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Brasschaak wil de Beker! 
 
Probleemloze derde ronde Retrochim met de gehele en inmiddels voltallige 
en gekende “bende” in het lokaal van de S.K. Schoten, onder de historische 
Gelmelenpoort. Alle ploegen volledig en dus viel nog geen enkele forfait. Een 
verheugende vaststelling! 
 
Chris Tielen en Getrouwen hadden gezorgd voor een goede accommodatie  
en wisten ook de drummer van de band, die hogerop een jazzballetje 
begeleidde tijdig aan de deur te krijgen. Niemand die bezwaar aantekende, 
ongetwijfeld omdat de deelnemers aan Retrochim ooit al andere toestanden 
hebben meegemaakt. Het is namelijk zo dat niet alle clubs  in de beste om-
standigheden kunnen spelen. Lokalen worden vaak ook door andere 
verenigingen ingenomen en dan moet de vrede bewaard worden, dienen 
afspraken te worden gemaakt. Gasten en bezoekers moeten zich aanpassen 
en zich schikken in omstandigheden, zoals ze zich voordoen. Ook dat is één 
van de bijbedoelingen van dit toernooi: andere clubs leren kennen.  
 
Opvallende verschijning bij Sint Anneke, vorige keer op non-actief, was Frans 
De Jonghe (what’s in a name?), één van de strijders van het eerste uur, toen 
schaken uit de ruïnes van de tweede wereldoorlog kroop en Hendrik Baelen 
met zijn befaamde jeugdploeg begon, kort vòòr hij de S.K. “Boris Spassky” 
Schilde stichtte en vele schaakvrienden zoals Frans e.a. maakte. Het doet 
altijd deugd die kerels tegen het lijf te lopen. 
 
S.K. Essen verdedigde zich met hand en tand tegen de BS Schilde, maar 
kon een nipte nederlaag niet vermijden. Nipt dan, behalve bij de bordpunten, 
waar Schilde duidelijk maakte hoe sterk ze op de borden 1 en 2 wel zijn.  
 
Spanning in overvloed bij de match van het lokale Schoten, dat in eigen 
lokaal toch nog op verplaatsing moest spelen. Zoals trouwens alle thuis-

ploegen in dit toernooi. Ook hier een felbevochten, nipte winst voor Sint 
Anneke, tenminste als je de wedstrijd- en matchpunten bekijkt. Met de bord-
punten haalde Schoten zijn slag wèl thuis. Of hoe nipt het wel was. 
 
De Sint Jobse S.K. kreeg met Brasschaat een ervaren geheel aan de andere 
kant van het bord.  De mannen van Frank Leyssens wilden met vlag, wimpel 
èn de leidersplaats de gehele groep in hun lokaal ontvangen, ter gelegenheid 
van de volgende ronde, maar daar stak Brasschaak een stokje voor. 
Trouwens, dat Brasschaak staat vierde in de rangschikking en heeft zijn vrije 
beurt al opgebruikt! Een indrukwekkende remonte van een team, waarvan de 
ambities wat verder gaan dan een ereplaats. 
 
Bij dat overslaan van een beurt komt volgende bedenking. Telkens ontstaat 
een klassement, dat enigszins vertekend is. Het is niet altijd gemakkelijk de 
stand in te schatten en dat geeft wat verwarring. Een goede oplossing zou 
natuurlijk een achtste deelnemer zijn, iets waaraan de organisatie bij de 
komst van een tweede editie van dit toernooi, tijdig moet en zal aan denken.   
 
De uitslagen zagen er zo uit (WP = wedstrijdpunten 3-2-1-ff0), MP = 
matchpunten (1,½,0), BP = bordpunten 8-6-4-2): 
 
Ontmoeting:    WP     MP            BP 
 
S.K. Essen – B.S. Schilde  7-9     1½-2½        5-15 
(Essen: W.Cleeren, W.Woittiez, J.Maes, J.Van Zundert) 
(Schilde: Th.Hermy, Chr.Baetens, L.Jacobs, M.Ganses) 
 
St. Anneke S.K. – S.K. Schoten 9-7      2½-1½       9-11      
(St. Anneke: A.Dillen, P.Schoofs, F.De Jonghe, J.Arens) 
(Schoten: G.Adams, T.Leyssens, J.Leyssens, E.Sysmans) 
 
St. Jobse – Brasschaat   6-10      1–3            8-12 
(St.Jobse: F.Leyssens, L.Vermaere, M.Plees, J.Van den Bergh) 
(Brasschaak: P.Beckers, C.Cauwenbergs, C.De Cock, J.Soetewey) 
 
Degussa had een vrije dag. 
Klassement: zie verder. 
 

  



 
 

Rangschikking * WP BP BP 

 
1) BS Schilde   26  7 44 
2) St. Jobse SK   24  6 29 
3) S.K. Essen   22  5  22 
4) Brasschaak         *  20  6 30 
5) Schoten S.K.        20  4 25 
6) Sint Anneke        *  18  5 22  
4) Degussa             *  14  3   8 

                     * vrije beurt reeds benut.  
 
 
Na drie speeldagen is een afscheiding nog steeds onbestaande. Twee 
punten voorsprong of achterstand zijn geen onoverkomelijke hinderpalen. 
Het kan nog alle kanten op. Toch zou een breuk kunnen ontstaan tussen de 
vier hoger geplaatste teams enerzijds en de drie anderen anderzijds. 
Schoten S.K. zal bij de volgende ronde de vrije beurt moeten benutten en 
met lede ogen en gebonden handen toezien  hoe Sint Anneke, mogelijk ook    
het heroptredende Degussa dichterbij schuiven of zelfs voorbij gaan. 
 
  
Volgende Ronde 
De vierde ronde grijpt plaats op woensdag, 24 januari 2007 in het lokaal van 
de Sint Jobse S.K.,  
        Zaal Reinaert, Eikenlei 41a, Sint Job in ’t Goor – tel. 03/636.03.73   
Het lokaal is gelegen langs de baan Schoten-Brecht, een paar honderd 
meter vòòr het kruispunt centrum (rechts)-autostrade (links). Er is voldoende 
parking langs de baan. Het lokaal zelf is zeker niet te groot, maar met enige 
moeite kan iedereen er onderdak krijgen.  

BS Schilde – Sint Anneke  
Brasschaak – S.K. Essen 

Degussa – Sint Jobse 
vrij: SK Schoten. 

 
 

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

 

 
Retrochim persoonlijk 
Niet dat we er een individueel toernooi willen van maken, maar wellicht is het, 
zeker na drie ronden (halfweg) interessant eens een blik te werpen op een 
aantal persoonlijke prestaties. Zonder er evenwel tè lang bij te blijven  
stilstaan, want ook hier speelt het onoverzichtelijke kantje van de vertekende 
rangschikking.. 
 
Eerst de vijf deelnemers, die momenteel met twee punten uit twee matchen 
(dus volle 100%) bovenaan prijken. Het zijn Julien Arens van St. Anneke, 
Gert Adams van SK Schoten, Cesar De Cock van Brasschaak, Staf 
Verbiest van Degussa, en Paul Jacobs van BS Schilde. Eveneens met twee 
punten, maar dan uit drie matchen, komt Marc Plees van St. Job en koploper 
van het ganse peleton is Theo Hermy van BS Schilde met 2½ punten uit 3 
partijen, snel omgerekend 80,4%   
 
Naspel 
Hermy-Devos 11.10.06 

Tijdens de eerste ronde van het Retrochim-Ty kwam 
het tot een korte partij tussen Theo Hermy (BSS) en 
Luc De Vos (Degussa). Luc overzag een venijnig 
paardenzetje en verloor zowel de dame als de partij.   
Bij het naspelen van deze partij, vertrekkend van de 
verliezende 19

de
 zet van zwart, kwam een hele tijd 

later volgende stelling op het bord.  
 

10+10     Blijkbaar is hier nog niet veel gebeurd en toch heeft  
Wit speelt en wint. wit een dwingende variant ter beschikking en wint. 
 
Wie zou in deze stand 1.Lxh7+! durven spelen. 1…Kxh7; 2.Dh5+ Kg8. Wie 
A zegt moet B zeggen en dus 3.Txg7+!! Kxg7; 4.Tg1+ Kf6. Wat nu? Als wit 
de teugels lost, b.v. 5.Dg5+ Ke6 6.De5+ Kd7 7.Dxd3, heeft zwart een 
voorsprong van één toren en één paard tegen twee pionnen en moet zwart 
winnen; Dus wit heeft het verknald en de offertjes waren voor niets. Zeker 
weten? Ho, niet zo snel! Na 4…Kf6 volgt namelijk niet 5.Dg5+, maar wel het 
fraaie stille zetje 5.f5! en mat of zwaar materiaalverlies is onvermijdelijk.     

Als de zD een vluchtveld ruimt (…Dd8 of anders) 6.Dg5‡. Zo 5…e4 6.Dg5+ 

Ke5 7.f6+! Ke6(d6) 8.fxe7 Te8 9.Df6+ K- 10.Dxc3 en wint. Op elke andere 5
de

 
zet van zwart is mat niet af te stoppen. 
 
iv/16.11.06      

 


