184 COOLS WIM 1913 29271 GROOTAERT LUC 1848 1-0

1991 1972 3.5-2.5

Ronde 8
SKOG 2 Brasschaat

1 18147 COOLS ERIK 1886 7641 SLOSSE FREDDY 1901 0-1
2 43869 HIEL LINO 1840 29530 BUYENS TOM 1734 1-0
3 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 83003 BECKERS PAUL 1575 0-1
4 45501 MELIS WOUT 1660 54984 CAUWENBERG CYRIEL 1558 1-0

1798 1692 2-2

Ronde 8
SKOG 3 Brasschaat

1 22446 VAN HABBERNEY GUY 1780 46281 BAETE GUY 1904 1-0
2 48151 VIAENE JAN 1766 56294 ADAMS GERT 1797 0-1
3 23591 VELTMANS MARCEL 1750 94404 GYS WILFRIED 1813 0-1
4 19691 DE MEYER JEF 1738 57070 DE WEERD LUDO 1733 1-0

1759 1812 2-2

Ronde 8
SKOG 4 Brasschaat

1 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 17825 VERLINDEN WILLEM 1618 1-0
2 53805 VERHULST TOBIAS 1615 30066 DE COCK CESAR 1518 0-1
3 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 40690 SOETEWEY JOS 1509 1/2-1/2
4 51292 PEETERS BART 1539 3166 DE CAP JAN 1295 1-0

1579 1485 2.5-1.5

Ronde 8
SKOG 5 Brasschaat

1 83062 VAN BOUWEL EDUARD 1660 57789 VAN CAMP KOEN 1756 0-1
2 10898 BILLION PAUL 1635 33201 VAN GORP ROY 1678 0-1
3 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 49701 VAN CAMP MICHIEL 1596 0-1
4 7234 VAN PETEGHEM QUENTIN 1240 50695 VAN TILBORG PETER 1490 0-1

1528 1630 0-4

Ronde 8
SKOG 6 Brussels 4

1 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 86941 HAULOTTE FRANCOIS 1593 1-0
2 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 72362 LEFEVRE STEPHANE 1588 0-1
3 45985 SNOECKX RAMSES 1409 60211 HARRISON DAVID 1540 0-1
4 28908 DECROP HENDRIK 0 87611 NICA RADU-CATALIN 1411 0-1

1531 1533 1-3

Ronde 9
Borgerhout SKOG 1

1 80608 AERTS ERIC 2119 26603 T'SAS JAN 2053 1/2-1/2
2 17736 WENGER JACQUES 1963 49051 VAN TICHELEN BART 1973 0-1
3 884 PROVINCIAEL ERNEST 1952 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 1/2-1/2
4 13552 WITKAMP JARNO 1853 7358 NIJS NILS 1955 0-1
5 3531 BISTIAUX THOMAS 1802 37184 COOLS WIM 1913 1/2-1/2
6 50261 COHEN ROBERT 1597 51292 PEETERS BART 1539 1/2-1/2

1881 1905 2-4

Ronde 9
Borgerhout SKOG 2

1 41050 BOGAERTS MARC 1908 43869 HIEL LINO 1840 1-0
2 4481 MOLLEKENS JOZEF 1901 45501 MELIS WOUT 1660 1/2-1/2
3 46566 KOOYMAN MARCEL 1756 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 1-0
4 21741 DEWEL PETER 1638 45985 SNOECKX RAMSES 1409 1/2-1/2

1801 1622 3-1

Ronde 9
Borgerhout SKOG 3

1 28321 VAN TILBURGH JITTE 1915 22446 VAN HABBERNEY GUY 1780 1-0
2 13340 SALAH ESAM HIWA 1748 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 0-1
3 44563 TUYTENS IVO 1660 48151 VIAENE JAN 1766 0-1
4 8451 DE BLIECK JOHAN 1705 19691 DE MEYER JEF 1738 1-0

1757 1764 2-2

Ronde 9
Borgerhout SKOG 4

1 41271 CANKJA YLLI 1792 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 0-1
2 57380 BASILIO EMILIO 1645 53805 VERHULST TOBIAS 1615 0-1
3 6734 DE COCK CONSTANT 1600 47741 VAN DEN HEUVEL PHILIP 1605 0-1
4 41122 ADRIAENSE ROB 1599 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 1/2-1/2

1659 1595 0.5-3.5

Ronde 9
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KGSRL 11 SKOG 6

1 42625 PEELMAN PHILIPPE 1430 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 1/2-1/2
2 42609 PEELMAN ISABELLE 1184 31011 VAN DEN BERGE LAURENS 1452 1/2-1/2
3 53678 DE SAEGHER VICTOR 0 28908 DECROP HENDRIK 0 0-1
4 53660 PEELMAN ANNE 0 28436 DECROP BENJAMIN 0 0-1

1307 1524 1-3

Ronde 10
SKOG 1 Boey Temse

1 54771 DE KAEY PASCAL 2057 38270 BARBIER WIM 2199 1/2-1/2
2 26603 T'SAS JAN 2053 19704 VAN LANDEGHEM PETER 2063 1/2-1/2
3 49051 VAN TICHELEN BART 1973 29149 VERWIMP GERY 2038 1-0
4 7358 NIJS NILS 1955 1031 GIJSEN STIEF 1960 1/2-1/2
5 37184 COOLS WIM 1913 13161 BARBIER THOMAS 1919 1-0
6 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 13021 BARBIER SIGISWALD 1893 0-1

1922 2012 3.5-2.5

Ronde 10
SKOG 2 Boey Temse

1 18147 COOLS ERIK 1886 58319 WILSSENS WIM 2022 1/2-1/2
2 43869 HIEL LINO 1840 48313 VANSTRAELEN GEERT 1911 1/2-1/2
3 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 47082 MOERNAUT EVELIEN 1817 0-1
4 45985 SNOECKX RAMSES 1409 1121 GIJSEN MICHELLE 1555 1-0

1735 1826 2-2

Ronde 10
SKOG 3 Zottegem 1

1 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 11118 ROOS ADRIAN 1897 0-1
2 48151 VIAENE JAN 1766 33316 VERSTRAETEN JAN 1905 0-1
3 23591 VELTMANS MARCEL 1750 5355 ROOS FRANK 1820 1-0
4 19691 DE MEYER JEF 1738 2640 TEMMERMAN HANS 1845 1-0

1757 1867 2-2

Ronde 10
SKOG 4 Boey Temse

1 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 14176 VANDERMEIREN MARC 1610 1-0
2 53805 VERHULST TOBIAS 1615 50059 SEGERS ANTHONY-REUBEN 1453 1-0
3 47741 VAN DEN HEUVEL PHILIP 1605 43516 BARBIER WIEBKE 1453 1-0
4 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 49719 SEGERS VINCENT-AARON 1331 1/2-1/2

1595 1462 3.5-0.5

Ronde 10
SKOG 5 Burcht 1

1 83062 VAN BOUWEL EDUARD 1660 54968 0-1
2 10898 BILLION PAUL 1635 38083 1-0
3 53180 DURIEUX FRANK 1266 2925 VAN LANDEGHEM GUNTHER 1378 0-1
4 7234 VAN PETEGHEM QUENTIN 1240 14061 VAN HOVE PAOLO 0 0-1

1450 1378 1-3

Ronde 10
SKOG 6 Burcht 2

1 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 10210 0-1
2 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 10208 1-0
3 28908 DECROP HENDRIK 0 10207 0-1
4 56758 CUYVERS BART 0 10209 FF-1

1592 0 1-3

Ronde 11
Hoboken 3 SKOG 1

1 21814 DE WEERD JAN 2141 26603 T'SAS JAN 2053 1-0
2 45586 DE ROP GERRY 2111 49051 VAN TICHELEN BART 1973 0-1
3 62766 VERRIJKEN GEERT 2033 16667 VAN ROMPAEY STIJN 1994 1/2-1/2
4 45420 VANDE VELDE ERIK 2030 43486 PINCKET ROGER 1972 1-0
5 39101 VAN HOOFSTAT SAM 1984 37184 COOLS WIM 1913 1/2-1/2
6 11908 DARDHA BARDHYL 1827 45501 MELIS WOUT 1660 1-0

2021 1928 4-2

Ronde 11
Schilde SKOG 2

1 56740 DE VOS NILS 2075 18147 COOLS ERIK 1886 1-0
2 14141 STOCKMAN XAVIER 1815 43869 HIEL LINO 1840 0-1
3 48968 JACOBS PAUL 1754 48160 KURLIUK ANDREJ 1804 0-1
4 30481 VAN DAELE NICK 1741 45985 SNOECKX RAMSES 1409 1-0

1846 1735 2-2

Ronde 11
Caissa 4 SKOG 3

1 8877 CAMPEERT JULIEN 1953 53619 DOOSSCHE CARLO 1772 1-0
2 74888 BRION PHILIPPE 1867 48151 VIAENE JAN 1766 1-0
3 67164 RANDO MANUEL 1672 23591 VELTMANS MARCEL 1750 0-1
4 71013 ROBLET FABRICE 1599 19691 DE MEYER JEF 1738 1-0

1773 1757 3-1

Ronde 11
Hoboken 3 SKOG 4

1 10222 57169 VERHULST NIKOLAAS 1616 1-0
2 51195 DE HERT OLIVER 1930 53805 VERHULST TOBIAS 1615 1-0
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3 10223 32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1545 1-0
4 13579 GOEDEGEBUUR ROBERT 1444 51292 PEETERS BART 1539 1-0

1687 1579 4-0

Ronde 11
Hoboken 4 SKOG 5

1 56821 BRUYNEELS ARTHUR 2052 83062 VAN BOUWEL EDUARD 1660 1-FF
2 4626 DE HERT ROBERT 2000 10898 BILLION PAUL 1635 1-0
3 18686 VAN BUNDEREN GERT 1933 47333 CAUWENBERGHS KENNETH 1578 1-0
4 54267 LIEKENS RONNY 1784 7234 VAN PETEGHEM QUENTIN 1240 1-0

1942 1528 4-0

Ronde 11
Hoboken 6 SKOG 6

1 28606 BOUTCHON GASTON 1986 46353 VAN HECKE JEROEN 1595 1-0
2 59790 LINDEMANN ERIC 1824 6874 VAN HECKE PATRICK 1588 1/2-1/2
3 11550 SCHUURBIERS WOUTER 1697 28908 DECROP HENDRIK 0 1-0
4 33278 28436 DECROP BENJAMIN 0 1-FF

1836 1592 3.5-0.5

© Furora Webdesign
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Maak kennis met SKOG

[home] [mail ons] [reactie]
Toernooien Jeugd Elo Links Clubleven SKOG Rapid                                  Lid worden?                                 

Uitslagen
Ronde

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11

Ploeg
I - II - III - IV - V - VI

Individueel

Stand (na ronde 11)
Verslagen
KBSB-info
Kalender

 HIEL LINO 8.00 11  73 %
NIJS NILS 7.50 10  75 %
VANCOPPENOLLE
GHISLAIN 7.50 11  68 %
VAN DEN HEUVEL
PHILIP 6.00 7  86 %
VERHULST
TOBIAS 6.00 9  67 %
VAN HECKE
JEROEN 5.50 10  55 %
VERHULST
NIKOLAAS 5.50 10  55 %
VAN TICHELEN
BART 5.50 10  55 %
KURLIUK ANDREJ 5.00 9  56 %
MELIS WOUT 5.00 10  50 %
DECROP
BENJAMIN 4.50 8  56 %
VAN ROMPAEY
STIJN 4.50 10  45 %
COOLS WIM 4.50 10  45 %
DE MEYER JEF 4.50 11  41 %
T'SAS JAN 4.50 11  41 %
CAUWENBERGHS
KENNETH 4.50 11  41 %
VAN HECKE
PATRICK 4.00 8  50 %
BILLION PAUL 4.00 10  40 %
DOOSSCHE
CARLO 4.00 10  40 %
ROHDE RICKY 3.50 4  88 %
PEETERS BART 3.50 5  70 %
VELTMANS
MARCEL 3.00 6  50 %
DECROP
HENDRIK 3.00 9  33 %
VAN DEN BERGE
LAURENS 2.50 3  83 %
SNOECKX
RAMSES 2.50 7  36 %
VIAENE JAN 2.50 10  25 %
DE PRETER RUDY 2.00 3  67 %
VAN HABBERNEY
GUY 1.50 4  38 %
COOLS ERIK 1.50 8  19 %
DE KAEY PASCAL 1.00 3  33 %
DURIEUX FRANK 1.00 5  20 %
BILLION JONAS 1.00 5  20 %
VAN PETEGHEM
QUENTIN 1.00 6  17 %
VAN BOUWEL
EDUARD 1.00 7  14 %
PINCKET ROGER 0.50 4  13 %
CUYVERS BART 0.00 1  0 %
CUYVERS KAREL 0.00 2  0 %

Individuele resultaten per
ploeg

Ploeg 1
NIJS NILS 7.50 10  75 %
T'SAS JAN 4.50 11  41 %
DE KAEY PASCAL 1.00 3  33 %
VAN ROMPAEY
STIJN 4.50 10  45 %
VAN TICHELEN
BART 5.50 10  55 %
ROHDE RICKY 3.50 4  88 %
PINCKET ROGER 0.50 4  13 %
COOLS WIM 4.50 10  45 %
VELTMANS
MARCEL 0.00 1  0 %
MELIS WOUT 0.00 1  0 %
CAUWENBERGHS
KENNETH 0.00 1  0 %
PEETERS BART 0.50 1  50 %
Ploeg 2
COOLS ERIK 1.50 8  19 %
HIEL LINO 8.00 11  73 %
KURLIUK ANDREJ 5.00 9  56 %
MELIS WOUT 5.00 9  56 %
CAUWENBERGHS
KENNETH 1.00 1  100 %
SNOECKX
RAMSES 2.50 6  42 %
Ploeg 3
VAN HABBERNEY
GUY 1.50 4  38 %
DOOSSCHE
CARLO 4.00 10  40 %
VELTMANS
MARCEL 3.00 5  60 %

Schaakkring Oude God - Interclub http://skoudegod.be/0607_IC.php?subject=in

1 van 2 17/04/2009 11:51



VIAENE JAN 2.50 10  25 %
DE MEYER JEF 4.50 11  41 %
VAN BOUWEL
EDUARD 1.00 4  25 %
Ploeg 4
VAN DEN HEUVEL
PHILIP 6.00 7  86 %
VERHULST
NIKOLAAS 5.50 10  55 %
VANCOPPENOLLE
GHISLAIN 7.50 11  68 %
VERHULST
TOBIAS 6.00 9  67 %
PEETERS BART 3.00 4  75 %
DE PRETER RUDY 2.00 3  67 %
Ploeg 5
CAUWENBERGHS
KENNETH 3.50 9  39 %
VAN BOUWEL
EDUARD 0.00 3  0 %
BILLION PAUL 4.00 10  40 %
CUYVERS KAREL 0.00 2  0 %
DURIEUX FRANK 1.00 5  20 %
VAN PETEGHEM
QUENTIN 1.00 6  17 %
BILLION JONAS 1.00 5  20 %
Ploeg 6
VAN HECKE
JEROEN 5.50 10  55 %
VAN HECKE
PATRICK 4.00 8  50 %
VAN DEN BERGE
LAURENS 2.50 3  83 %
SNOECKX
RAMSES 0.00 1  0 %
DECROP
HENDRIK 3.00 9  33 %
CUYVERS BART 0.00 1  0 %
DECROP
BENJAMIN 4.50 8  56 %
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Maak kennis met SKOG

[home] [mail ons] [reactie]
Toernooien Jeugd Elo Links Clubleven SKOG Rapid                                  Lid worden?                                 

Uitslagen
Ronde

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Ploeg

I - II - III - IV - V - VI
Individueel

Stand (na ronde 11)
Verslagen
KBSB-info
Kalender

Verslagen Interclub 06-07
Ronde 11

Ploeg 1:
Moretus 2 had gemiddeld bijna 100 Elopunten meer op elk bord en dat bleek uiteindelijk ook uit de uitslag. We
verloren met 4-2. Toch had het ei zo na 3-3 kunnen zijn. Geen kers op de taart dus, maar we waren wel al zeker
van het behoud. Een overzicht.
In zijn partij op bord 1 (met zwart) hield Jan gelijk tred met zijn tegenstander. In het middenspel draaide alles rond
de beheersing van het centrum. Jan had daar twee pionnen staan, maar wit hield ze in bedwang en oefende
zware druk uit. Die druk moest pionwinst opleverde via een paardoffer, maar dat was een blunder. Zwart zag de
weerlegging echter niet, verloor de pion en ook de partij.
De man van de match was ongetwijfeld Bart (wit) die Gerry De Rop op bord 2 sterren deed zien met twee
stukoffers. Zwart nam die offers terecht niet aan, maar uiteindelijk kon hij weinig anders dan afwikkelen naar een
verloren toreneindspel, dat wit keurig afwerkte.
Op bord 5 kwam Wim (zwart) een stuk voor, maar hij koos niet de juiste voortzetting en zijn tegenstander stribbelde
tegen, waardoor het uiteindelijk nog remise werd.
Roger (wit, bord 4) had lang een overwegende stelling, waarin halverwege enkel de paarden van het bord waren.
Een pionnendoorbraak leidde tot initiatief op de damevleugel, maar toen overzag Roger iets, kreeg twee
oprukkende centrumpionnen tegen en moest uiteindelijk opgeven. Hij probeerde nog op eeuwig schaak te spelen,
maar dat zat er niet in.
Wout speelde aardig mee op bord 6, maar zijn ervaren tegenstander versplinterde eerst zijn pionnenstructuur op
de damevleugel, rijfde een van die pionnen binnen en won het eindspel met de zware stukken.
Stijn kwam een aantal pionnen voor, maar zijn tegenstander zette hem onder zware druk met dame en beide
torens. Waarschijnlijk miste hij daarbij ergens de winst. Tegen het einde dreigde wit wel mat, maar zwart had
eeuwig schaak. Remise dus.

Terugblikkend op het hele IC-seizoen:
Jan speelde al bij al een verdienstelijke IC, maar vergat twee partijen te winnen en moest ook 7 van de 11 keer met
zwart spelen tegen sterkere tegenstanders
Bart speelde een prima IC-seizoen met veel creatieve winstpartijen. Vooral zijn laatste zege kan tellen.
Stijn speelde een wisselende IC waarbij hij soms kansloos van het bord ging maar op andere momenten
spectaculaire tijdnoodstellingen won. Toch bleef hij iets onder zijn mogelijkheden.
Nils speelde ditmaal niet mee (examens), maar hij mag terugkijken op een uitstekende competitie. Met zijn huidige
rating zat hij allicht op een te laag bord, maar punten moet je nog altijd scoren. Volgend jaar ligt zijn uitdaging op
bord 1.
Wim speelde een veeleer ongelukkig IC-seizoen en heeft nu al het vaste voornemen goede stellingen niet meer
weg te geven.
Van de invallers Pascal, Ricky, Roger, Jeroen, Wout en Kenneth scoorde Ricky het meest (hij maakt daarmee zijn
zwakker clubkampioenschap een beetje goed).
Ploeg 3:
"Le bon Dieu était trop vieux" lachte mijn Anderlechtse tegenstrever na onze partij alluderend op hun 3-1
overwinning, op de naam van onze club en op de gemiddelde leeftijd van onze spelers. Een kansberekening vooraf
had uitgemaakt dat mits een 2-2 resultaat of beter, wij nog behoorlijke kansen zouden hebben ons alsnog te
handhaven in 4e afdeling. Driewerf helaas, het mocht niet zijn.
Marcel begon nochtans op 3 met een overwinning na een positioneel onmogelijke partij waarin ik dacht dat hij ging
kraken, maar nee hoor hij speelde het tactisch zo sterk dat dit de doorslag gaf. Ondertussen stapelden zich echter
de problemen op aan de andere borden.
Carlo had zich voorgenomen met zwart via een orthodox damegambiet tegen iemand van 150 elo meer op remise
af te stevenen, maar werd rond zet 30 met een pionverlies geconfronteerd waar hij niets meer tegenover kon
zetten.
Jan V ook al tegen iemand met 150 elo meer had op 2 met wit gekozen voor een pionnenaanval op zijn
koningsvleugel, f5-g5-h4 maar verloor aan de andere kant van het veld de strijd om de zwarte velden, een stuk, en
wat later de partij.
Jef stond in een interessante stelling met een toren en pion tegen loper en paard plus de dame's en bijhorende
pionnen, maar toen ik een half uurtje later nog eens kwam kijken stond hij twee verbonden vrijpionnen achter, en
was het feest over.
Ontgoocheling alom, in het besef dat het behoud in 4e misschien ergens onderweg in het seizoen op een heel
klein plaatsje is verloren geraakt. Toch werd er nadien al terug aan de toekomst gedacht en zal er waarschijnlijk in
de loop van de zomer voorgesteld worden om in 5e afdeling een ploeg met dezelfde vier spelers op te stellen. Op
weg naar .... promotie ??

Ronde 10
Ploeg 3:
Na de vorige ronde bleek dat onze ploeg alleen op de laatste plaats was blijven staan, in het vaarwater van twee
andere ploegen. Toch was er nog hoop, vooral gericht op de allerlaatste partij, die op verplaatsing moet gaan bij
Caissa Brussel. Vandaag meenden we dat we thuis tegen Zottegem, die 3e stonden in de rangschikking, moesten
proberen beter te doen dan een 1-3 verlies, er van uitgaande dat onze concurrenten toch ook niet zo maar een
denderend resultaat zullen behalen. Op bord 1 speelde Carlo alles of niets in een interessante partij van het Nimzo,
en verloor tegen een sterkere tegenstander (die ik 2 jaar geleden nog klopte in het Open van de Gentse - Maar ja,
ondertussen is de Zottegem speler 16 jaar geworden, 1e bord van zijn club, en ik herkende hem zelfs helemaal
niet meer) Wat ik daarna bij mijn 3 geachte collega's mocht - moest - aanschouwen was soms op het
surrealistische af genoeg voor een bizarre Dali-schilderij. Als je wil kan je dit volgen in een situatie van nog 3
partijen naast elkaar om 18:20h in 4e Nationale, een zeldzaam gezicht :
Jan V stond eerst gelijk, dan gewonnen, dan gelijk, dan verloren. Ontgoocheling alom : in plaats van een op dat
ogenblik potentieel 2,5 voor ons werd het 2,5 tegen ons !
Hoe kan Jan V zo goed scoren in CK ,LK en ZT, en zo abominabel presteren in IC ?? De meest voor de hand
liggende verklaring is dat het IC de absoluut zwaarste competie is. Persoonlijk denk ik dat dit klopt. En die
topprestatie tegen R. Schuermans was in een andere competie.

Goede schakers herhalen regelmatig een goede prestatie.
Gewone schakers halen dat goede niveau slechts sporadisch.
Jef stond de hele tijd gelijk, dan gewonnen, natuurlijk kwam Jef zoals altijd in een eindspel, ditmaal met toren en
paard, en elk nog heel veel pionnen, toen vreesde ik gedurende een uur dat Jef zijn enige toren zo slecht zou
opstellen dat wit een paardvork heeft, (getuigt ook niet van veel vertrouwen in je maatje), maar dat gebeurde
gelukkig net niet, en de heer Jozef bracht warempel het volle punt binnen, met zijn zwarte pluspion promoverend
op de c-lijn. Marcel bakte er met zijn eindspel dame tegen een toren en elk nog 3 pionnen niets van, zocht een uur
lang in alle mogelijke gaatjes naar een oplossing, mij ondertussen 3 keer een halve colère-attaque bezorgend
omdat de winst nu toch echt niet zo moeilijk kon zijn ! en vond die uiteindelijke winst dan toch nog via een dolle
toren die gelukkig niet volkomen dol bleef en waar MV in extremis nog zijn dame kon tussenzetten. Twee remise-
voorstellen van de tegenstrever hadden MV ondertussen niet bereikt wegens niet gehoord. WEGENS
HARDHORIGHEID. Gelukkig maar. Uitslag 2-2.
Moeten we er nog iets aan toevoegen ? Alles hangt af van de uitslagen van de degradatie-concurrenten Deurne en
Leuven, en van ons resultaat de laatste ronde in Brussel bij Caissa.
Als je onze vier laatste uitslagen ziet elke keer 2-2 tegen resp. Brasschaat, Borgerhout en Zottegem, en 1,5-2,5
winst in Deurne, dan zijn dat geen uitslagen meer voor een ploeg die laatste staat. Maar misschien was de
achterstand te groot, de coaching-reactie via operatie "Redding" met GuyvH te laat. Guy kon vandaag niet
meespelen, soit. We zien wel wat het wordt volgende ronde, het definitieve oordeel van een bewogen seizoen, en
waarin de Schaakkring Oude God m.i. toch alles geprobeerd heeft om haar 3e ploeg in 4e Nationale te behouden.
Carlo

Ronde 9

Schaakkring Oude God - Verslagen http://skoudegod.be/0607_IC_verslagen.php

1 van 7 17/04/2009 11:52



Ploeg 1:
Met Borgerhout 3 speelde Oude-God 1 tegen de derde in de rangschikking. Omdat onze buren volk nodig hadden
in tweede, kwamen ze niet op hun sterkst op, waardoor we qua Elo zelfs gemiddeld een fractie beter waren dan
onze tegenstander. In onze ploeg deed Bart Peeters zijn eerste optreden en hij deed het prima.
Het gebeurt niet zo vaak, maar Jan (bord 1, zwart) moest al na drie (!) zetten de theorie achter het bord gaan
zoeken. Wit speelde een onorthodox systeem met een dame die al na enkele zetten op 44 belandde. Misschien
speelde zwart het te voorzichtig, want er kwam een draakachtige stelling op het bord met zwarts Lf8 geblokkeerd
achter zijn eigen pionnen. Wits stelling leverde echter ook niet zo veel initiatief op en toen zwart zich met een
kwaliteitsoffer bevrijdde, kon wit weinig anders dan op zetherhaling ingaan. Remise.
Nils (wit, bord 4) pakte alle ruimte die hij in een koningsindiër kon krijgen, zadelde zwart met een slechte loper en
achterstand in ontwikkeling op en schoof de stelling vakkundig uit. Een mooie winstpartij.
Bart (wit, bord 2) speelde een correcte Italiaan, wat betekent dat hij niet zoveel voordeel haalde uit de opening. Tot
zwart besloot op koningsaanval te spelen. Hij versplinterde de witte pionnenstructuur op de koningsvleugel, maar
overzag kwaliteitsverlies. Voor Bart voldoende om te winnen.
Bart (wit) deed het behoorlijk op bord 6. Hij moest weliswaar het toreneindspel in met een pion achter, maar zwarts
te ver opgerukte isolé op de a-lijn en een dubbelpion in het centrum brachten hem niet verder dan remise.
Stijn (zwart, bord 3) leek lange tijd op winst af te stevenen en won zelfs een pion, maar in tijdnood ging die
verloren. Het eindspel van loper tegen paard met elk even veel pionnen was bleek voor geen van beide spelers te
winnen.
Wim (zwart, bord 5) ving de aanval van zijn tegenstander goed op, won een pion maar miste in het eindspel de
winst. Ook hier remise dus.
Jan
Ploeg 3:
Een summier verslagje deze keer. De thuisploeg stond een enkel punt voor ons in de rangschikking en we hadden
ons voorgenomen hier te komen winnen. Carlo op 2 met wit gaf al direct het goede voorbeeld, een klein valletje
bleek voldoende op de 12e zet om een toren te winnen en het stond 1-0. Jan V schoof vakkundig zijn tegenstrever
op een pionnetje achterstand, dan een tweede, dan een derde. Dat vond wit dan wel genoeg en gaf op. 2-0 en dat
ging hier lekker. GuyvH zat ondertussen in een klassieke koningsindiër te zwoegen op 1 tegen een speler van
1940 elo, en kwam hoe langer hoe meer in de verdrukking tot hij iets voor de 30e zet in opkomende tijdnood in de
fout ging en moest opgeven. Guy heeft er zeker alles aan gedaan, maar op bord 1 is het moeilijk scoren ! Toen
was het aan Jef om ons met een remise de ploegoverwinning te schenken, maar helaas, een totaal
onverantwoorde winstpoging in een remisestelling verging hem slecht en hij verloor nog, in een stelling die hij nooit
maar dan ook nooit kan verliezen als hij niets forceert. Spijtig want als dit remise was geworden, stonden we met
vier ploegen laatst met 14 punten. Nu staan we nog altijd alleen op die rode lantaarn, met een halfje achter Leuven
en Deurne en 1 punt achter Borgerhout, en wordt de toestand toch wel erg zorgwekkend. Achteraf werd er
o.a.nog met de voorzitter nagepraat over hoe we die laatste twee ontmoetingen gaan opkomen. Uitslag 2-2.
Carlo.

Ronde 8
Ploeg 1:
Tegen een van onze rechtstreekse concurrenten hebben we een duur bevochten overwinning behaald. Het
overigens sympathieke Landegem I mocht om acht uur ’s avonds met 2.5 punten naar huis, wij hielden er 3.5.
Oude-God 1 kan meteen wat vrijer ademen, al blijven de meeste ploegen bij elkaar op een zakdoek.
Vorige keer overzag hij een tactische wending, maar ditmaal was hij een en al concentratie. Nils won op
eenvoudige manier een pion in een Slavische stelling en werkte de partij vervolgens met al even eenvoudige
techniek af. 1-0
Jan wou remise aannemen wegens een te kleine plusje in een vrij ‘platte’ stelling, speelde nog enkele zetten door,
maar besloot uiteindelijk toch het halve punt te nemen. Tactisch zat er gewoon niets in. 1,5-0,5
Bart speelde naar eigen zeggen ongeconcentreerd, verloor een pion en verkeek kansen op tegenspel. Met een
kwaliteitsoffer hoopte hij een vesting te kunnen bouwen, maar na abrupt stukverlies gaf hij gauw op. 1,5-1,5
Pascal speelde een heel degelijke aanvalspartij tegen een Pirc-stelling, nam een slechtere pionnenstelling in koop
voor initiatief, maar misrekende zich in tijdnood. In plaats van een duidelijk voordeel te consolideren, ging hij mat in
drie. 1,5-2,5
Wim keepte de vroege pionnenstorm van zijn tegenstander op de koningsvleugel, nam het initiatief over en hield
wits koning vast in het centrum. Na wat stukkenruil bleken zijn dame, paard en loper beter samen te werken dan de
witte stukken. Met damewinst haalde hij het punt binnen. 2,5-2,5
Stijn stelde een keer of twee remise voor in een bijna volledig dichtgeschoven stelling. Zijn tegenstander wou daar
niet van weten en bouwde deskundig zijn voordeeltje uit op de enige doorbraak die er nog in zat. Met een stukoffer
voor uiteindelijk vier pionnen had hij volgens Fritz een voordeel van +7, maar in vliegende tijdnood bleek Stijn over
de beste zenuwen te beschikken. Het maakte hem meteen de held van de dag. Eindstand: 3,5-2,2

Ronde 7
Ploeg 1:
Deurne 2 – Oude-God 1
Deurne 1 moest tegen Bredene 1 aan de slag en omdat tegen deze zwaar betaalde ploeg toch weinig te rapen viel,
besloten onze buren Rudi Knors maar op bord 1 van de tweede ploeg te zetten. Na een paar uur scheen dat goed
te zullen uitpakken, maar toch won Oude-God 1 de match met het kleinste verschil.
Wim (met zwart) haalde het eerste halfje binnen tegen Greta Foulon, vanouds een taaie tegenstander. In een
Catalaanse opstelling had wit ruimtevoordeel en zat zwart met een slechte witveldige loper. De stelling zat echter
dicht en toen enkele lichte stukken van het bord gingen, kwamen beide spelers remise overeen.
Nils speelde met wit een onberispelijke opening, waarbij hij zwart opzadelde met een achtergebleven b-pion en
druk via de open b-lijn. De stelling zag er prima uit voor Nils, tot hij een tactische wending over het hoofd zag. De
afwikkeling kostte hem twee pionnen. Nils probeerde nog de meubelen te redden, maar het eindspel bleek
verloren.
Jan speelde met zwart een Koningsindiër (waarvan hij dacht dat het een Benoni was, maar goed). Hij offerde
paard en loper tegen toren, pion en een sterke open lijn, maar in de afwikkeling bleek dat enkel voldoende voor
remise. Misschien stond wit in de eindstelling iets beter, maar ook hij drong in een moeilijke stelling en met weinig
tijd op de klok niet aan.
Bart (met wit) leek op een tweesnijdende stelling af te gaan, met lange vs. korte rokade, maar al vroeg in het
middenspel gingen de dames van het bord. Wit probeerde nog enig voordeel te halen, maar ook deze partij
eindigde op remise.
Stijn speelde Hollands, maar werd in de opening snel teruggedrongen en met zwakke velden geconfronteerd.
Hoewel er in de partij heel wat tactische grappen zaten en de zwarte stelling er lange tijd niet goed uit zag, speelde
ditmaal de klok een hoofdrol. Wit was het blijkbaar niet gewend met de elektronische klok te spelen en ging in een
overwegende stelling door zijn vlag. Het omgekeerde is al vaker gebeurd…
Ricky offerde een pion in de opening voor actief spel. Zwart had geen correct antwoord en moest de aanvalsgolf
ondergaan. In de afwikkeling naar het eindspel stond wit uiteindelijk een pion voor. Ricky werkte het
pionneneindspel feilloos af. Daarmee legde hij de eindstand in de match vast.
Eindstand: 2,5-3,5
Ploeg 2:
Verslag Brasschaat 1 – OG2
Onze ploeg moest het op verplaatsing opnemen tegen de leiders in onze reeks: de jeugdploeg van Brasschaat.
Hun eerste bord kon er wegens examens niet bijzijn en dus schoof iedereen daar een plaatsje op en nam veteraan
Walter Broeckmeyer op bord vier plaats.
Eerst klaar was Andrej. Hij had steeds een betere positie, maar er werden al heel wat stukken geruild. Toen plots
zijn tegenstander een taktisch grapje te licht inschatte, sloeg Andrej ongenaakbaar toe. 0-1 voor ons.
Lino kreeg een Boedapester gambiet over zich. Hij counterde echter correct en kreeg zowaar een iets beter
eindspel. Uiteindelijk bleek dit toch onvoldoende en werd het punt gedeeld. ½ -1½ nog steeds voor ons.
Wout moest het op bord 4 dus tegen veteraan Broeckmeyer opnemen. Die offerde een stuk voor enkele pionnen
en Wout ontwikkelde te weinig tegenspel waardoor zijn tegenstander met zijn extra pionnen naar de overkant
mocht stormen. Dat werd Wout uiteindelijk ook fataal : 1½ - 1½.
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Erik was als één van de laatsten in de zaal nog bezig. Hij kwam goed uit de opening, offerde een pion voor actief
spel, kreeg een loper op e4 en een toren op f2 maar dat was in de tijdnoodfase onvoldoende want er bleef
onderweg een stuk hangen. Spijtig, vermits stukwinst (lees : eerste partijwinst) erin zat, wat de ploeg bovendien
een overwinning zou hebben opgeleverd tegen de leiders… Nu dropen we met het kleinste verschil terug af naar
huis : 1½ - 2½.
Ploeg 3:
Wij stonden de laatste gerangschikt, dat is ondertussen al redelijk bekend in binnen- en buitenland, en vandaag
mochten (moesten) we opdraven tegen de voorlaatste, SK Deurne. Twee punten minder. Een degradatieduel pur
sang. Vandaag als ploeg verliezen is degraderen.
Jan V. op 3 begon als eerste met raar te doen. Hij nestelde zijn dame in een off-side positie, (ergens zwevend
tussen h5 en h6) en moest lijdzaam toezien hoe wit zijn damevleugel stilaan oprolde, ja bijna oppeuzelde. Wit had
blijkbaar niet helemaal het killer instinct, want zo rond de 30e zet kon zwart zich zowaar bevrijden, een pion
terugwinnen, en dan op zijn beurt nog eens 25 extra zetten proberen te winnen - tevergeefs. Remise dus. Op bord
1 ontspon zich een uiterst boeiend openingsduel, Guy vH tegen Krukowski, waarin heel wat tijd werd gestoken,
maar blijkbaar heeft de witspeler ondertussen voldoende lessen geleerd (destijds ging hij regelmatig door zijn vlag),
en signeerden beide heren in een ingewikkelde stelling toch maar een vredesovereenkomst. Carlo op 2 had met
wit dezelfde tegenstander als tijdens het Kersttornooi. Dezelfde kleur ook, wit. Toen stond ik gewonnen na 30
zetten en verknalde het, tot grote colère van Lino (Zie Forum) . Ik had het thuis nu nog eens nagekeken, ik
vermoedde dat ik opnieuw tegen hem stond (Onervaren spelers : kijk kijk, schaken is soms niet helemaal toeval,
soms heeft wat huiswerk er iets mee te maken) Nu stond ik duidelijk beter na een zet of 20, en verknalde niets.
Naar huis gebrachte 1-0 op zet 39. Overigens met nogal wat subtiel spel waarmee ik, het mag ook al eens gezegd,
achteraf best tevreden was. Misschien iets voor een volgende Schakel. Wij staan dus op dit moment voor bij de
concurrentie, en wat doet Jef op 4 ? Juist ja, die gaat voor de 17e keer dit seizoen vanaf het 3e uur in een
eindspel met gelijke lopers en elk nog een pion of 6 . Hij heeft me beloofd deze zomer op winterstage te gaan
boven 4271 meter om te proberen te overleven zonder lopers tegen te komen. Hij krijgt niets mee, zelfs geen
boekje van Mednis of Awerbach. Hij zal zijn lopers zelf moeten tekenen, in het ijs. Voor juni 2011 mag hij niet naar
beneden. Ik kom zelf alles daar boven nakijken, met zonnebril, soep-bar, stereo-uitrusting (of heet dat
tegenwoordig MP3 ?), en Jef moet niettegenstaande zijn rigis mortis toch optimistisch blijven, en uitkijken naar
volgende succesvolle remise-uitslagen tegen, nu ja, bescheidenere elo-tegenstrevers. Ploeg 5:
Noorderwijk1- Skog5
Zware nederlaag voor ploeg 5.Met op het 4de bord van Noorderwijk nog een speler die iets meer Elo heeft als mij
(eerste bord) werd dit wel verwacht.
Allereerst de groeten van Pierre Guldentops.
Ik had de eer en het genoegen(sic) om voor de derde maal tegen hem te spelen en het werd mijn korste partij
ooit.Na 8 zetten wordt mijn paard aangevallen en ik zet dit weg. Had echter niet gezien dat dit een schaakveld
opende en dit koste op zet 10 mijn loper.Als ik dan op zet 13 nog mijn toren zag verdwijnen, heb ik niet meer
aangedrongen. Jonas kwam redelijk uit de opening, had even zelfs een dreiging met beide paarden op F7.Ging
dan gepast terug toen er mat dreeg op de diagonaal.Wou dan de dame verjagen maar had niet gezien dat zijn
paarden instonden. Daarna werd het heel gemakkelijk voor zijn tegenstrever die dan even later Jonas kon mat
zetten.
Kenneth begon zeer aanvallend, had ook voordeel maar overzag dan een combinatie en verloor enkele stukken.
Karel en zijn tegenstrever namen hun tijd, speelden zeer gesloten en in een gelijke stelling nam Karel zijn
verkeerde paard vast, en ja ook hier geldt de regel "touché",en mocht de stukken direct opbergen. 4 -0.

Ronde 6
Ploeg 1:
Vorig jaar gingen we met 4-2 de boot in bij TSM, dit jaar was het resultaat ei zo na omgekeerd. De winst met
3.5-2.5 is prima, maar het had eigenlijk een halfje meer moeten zijn. Omdat de concurrentie ook niet stil zat, blijven
we met ploeg 1 in de gevarenzone.
- Na maanden afwezigheid wegens voltijds vaderschap J nam Pascal nog eens plaats in ons team en wel op het
eerste bord. Misschien had dat vaderschap wel iets te maken met het resultaat, want hij was eerst klaar. De
opening met wit leverde hem niet echt voordeel op en na dameruil in een gelijke stelling werd de vrede snel
getekend.
- Jan speelde een korte maar spectaculaire partij, waarin wit hem wel derokeerde, maar daarbij zijn ontwikkeling
verwaarloosde. Met een sterk loperoffer haalde zwart de witte koning uit zijn kot. Na een op het eerste gezicht
rustige paardzet moest wit twee grote dreigingen pareren. Hij koos voor de tegenaanval met matdreiging, maar
zwart had goed gezien dat zijn tegenstander eerst mat ging. Dat hoefde wit niet te zien en hij gaf op.
- Bart kwam met pionachterstand uit de opening en dreigde nog een tweede pion te verliezen. Hij koos voor een
paardoffer met als compensatie een pion op e6 en een zwarte koning die in het midden moest blijven. De strijd
werd voortgezet met de zware stukken. In plaats van zich actief te verdedigen, kroop zwart in zijn schelp.
Daardoor raakte zijn koning in een matnet, waar hij niet meer uitkwam.
- Nils had een eitje te pellen met zijn tegenstander van het jaar voordien en deed dat voorbeeldig. In een Benoni-
stelling keepte hij rustig het initiatief van zijn tegenstander op de damevleugel om vervolgens zelf aan te vallen op
de koningsvleugel. Omdat zwart al zijn stukken aan de verkeerde kant stonden, sloeg die aanval door.
- Wim stond lang prima en verzaakte een paar keer aan remise tot hij jammer genoeg in de fout ging. Hij verloor
één pion en later een tweede. Het toreneindspel tegen twee verbonden vrijpionnen bleek verloren.
- Stijn speelde een moeilijke partij waarin hij veel tijd verbruikte, steeds minder goed kwam te staan en ten slotte
door zijn vlag ging.

Ploeg 3:Vandaag als laatstgeklasseerde nog één keer tegen een topper, Westerlo 1, en dan alle resterende
ronden nog tegen de ploegen die vlak voor ons staan. Elk beter resultaat dan een 0-4 zou dan al positief moeten
zijn. Guy Van Habberney verving Carlo op bord 1, Carlo op 2 verving de verontschuldigde Jan V, Marcel op 3 viel
in voor de verontschuldigde Eduard, en op bord 4 moest Jef proberen de 0-4 weg te houden.
Guy moest halverwege de namiddag even slikken na een mislukte coup : hij sloeg met zijn loper de zwarte pion h6,
en als g7 de loper neemt onderneemt het witte paard vanuit e5 een boosaardige raid. Maar zwart nam eerst op e5,
de snoodaard, en Guy kwam een stuk achter voor 2 pionnen, onvoldoende tegen een klassebak als het 1e bord
van Westerlo.
Carlo had het niet vandaag : hij voelde nattigheid van in het begin, en stelde op zet 11 zeer ongewoon voor hem
remise voor. Maar die speler komt niet uit Westerlo gereden om om half drie te moeten gaan zitten wachten op de
partijen van zijn maats. Dinsdagnacht had Carlo nog met Werner de zwarte strategie besproken tegen het London
systeem, wat - o wonder - vandaag al op het bord kwam en speelde vandaar onmiddellijk c5 en Db6, maar het
hielp niet na Tab1. Werner zal me moeten bijsturen. Op zet 17 offert Carlo een pion voor een schimmige
schwindel, en op zet 34 op al even schimmige wijze een toren voor een paard en pion, zodat de kwaliteit achter,
zonder echt enige compensatie, hem op zet 44 doet besluiten er voor vandaag maar mee op te houden.
Ondertussen had Marcel op 3 een uurtje voordien op magistrale wijze een stuk gewonnen, nadat zijn jonge
tegenstander na 45' nadenken voor zijn stellingsprobleem geen oplossing had gevonden. Marcel onderging nog
wat tegenspartelen, maar ijzig, haast onverschillig, haalde hij het volle punt binnen, en dat is echt niet zijn eerste
keer als "invaller" !
Jef zat zoals steeds al direct in een eindspel. Als Jef zijn eindspelen deze zomer wil bestuderen, haalt hij binnen
twee jaar een IM norm. Hij gooit alles en iedereen monter overboord en blijft dan achter met een loper en 7
pionnen (5+2) tegen een gelijke kleurloper en 7 pionnen (4+3). Rond zet 40 steekt hij volkomen onnodig een pion
ins Geschäft, en holt vanaf dan achter de feiten aan. Opgave rond zet 75. Jef heeft gevochten als een leeuw, heeft
gespeeld met ware heldenmoed, is een voorbeeld voor onze jeugd en heeft de vitaliteit van een glamourpuber
(dingen waarop hij zelve - ik zweer het - aandrong dit in het verslag te willen opnemen), maar ik zou hem liever
aanraden een boek van Mednis, van Awerbach of van andere eindspelgrootheden te willen bestuderen, en het ons
volgend jaar eens voor te doen. Man van de dag : Marcel.
Skog 3 - Westerlo 1 1-3
Carlo.

Ronde 5
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Ploeg 1: Hadden we vorig jaar geluk toen we met Sinterklaas naar Bredene trokken en daar een fel verzwakte
ploeg aantroffen, dan kregen we vandaag het omgekeerde op ons brood. Namen 2 kwam eindelijk in zijn sterkste
opstelling op en dat hebben we geweten. Gemiddeld 200 Elopunten sterker op elk bord, dan moet alles meezitten
om iets te halen. En dat deed het helaas niet.
- Jan verloor snel in een scherpe Siciliaan, waarin hij een verkeerde strategie koos. In een poging actief tegenspel
te krijgen hield hij zijn koning in het midden en won een pion. Die bleek echter zwaar vergiftigd. Zwart zocht nog
enkele complicaties, maar die werden vakkundig gecounterd en de stukken mochten de doos in.
- Roger wierp met zwart een betonstelling op. Wit ging meteen in de aanval en profiteerde optimaal van de minder
gelukkige posities van de zwarte stukken, met o.a. een loper op c8 die maar niet van zijn vaste stek kwam.
Uiteindelijk werd een koningsaanval zwart fataal.
- Wim kwam uitstekend uit de opening en pakte het initiatief op de damevleugel. Toen hij de belangrijke keuze
moest maken tussen ruilen in het centrum en met de zware stukken de c-lijn pakken of een pionnenmeerderheid
creëren, koos hij voor het laatste. Zwart had echter een lastig paard op c3 genesteld dat wit belette die
meerderheid snel naar voor te brengen. Een tactisch grapje leverde zwart D+P tegen 2T op, wat genoeg bleek
voor de winst.
- Nils speelde een rustige positionele dame-opening, waarin hij al gauw beter kwam te staan. In het middenspel
smeerde hij zijn tegenstander een geïsoleerde dubbelpion aan, terwijl hij bovendien het loperpaar had tegen L+P.
In die stelling had hij de kans dameruil te forceren en het betere eindspel in te gaan, maar allicht zag Nils iets
beter. In de tijdnoodfase werd het echter alsnog remise.
- Stijn speelde een goede Draak, waarin snel enkele stukken werden geruild. Misschien had hij de koningsaanval
van zijn tegenstander wat onderschat, want op dodelijke offers op h7 te verhinderen moest hij een kwaliteit
inleveren voor P+pion. De stelling was nog vrij gesloten en het zag ernaar uit dat Stijn het misschien wel kon
houden, maar dat lukte niet. Het T- tegen P-eindspel was voor wit duidelijk gewonnen.
- Bart keek van in het begin tegen de feiten aan: een zwakke isolé in het centrum, die er snel af ging. Daarna
speelde zijn tegenstander een uitstekend toreneindspel. Misschien had Bart remisekansen, maar dat moet de
analyse uitmaken. Met het gekende theoretische bruggetje maakte zwart het af.
Eindstand: 5,5-0,5. We hopen dat Namen 2 vanaf nu altijd in zijn beste opstelling speelt…
Jan
Ploeg 2: Rijke Vorst 1 – OG2 Op het laatste bord maakte Wout kipkap van zijn tegenstander. Die dacht dat hij
goed bezig was, maar Wout plantte een wit Paard met schaak op d6 en dat kostte uiteindelijk een volle toren. 0-1
voor ons.
Op het eerste bord had Erik een bijzonder goeie stelling opgebouwd. Toen hij de keuze had tussen een pion of
een kwaliteit te winnen ging hij nog eens deftig nadenken en kwam met een oplossing die uitzicht had op een vol
stuk, misschien wel een toren. En dan vervoegde hij de allergrootsten want hij vond het tijd om een Kramnikske te
doen. Hij won het stuk, opende daarbij de h-lijn voor wit en met een D op c2 kwam er dan ook pardoes mat op h7
als tegenzet ! Maakt dat mee.
Op bord 2 had Andrej een ver middenspel bereikt met een pion meer, maar de witspeler verzuimde om een
gunstige afruil te doen waardoor Andrej plots alle pionnen op de vijandelijke koningsvleugel in de schoot geworpen
kreeg. 1-2 voor ons natuurlijk.
Lino kreeg het betere spel in de opening kon zelfs een zwakte afdwingen, maar verzuimde dan op z’n elan verder
te gaan en hij kwam minder te staan. Hij verloor eerst één pion en had bovendien zeer weinig tijd over toen z’n
tegenstander in ruil voor een pion een stuk wegblunderde. Het eindspel met 2 lichte stukken tegen stuk en 2
pionnen gaf hij maar al te graag remise. Zo stal hij toch nog een halfje terug en eindigden we met een zege : 1,5 –
2,5 !
Erik
Ploeg 3: Naar Humbeek, dat is naar de jeugd. Wij met z'n vieren, oudere seniors, elk tegen een jeugdspeler.
Schaken kunnen ze, ze staan niet voor niets aan de leiding. En vermits wij voorlaatste staan wordt het moeilijk om
hier ook maar iets te oogsten. Jef op drie met zwart gaf al direct het slechte voorbeeld door in een Pirc op de
dertiende zet onbegrijpelijk met de verkeerde pion terug te slaan, zodat zijn dame ... maar voor het grijpen lag.
Onmiddellijke opgave. Heeft hij voor de match geld gekregen van Hugo Van Steenwinckel ? Een half uur na deze
zelfmoord loopt plotseling wit's GSM af. Misschien had Jef nog een half uurtje zonder dame moeten voortspelen ?!
Carlo op 1 zit met zwart tegenover een weense opening 1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 waarbij wit (1995 fide elo) voor het
agressieve 3.f4 kiest, en zwart besluit om onvervaard 3..,d5 te antwoorden. Na een zet of tien gaan de dame's er
af, en tien zetten later staat zwart een ietsepietsie beter. Wit kiest eieren voor zijn geld en stelt remise voor,
waarop zwart ingaat. Jan V heeft de interessantste stelling, tegen Pieter Reyniers, een leerling van ... Daniel
Sadkowski in stap 7. De jongen heeft 1947 fide elo. Jan komt in een witte Siciliaan na een zet of vijfentwintig in
een positie waarbij hij zwart's dame wint, maar dan merkt dat hij mat gezet wordt. Dus neemt hij de dame niet,
maar blijft dan materiaal achter. Jan is een beetje als de Rode Duivels : toch tevreden na verlies, typisch belgisch.
Rest aan bord 4 nog Eduard. Die staat de ganse namiddag twee pionnen achter zonder schijnbare compensatie,
maar als je dan beneden een drankje gaat halen en een kwartier later terugkeert staat hij plotseling een kwaliteit
voor. Eduard is geleerd door vorige ervaringen en besluit wijselijk tot een remise-aanbod wat door wit wordt
aangenomen. Gemiddeld stonden we vier keer 85 nationale elo's achterop, dus kunnen we niet helemaal
ontevreden zijn met de twee meegebrachte halfjes.
Carlo.
Ploeg 5: Rijkevorst2 - Skog5 : 1.5 - 2.5
Kenneth zei me vooraf : "Ik ga nog eens een aggressieve engelse opening spelen, als hij mee wil doen natuurlijk."
Hij begon dus met c4. Frank had na 5 zetten er al 4 methetzelfde paard gespeeld........ Quentin zette een goede
opening op het bord en ik mocht een kwartiertje wachten op mijn tegenstrever.Kenneth zijn tegenstrever speelde
dus goed mee en liet hem rustig komen tot hij plots gepast en vooral gevaarlijk counterde.Plots stond Kenneth
zwaar onder druk.Frank had voor dat paard dan toch 2 pionnen kunnen versieren en wat tegenspel maar toen hij
voor een derde ging brak hem dat zuur op. 1-0 voor Rijke vorst.Quentin bouwde zijn voordeel ondertussen rustig
uit en ikzelf begon afwachtend net zoals mijn tegenstrever. Het werd dus een nogal gesloten partij.Kenneth
wikkelde af naar een eindspel met ongelijke lopers en 2 pionnen tegen 1. Remise en 1.5 - 0.5. Quentin haalde
kwaliteitsvoordeel, toren tegen loper maar kwam nog even in nauwe schoenen toen zijn Koning op wandel moest
door de schaakjes van de dame.Uiteindelijk lukte het hem toch en haalde het punt binnen 1.5 - 1.5. Bijna gelijktijdig
maakt mijn tegenstrever het laatste foutje in de partij en wou de dames ruilen in plaats van het paard te spelen en
de mogelijk mat te verhinderen.Ik verplaatste mijn dame en er stond een niet meer pareerbare mat klaar.Eindstand
werd dus 1.5 - 2.5.
Paul

Ronde 4
Ploeg 1: Mechelen 1, co-leider met Namen 1, kwam met zijn sterkste ploeg op. Dat betekende een Eloverschil van
50 tot 150 punten op alle borden. Alleen Ricky had een hogere rating dan zijn tegenstander. Leden we vorig jaar
een kansloze nederlaag, dan hebben we ditmaal fel van ons afgebeten. Vier partijen eindigden in remise, de ene
al zwaarder bevochten dan de andere. Een overzicht:
- In de parij van Wim (bord 5) draaide alles om de enige open lijn in een nogal gesloten stelling. Het evenwicht
werd nooit verstoord en toen alle zware stukken van het bord verdwenen, zat er niet meer in dan het punt te delen.
- Roger speelde met zwart op bord vier zijn favoriete moderne opstelling. Wit hielp een beetje mee door de stelling
in het centrum dicht te schuiven en verloor daardoor het initiatief. Zwart nam over op de koningsvleugel, maar het
bleef bij enkele dreigingen. Opnieuw remise dus.
- Jan (bord 1, met wit) zag zijn tegenstander al in de opening bewust zijn koning in het midden houden om een
pion te kunnen winnen. Dat lukte ook, maar wit kreeg prompt compensatie door actief tegenspel. Zwart zag zich al
gauw gedwongen op dameruil aan te sturen en een dubbelpion toe te staan. Wit bleef actief staan, terwijl zwart
moeite had om een goed plan te vinden. In ruil voor een tweede verzwakking koos hij voor het eindspel K+T+P
tegen K+T+P, maar daarin kreeg wit uiteindelijk nog het betere spel. Toen echter ook de paarden van het bord
gingen en wit zijn pion terugwon, bleek het toreneindspel geforceerd remise.
- Nils (bord 3, met wit) speelde een agressieve Koningsindiër, maar zijn ervaren tegenstander draaide al gauw de
bordjes om en begon zelf een sterke koningsaanval. Het leek erop dat wits stelling volledig in elkaar zou storten,
maar wit liet het hoofd niet hangen, terwijl zwart verzuimde het af te werken. In wederzijdse tijdnood versierde Nils
een scherpe tegenaanval. Zijn D+T bleken plots sterker dan de dame en twee lopers van zijn tegenstander en toen
de 40ste zet voorbij was, had Nils mat in vier. 1-0
- Stijn (bord 2, met zwart) moest eerst terugplooien onder de koningsaanval van zijn tegenstander, maar toen die
niks opleverde, nam hij over op de damevleugel. De stelling werd wat onduidelijk, maar door zijn eigen witveldige
loper vast te zetten, gaf zwart zijn tegenstander te veel initiatief terug. Stijn knokte nog hard, maar dreigende
promotie dwong hem tot stukverlies en uiteindelijk tot opgave.
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- Rond 19 uur gaf niemand nog een cent voor de stelling van Ricky (bord 6, met zwart), die een zware aanval had
moeten bekopen met het verlies van twee pionnen. In het gelijkelopereindspel scheen wit echter de pedalen te
verliezen. Ricky kreeg een pion terug en forceerde via een tactische grap damepromotie aan beide kanten en won
meteen ook wits laatste pion. Het eindspel D+L tegen D hield hij moeiteloos remise.
Eindstand: 3-3
Jan T.
Ploeg 2: Skog 2 - Mechelen 2
Ik zal maar beginnen met het slechte nieuws. Ook deze keer kon onze Oekraïnse liefhebber vh romantische
schaak zich niet beheersen. Jammer genoeg klopt er toch ergens iets niet om het nog maar zacht uit te drukken.
Waarom toch als de stelling nog perfect houd- en speelbaar is? 0-1
En wat te zeggen over Ramses partij? Lag hij rond half zes niet gewoon op schema met 2 pionnen meer, actief
stukkenspel en een overduidelijk winstplan? Ik vrees een bezoek van het tijdnoodmonster al heb ik zelf niets
gezien. Ik dacht bij het horen van de uitslag toch eerst aan een administratieve fout. U weet wel, verkeerde uitslag
op dat kaartje zetten. 0-2 ipv een verdiende 1-1.
De 2 overgebleven heren speelden een gelijkaardige partij. Zonder franjes en risico's de partij opbouwen. De 2
Mechelaars hadden het moeilijk om deftige plannen te vinden. Het gevolg was een mooi voorbeeld van simpele
schaaklogica Het is geweten dat planloos spelen voor slechte stellingen en nodige frustraties zorgt. De frustratie
zorgt op haar beurt weer voor de logische fouten. De fouten zorgden voor 2 hopeloze stellingen waardoor de
Mortelse heren enkel moesten wachten. Rustig wachten tot de puntjes als 2 overrijpe vruchten vanzelf in het
mandje zouden vallen.

2-2
Lino
Ploeg 3: De Mechelse 3 had zijn tweede bordspeler vandaag niet bij, en dat maakte dat ze nogal onevenwichtig
aan de start verschenen : 2000 elo op bord 1 gevolgd door 1751, 1368 en niet-geklasseerd. Een kans dus voor
ons om nog eens wat punten te halen, behalve eigenlijk voor Carlo op 1.
Het begon al direct slecht toen Jan V. op bord 2 vanuit de opening in de miserie terecht kwam en tussen de 15e
en 20e zet zodanig slecht manoevreerde dat hij moest opgeven, en om 4h al naar huis kon vertrekken !
Carlo op 1 zette een c4 opening op, waar zwart nadien van verklaarde dat hij dat niet graag tegenkrijgt, en het
moet gezegd, wit ondervond niet veel tegenstand. In een minremise situatie stelde de zwartspeler zelfs na 17
zetten remise voor (228 elo meer !) waarop wit na een kwartiertje nadenken inging, en een halfje voor de ploeg
veilig stelde. De zwartspeler had tot dusverre in de interclub 3 op 3 gescoord tegen gemiddeld 1966 !
Op 3 ging Jef met wit volop voor de winst, na een geweigerd remise-aanbod van zwart. En het lukte nog ook : ik
dacht dat Jef's paard in de hoek gevangen kwam te zitten en vreesde het ergste, maar Jef liet zien dat dit maar
schijn was, en bracht de winst netjes over de balk. Toen stond het dus gelijk. Op 4 bracht Eduard zichzelf en de
hele zaal in de penarie, door zich zodanig te laten opnaaien door het onsportieve gedrag van zijn jonge
tegenstrever dat hij helemaal over zijn toeren ging en door de speelzaal begon te sleffen nog tien keer erger dan
wat hij normaal al aan sleepgeluiden voortbrengt, de diverse hoofden en breinen dermate storend dat menigeen
begon te sissen en te grinniken. Het jongmens tegenover hem had de verwerpelijke gewoonte na elke zet te gaan
praten met een hoger gerangschikte collega, en Eduard was er van overtuigd dat deze gesprekken over zijn
stelling gingen. Wat natuurlijk niet te bewijzen valt, maar hem toch helemaal van streek bracht, vol ergernis en
afleiding. En dat voor iemand van zijn (hoge) leeftijd ! Het klassieke vervolg laat zich raden : in een gelijke stelling
gaat Eduard nijdig maar hopeloos in de fout, en voorbij de kans op een remise, onze vierde bordspeler compleet
gefrustreerd naar huis vertrekkend.
Einduitslag 1,5 - 2,5 tegen een ploeg die 4e stond, maar dus wel haar 1900 elo-speler niet meebracht. Echt
ontevreden over deze uitslag zijn we dus niet. Wit scoorde, zwart niet en dat blijft toch wel een typisch verschijnsel.
Carlo.
Ploeg 5: Ploeg 5 – Mechelen 5
Mechelen was met een vrijsterke ploeg opgekomen, eerste bord 1766 en 4de bord nog meer als 1600. Quentin op
het derde bord speelde zin opening vrij snel en stond na 12 zetten in een remisestelling. Beide spelers 2 lopers en
7 pionnen de rest was van het bord.Gevolg heel tactisch geschuif waar de Mechelaar uiteindelijk beter bleek en
met een pionnetje overbleef met Quentins koning aan de andere kant van het bord en winst voor Mechelen.
Kenneth zijn tegenstrever speelde de opening vrij aggressief maar Kenneth counterde gepast en kreeg serieuze
matdreigingen.Wegens zetherhaling werd het dan remise. Jonas op het 4de bord was vooraf gezegd dat hij zijn
tijd goed moest gebruiken. Ondanks een foutje in de opening speelde hij goed mee maar vergat dan een paard
weg te zetten en toen zijn loper ingesloten geraakte, nam hij een pion in plaats van een paard. Met 2 stukken
achter en een zware aanval op de koningsvleugel ging hij vrij snel daarna mat. Ikzelf speelde mijn opening
voorzichtig en mijn tegenstrever wachtte tot ik een fout maakte.Uiteindelijk stelde mijn tegenstrever remise voor dat
ik graag aannam. Volgens Fritz bleek het eindspel achteraf gewonnen voor mij maar dat was me toen niet echt
duidelijk.
Paul
Ploeg 6: Ploeg 6 SKOG – HOBOKEN 6: 1 – 3
Wij waren duidelijk zwakker dan onze tegenstanders, of het was gewoon onze dag niet.
Bord 1 Jeroen heeft lang stand gehouden, maar een torenoffer met mat in vier was er teveel aan.
Bord 2. Mijn partij was zo ingewikkeld dat toen de stand 0,5 - 2,5 was omstreeks 18 uur, mijn tegenstander en ik
wijselijk besloten om de punten te delen.
Bord 3. Hendrik verweerde zich als een echte toekomstige meester, maar het mocht niet baten. Zijn tegenstander
was een ervaren toernooispeler, die profiteerde van de snelheid waarmee Hendrik speelt.
Bord 4. Benjamin liet een zeer sterke partij zien en hield zeer koelbloedig een echte remisestelling op het bord
tegen een zeer ervaren speler. Tof gedaan!

Ronde 3
Ploeg 1: Vorig jaar verloren we thuis met 1,5-4,5 van KASK. Dit jaar werd het opnieuw een nederlaag, maar met
een kleiner verschil: 2,5-3,5. Als we zo doorgaan, winnen we volgende jaar!
- Roger was eerst klaar op bord 5. Hij kwam uitstekend te staan en was niet onder de indruk toen zijn tegenstander
de dame gaf voor twee torens. Compensatie bij de vleet, want de zwarte koningsstelling was niet echt veilig te
noemen en wit won ook nog een pion. Maar één jammerlijke paardzet ontnam zijn dame de nodige vluchtvelden.
Dame kwijt, stukken de doos in.
- Stijn (bord 3) investeerde zoals gewoonlijk veel tijd in het middenspel, overleefde de tijdnoodfase en kwam in een
eindspel terecht van gelijke lopers met ongelijke pionnenverhoudingen op beide vleugels. Op het moment dat
toeschouwers vonden dat er voor onze speler meer in zat, kwamen beide spelers remise overeen.
- Remise werd het ook tussen Nils (met zwart) en Frank Schrickx op bord 4. Frank verprutste de opening, moest
een versplintering van zijn pionnenstructuur toestaan, maar was blij dat zwart de dames ruilde, zodat hij zich kon
verdedigen in wat we zijn specialiteit mogen noemen, nl. het toreneindspel. Zwart ging voluit voor de winst, maar
moest zich tevreden stellen met een halfje.
- Jan (bord 1) haalde niet echt voordeel uit de opening, een Skandinaviër met Pf6. Hij had wel ruimtevoordeel,
maar zwart maakte van de ongelijke lopers gebruik om te komen dreigen op de koningsvleugel. Na dameruil bleek
er voor beide partijen geen directe mogelijkheden in te zitten en dus werd het ook hier remise.
- Ricky (bord 6) moest zijn laatste vijftien zetten op vijf minuten tijd doen. Hij had een aanval met stukoffer overleefd
en moest het nu op techniek waarmaken. Dat deed hij uitstekend en toen de mist volledig was opgeklaard en de
tijdnoodfase voorbij, gaf zijn tegenstander op.
- Bart (bord 2) speelde de zes uur bijna helemaal vol en was voortdurend op verdedigen aangewezen. Hij aarzelde
te lang om de kwaliteit te offeren voor paard (op d6) en pion, maar leek toch wel een vesting te hebben. Dat was
buiten de vindingrijkheid en het torenpaar van wit gerekend. Uiteindelijk moest zwart eraf.
Jan
Ploeg 2: Vandaag moest er iets rechtgezet worden na onze catastrophale 2e ronde.
Op bord 1 zat ondergetekende. Mijn tegenstander stuurde z'n kat en het was een heel lief beestje. Alleen had zij,
na mijn 1.d4., geen zin meer in een potje schaak. Het bekende spreekwoord indachtig ging ze dan maar thuis
muizen vangen.
Op 2 zat een jeugdproduct. Het blijft toch verbazingwekkend hoe het bestuur erin slaagt om elk jaar weer een
nieuw blik jeugdspelers open te trekken voor de interclub. Soit, enkele aarzelende zetten vd Kask speler bezorgden
hem een serieus en stevig stellingsnadeel. Toen hij plots opgaf begreep Andrej eigenlijk niet waarom. Nadat hem
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getoond werd hoe hij een stuk ging winnen kon hij er toch nog om lachen.
Op 3 zat nog zo'n jeugdige speler. Wout liet met z'n baard wel zien dat hij al tot een oudere lichting behoort. Naast
z'n baard liet zijn spel ook al een zekere maturiteit zien. Snel een klein maar duurzaam voordeeltje vasthebben en
dat stelselmatig uitbouwen. In een eindspel met zware stukken moest de tegenstander noodgedwongen de
handdoek in de ring gooien.
bord 4 werd, hoe kan het ook anders, wederom bezet door zo eentje uit de Mortselse jeugdschuur. Ok, Ramses
speelt niet vaak maar het spelletje heeft hij zeker niet verleerd. Zijn tegenstander zag vrij snel een troosteloos en
demotiverend eindspel verschijnen. In een niet al te positieve gemoedstoestand kreeg Ramses' overbuur nog een
vork cadeau. Het bijbehorende stukverlies was in de prijs inbegrepen.
4-0 en opdracht met verve volbracht!
Lino
Ploeg 3: In illo tempore, "toentertijd", met Paul Hanssen op 1 en Carlo Doossche op 2 scoorden wij lang geleden
50% of meer in de 4e afdeling reeks A, samen met o.a. Jan Viaene op 3 en Rudi Luyten op 4.
Het deed me vandaag aan vroeger denken, een ploeg, in 4D, met JV en Marcel Veltmans, die deze ronde tegen
K.Brugse.SK moest proberen het debacle van de vorige ontmoeting in Brussel (4-0) weg te werken.
Het begon slecht. Op bord 2 ging Jan V een algemene ruilvariant aan, waarbij er onderweg voor wit een plofmat in
1 kwam inzitten, zodat Jan geen tijd kreeg om zijn stuk terug te winnen, en dus stukverlies en opgave vroeg in de
namiddag. Exit Jan.
De rest van de ploeg hield het vanaf dat moment toch wel onder controle en speelde zelfs op winst.
Jef De Meyer op bord 4 stond al vroeg in een eindspel te boksen, met - ik moet eerlijk zijn - slechte papieren. Ik
hoorde zijn tegenstrever fluisteren "remise ?" en Jef weigerde, mij onderweg een halve beroerte berokkenend,
"voor de ploeg". Als er nu een speler kon winnen was het wel zijn tegenstander. Die vond het echter niet meer
achter het bord, en de partij werd gelukkig toch nog remise.
Carlo stond ondertussen gewonnen tegen een elo-tegenstand van 140 plus. Met wit, op één. Tijdsverbruik in orde,
ademhaling in orde, bierverbruik nihil, slaapverbruik optimaal, geen dramatische omwentelingen in leven, liefde of
geldverbruik, een juiste beslissing na de 32e zet om de partij binnen te rijven. Na 33.Dxa5 is alles in orde, de
vingers doorstrepen echter op mysterieuse manier de reeds voordien in één tijd genoteerde zet en vatten in een
onverklaarde en onverklaarbare zinsverbijstering de loper op d3 vast om hem via b5 naar Lc6 te willen spelen, op
datzelfde moment ontdekkend dat Lb5 niet gedekt is en dus kan genomen worden door de vijandige dame, nadien
in hoge nood alsnog het witte loperding ergens onderweg terugzettend op c4. Waarna de partij in hogere zin
verloren was voor wit, die nog tegenkansen zocht in een blokkade, en dat bovendien op de 39e en 40e zet in de
onvermijdelijk aantikkende tijdnood ook nog eens verkwanselde. En je slaat te langen langen leste je ogen ten
hemel, en aanvaardt : "je bent niet goed genoeg".
Restte er nog alleen invaller Marcel, ouderdomsdeken van de club. Op bordje 3 had hij het er goed van af
gebracht, en kwam in een eindstelling 2T en 1p tegen 2T en 2p, maar verloor toch nog in het allerlaatste uur, moe
en ontevreden. Onderweg naar dit type eindspel moet hij zeker minstens een keer gewonnen hebben gestaan,
volgens getuigen.
Het lijkt nergens op, maar onze ploeg is in grote nood na een halfje in de laatste 8 partijen. Ik vrees dat we de
sterkste ploegen bovendien nog moeten krijgen. Toch moeten we optimistisch blijven, ergens hebben zowel Marcel
als ikzelf winstkansen gehad.
Als dat er wel uitkomt volgende keer scheelt hem dat toch weer wat, de andere zwakkere ploegen scoren natuurlijk
ook niet zoveel punten.
In illo tempore, het komt, vrees ik, nooit meer terug.
Carlo

Ronde 2
Ploeg 1: Beveren I eindigde vorig jaar in derde in reeks 3A, maar slikte een van zijn enige nederlagen tegen onze
eerste ploeg. Zo ver kwam het ditmaal niet. Het werd een 3-3 gelijkspel en gezien het verloop van de match was die
uitslag ook terecht.
Bord 1: Jan kwam geen moment in de problemen in een partij waarin vrij snel de dames en een stel torens werden
geruild. De enige open lijn was voor hem, maar wit hield alle belangrijke velden gedekt. Zwart drong nog aan op de
damevleugel en creëerde daar een verzwakking in de pionnenstructuut, maar het eindspel P+L tegen P+P bleek
niet te winnen, tenzij misschien op grootmeeesterniveau. Remise dus.
Bord 2: Bart overzag iets in de opening, waardoor hij het centrum aan zijn tegenstander moest geven en in de
verdrukking kwam. Zijn tegenstander had heel wat vrije ruimte had maar had het moeilijk om een goed plan te
vinden. Omdat beide spelers nog maar vijftien zetten hadden gespeeld en ze nog maar een halfuur over hadden,
werd toch maar remise overeengekomen.
Bord 3: Stijn kwam in een scherpe opening op het eerste gezicht wat krom te staan, maar blijkbaar was er toch
geen doorkomen aan. Toen hij zelf het initiatief overnam op de damevleugel (wit had lang gerokeerd), reageerde
zijn tegenstander nogal sjabloonmatig. Zwart trok resoluut ten aanval en maakte de partij met een kwaliteitsoffer af.
Bord 4: Nils speelde een technisch goede parij. In het geweigerd damegambiet dwong hij zijn tegenstander tot het
verzwakken van veld e6. Om alle gevaren die dat met zich meebracht te counteren, zag zijn tegenstander zich
verplicht een stuk te geven voor twee pionnen. Dat bleek onvoldoende en Nils schoof de partij rustig uit.
Bord 5: Wim (met zwart) maakte een openingsfout, die zijn tegenstander toeliet de stelling open te gooien, terwijl
zwart nog niet had gerokeerd. Hij verloor één pion en later een tweede. Tegen de vele open lijnen en diagonalen
was zijn koning kansloos en dus gaf hij wijselijk op.
Bord 6: Marcel hield gelijke tred met zijn tegenstander. Jammer genoeg hoorde hij niet het remisevoorstel van
zwart en daarna ging hij in de fout.
Ploeg 2: Geel 1 – SKOG 2 : 3.5 – 0.5
Erik was het snelste klaar : hij had deze zomer een interessant variantje gevonden maar zijn tegenstander kende
het zaakje beter. Hij offerde eenstuk en toen Erik het verkeerde paard terugspeelde, moest de zwarte koning naar
b6 lopen en driegde er mat op zet 16. Dus gaf hij op na de 13de zet. 0-1
Vervolgens blunderde Wout een vol stuk weg waar dat niet nodig was en stond de thuisploeg al 2-0 voor. Op dat
moment stond Lino lichtjes beter tegen jeugdspeelster Hanne Goossens maar hij geraakte niet door de taaie
verdediging heen en dus werden de punten gedeeld.
Superman Andrej was vandaag voor de verandering eens uit vorm en kreeg na een tamme opening nauwelijks
spel. Hij werd vervolgens door zijn tegenstander kansloos opzijgezet. Volgende ronde beter jongens !!
Erik
Ploeg 3: We hebben bij Creb 3 in Brussel een verpletterende, beschamende, nazinderende uitslag van 4-0 mee
naar huis gebracht, maar zijn toch niet gebroken, gekwetst, en vernederd. Ik moet zeggen dat ik het echt niet
gewoon ben om met 4-0 een onzer ploegen de boot te zien ingaan, en toch hebben we redelijke partijen
afgeleverd, maar vandaag viel alles tegen.
Op bord 1 stak Carlo tegen een speler van 153 punten meer nog eens van wal met een Rus, na meer dan een
jaar, en kwam onorthodox uit de opening met een witte pion op d5 en een zwarte op f5, bekwam toch vlot spel en
overzag dan prompt een pionverlies op de 14e zet. Enig geschwindel baatte niet, en wit rondde zelfs af met een
tweede pionwinst op een wel heel fraaie manier. 1-0 om 17.15h
Een half uur later vervoegde Jan V de rangen, en beëindigde zijn Siciliaan tegen iemand met 66 puntjes meer met
opgave. Als zwart d5 kan doorzetten zonder schade te lijden is het voor wit geen goed teken. En Jan werd nadien
nogal vakkundig weggeveegd.
Daarna liep het door tot 7 uur. Jef op drie had een eindspel op het bord tegen ook 66 punten meer, waarin hij
voortdurend remisekansen leek te hebben en uiteindelijk toch de vijandelijke binnengedrongen koning samen met
diens extra pion zelfs met ongelijke lopers toch niet op remise kon houden.
Zat er alleen nog Eduard op 4, bijna eenenzeventig jaar. Hij had het heel fraai gespeeld de hele dag tegen een
speler met 115 elo meer, maar wat ik nu om kwart na zeven in het zesde uur moest aanschouwen brak me nogal
wrang op : de volledige ineenstorting van een plusstelling, het oververmoeid raken van een oudere speler, die een
met veel kundigheid en taaiheid opgebouwde pluspionstelling verknoeide en in feite de blunder van de week
produceerde in een pionneneindspel. Het deed niet alleen pijn aan je ogen, je moest er bijna om huilen. Al dat
mooie werk voor niets, al dat bange hopen om geen vier-nul toch om niets.
We zullen onze punten moeten halen tegen zwakkere ploegen, maar dat wij met z'n vieren nergens eens een
remise konden wegpikken daar draai ik me vannacht toch nog eens voor rond.
Carlo.
Ploeg 5: Geel 4 - Skog 5 : 3-1
na een 25 minuten had Jonas die zijn eerste wedstrijd speelde, al gedaan.Hij stond eigenlijk beter na 8 zetten.
Vergat toen een loper te nemen en ging in de plaats voor een onmogelijke aanval. 5 zetten later stond hij dus mat.
Gelukkig hadden we dit voorzien en had hij een dik boek bij. :)
Quentin moest tegen een 500 elo sterkere tegenstander en de statistische waarschijnlijkheid om dan te winnen is
nul.De dame gaf mat op h7 was dan uiteindelijk het verdikt.Gelukkig voor hem had ploeg 4 vrij snel alle 4 de
partijen afgewerkt en kon hij daar dus terug mee naar huis.
Kenneth op bord 2 probeerde een zetje uit in de opening. Dat zetje zal hij dus niet meer doen want hij verloor een
pion en kreeg een slechte stelling. Verloor nog een pion en een loper en gaf dan uiteindelijk maar op.
Ikzelf kwam redelijk goed uit de opening, stond wel onder druk. Ik deed dan een paardoffer omdat ik een mooie
combinatie had gezien maar had voor het gemak vergaten dat een dame niet moet gaan lopen maar eventueel
zelfs kan geofferd worden, wat mijn tegenstrever prompt deed.Resultaat Dame en loper met 6 pionnen tegen 2
torens paard, loper en 6 pionnen in een eigenlijk verloren stelling.Maar wit wist blijkbaar niet hoe het af te maken
en maakte enkele foute beslissingen. Ik kreeg het nodige tegenspel en plots kreeg ik ook de kans om mijn loper
voor een toren te ruilen terwijl het extra paard reeds volledig buitenspel stond.Na enkele schaakjes zette wit zijn
koning danhelemaal op het verkeerde veld en kon ik het simpel afmaken.Wit gaf op na 71 zetten. Het was toen
ondertussen 19.00u. Sorry Jonas, maar ge kent uw papa hé.
Paul
Ploeg 6: Beveren 2 - SKOG : 2-2
Vandaag moesten wij tegen Beveren2 spelen, een wedstrijd die we met 10 minuten vertraging begonnen door een
blunder van mijzelf, namelijk het huisnummer van de locatie vergeten.
Benjamin zijn partij was als eerste gedaan, en hoewel hij dapper en goed gestreden had, moest hij het toch
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ontgelden.
Ongeveer een uur later volgde Jeroen zijn partij die in een zeer sterke en solide wedstrijd zijn tegenstander naar
huis speelde: nadat hij zeer mooi een pion won maakte hij het mooi af.
Daarna volgde mijn partij, die ik met geluk weliswaar won. Ik kwam goed uit de opening, en won 2 torens voor een
dame. Ik volgde echter een volledig fout tactisch plan, waardoor mijn tegenstander 5 zetten lang een toren kon
insluiten. Gelukkig zag hij het niet.
Als laatste was Hendrik klaar, die ook een zeer goede partij speelde. Spijtig dat hij in de opening 2 kostbare
pionnen op de damevleugel verloor wat zijn tegenstander goed uitbuitte. Onze Benjamin van de ploeg hield nog
lang en zeer moedig stand.
Uitslag 2 - 2, al bij al toch nog een bevredigend resultaat.
Patrick

Ronde 1
Ploeg 1: Ach, ik heb echt niet mijn beste partij gespeeld. Mijn tegenstander was niet beter, maar wel meer
geconcentreerd. In de cruciale fase had ik wat beter moeten kijken ipv twee pionnen weggeven, dan sta ik gewoon
beter. Nu ja, zo gaat dat. Bart verloor de kwaliteit, maar schoof de stelling dicht tot het potremise was. Stijn verloor
een pion, dacht nog kansen te hebben in het toreneindspel maar werd vakkundig weggeschoven. Nils won de
kwaliteit en werkte het eindspel T tegen P vlekkeloos af (nadien zei ik tegen hem: ‘zie je, dat je het nog kunt’ J).
Wim stond verloren maar zijn tegenstander gaf een boel materiaal terug in tijdnood. Het eindspel T tegen L met elk
drie pionnen bleek enkel goed voor remise. Ricky was eerst klaar. Hij begreep meer van het Russisch dan zijn
tegenstander. Toen diens aanval stokte, nam Ricky op de damevleugel over en veegde met wit de vloer aan.
Ploeg 5: Ploeg 5 was het snelst klaar tegen Turnhout 2. Zij gaven forfait op het 4 de bord omdat de speler die
normaal op het eerste bord zit naar een feestje moest. Je moet je prioriteiten kennen natuurlijk.Sportief schoven de
3 jeugdspelers een plaatsje op. Jonas die normaal zijn eerste wedstrijd zou spelen, mocht direct naar huis met een
FF overwinning. 1-0 en we waren nog niet begonnen.Al snel was duidelijk dat de 3 niet geklasseerde jeugdspelers
onder lagen. Frank op bord drie had zeer snel een Paard cadeau gekregen en dat maakt het iets makkelijker
speler.Na een ongeconcentreerd moment verloor hij in het eindspel dat extra stuk waardoor hij even van de wijs
was maar met 2 pionnen voorsprong kon hij het nog makkelijk afmaken.
Kenneth had snel met zwart een betere positie, ging met zijn paard een pionnetje halen en kwam dan even in de
problemen.Hij bracht dan zijn 2 de paard mee in de stelling en de jeugdige tegenstrever overzag de beste
verdediging. Ze gingen het eindspel in met Kenneth met paard en 6 pionnen tegen loper met 5 pionnen.Kenneth
kon oprukken met zijn vrijpion en bij het proberen een tegenaanval op te zetten, kwam de witte koning op het
slechts denkbare veld terecht.Schaak en dubbele aanval waardoor de loper dus ook de doos in mocht.Daarna was
het enkel wachten tot er opgegeven werd, wat bij jeugdspelers soms nodeloos lang duurt.Ikzelf was zeer
ongeconcentreerd begonnen aan de wedstrijd. Was meer met andere zaken bezig dan met mijn partij.Kon dan wel
een pionnetje nemen maar vergat dan het 2 de pionnetje waardoor ik na de ruil een vrijpion zou gehad
hebben.Vermits toen Kenneth en Frank reeds op winst stonden, besloten we tot remise.
Eindstand ploeg 5 – turnhout 2 : 3.5 – 0.5.
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