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B. Vanhandenhoven (Brasschaak.)  
     vs. G. Adams (Schoten) 

   stand na 15
de

 zet. 
 
16.Lg3 g5; 17.Pe5 Pf4; 18.Te1 Pxe5; 19.dxe5 De7; 20.Lxf4 gxf4; 21.Df3! 

Een fraaie zet! Er dreigt niet alleen simpel 22.xf4 en pionwinst, maar 
tegelijk 22.Da8+ Kc7 23.Da7+ en wit heeft al eeuwig schaak, want  als 
zwart zich aan 23…Kc6 waagt volgt een echte zweepslag: 24.Le4 mat! 

21…Kb7; 22.Dxf4  
Een keerpunt in de partij: zwart heeft een groot deel van zijn aanvals-
kracht ingeboet, terwijl zijn koning hulpeloos in een vrije ruimte zwalpt. 
Wit heeft handig gebruik gemaakt van de nadelen van de lange rokade 
en heeft nu niets meer aan eeuwig schaak, want de winst wenkt.   

22…Lc6; 23.De3 Kb7; 24.Le4 h5!; 
Zwart geeft het helemaal niet op, maar gaat weer in de aanval. Dit keer 
viseert hij de koningsvleugel, terwijl wit de andere kant opkijkt. 

25.Tad1 Ld5; 26.Td4 Kc6; 27.Ted1 Dc5; 28.f4 Lxe4; 29.Dxe4+ Td5;  
Zwart heeft de situatie vrij goed rechtgezet. Zijn koning staat weliswaar 
bloot aan de gevaren van een witte aanval, maar eigenlijk is er op één 
pion na en schijnbaar niet zoveel aan de hand. 

30.Kf1 Thd8; 31.Ke2 De7; 32.a4 b4? 
Een kortsluiting, onder de druk van de wegvliedende tijd misschien. 
Zwart geeft zomaar een pion cadeau en gooit de poort van de vesting 
gewoon open voor de indringende Vandalen. Of waren het Westgoten? 

33.Txc4+ Kb6; 34.De3+ Kb7; 35.De4+ Kb6; 
De tijdnood eist zijn tol. Zwart ligt dicht bij de val van de pijl, wit heeft 
nog wat adem over.  

36.Txd5 Txd5; 37.cxd4 Dd7; 38.Dd3+ Ka6; 39.b5+Kb6 
en zwart geeft de strijd op, vooral omdat de klok nog maar enkele 
seconden voor hem overheeft. 
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    Drie pittige wedstrijden op het programma. Hier en daar werd zelfs gestreden 
tot de laatste snik, de ultieme seconde Het was duidelijk dat de leidende teams 
zo dicht mogelijk bij de pole-position wilden komen, met in het vooruitzicht een 
laatste ronde tussen drie, vier, zelfs vijf ploegen.  
    Essen SK kreeg de zwaarste brok te verwerken: St. Jobse verweerde zich 
uitstekend en tot twee keer toe bepaalde de vallende vlag van de tijdscontrole 
de uitslag. Twee keer in het voordeel van de bezoekende Essenaars. Frank 
Leyssens van St. Job verloor een tijdveldslag, maar was achteraf zo sportief 
toe te geven dat de Essense winst al vroeger verdiend was. En Jef Jordaens 
kroop door het oog van de naald toen correct optekenen van de zetten hem 
misschien de halve inzet had kunnen kosten tegen Koen Van Deynse. Er was 
ei zo na sprake van herhaling van zetten en ergo remise. Dat had de 
einduitslag, die op een totaal gelijkspel eindigde, nog kunnen veranderen.   
    Spannend was ook het vertoon aan de derde wedstrijdtafel, bij de wedstrijd 
Degussa-St.Anneke. Peter Schoofs hield Fons Antonis op een halfje en precies 
deze puntendeling werd de basis van een zege van de bezoekers (leg het maar 
eens uit hoe je in eigen lokaal nog bezoekende ploeg kunt zijn!). Julien Arens 
verloor weliswaar van Staf Verbist (een niet in te nemen vesting van Degussa), 
maar Roger Vermeir en de onvermijdelijke Frans De Jonghe deden hun duit in 
St.Anneke’s zakje, voldoende voor een nipte zege. 
    Zo gemakkelijk als de uitslag liet vermoeden had Brasschaak het niet tegen 
de S.K. Schoten.  Nochtans stond het al snel 1-0, toen een kniekwetsuur Guy 
Eycken wat minder parten speelde en Franklin De Cock na 35 zetten geen voet 
meer aan de grond had. Erik Sysmans had en hield Jos Soetewey in een 
outgreep, maar Paul Beckers verstikte dan weer Timmy Leyssens. Uiteindelijk 
kreeg Gert Adams van Bob Vanhandenhoven weinig ruimte en nog minder tijd. 
Gert ging wel tot op de bodem maar kon een nog vrij afgetekende winst van Brasschaak 
niet meer vermijden. 
  
     

 

 



 
 
 
   In de rangschikking is leider S.K. Essen zo goed als kansloos om het toernooi te 
winnen, want de jongens van de grens zijn tijdens de laatste ronde vrij en hun 
voorsprong op de nummers 1 tot en met 5 is te verwaarlozen. Brasschaak en/of St. 
Anneke moeten op de valreep meer kunnen scoren. Mogelijk kunnen BS Schilde en St. 
Jobse dat ook, maar de afstanden liggen hier al wat groter. Maar beide teams moeten 
trachten de kersen in te pikken, die Brasschaak en St. Anneke misschien laten liggen. 
Of dat zal lukken is een heel andere zaak.  
    En ook onderaan volgt een laatste wedstrijd als gegoten: Degussa – Schoten S.K. om 
het vermijden van de rode lantaarn. De strijd bovenaan en onderaan: een laatste 
programmabrok die niet beter kon worden gepland. 

i.van 
 

 

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

 
Ontmoeting:    WP     MP            BP 
 
Brasschaak – Schoten S.K.  10-6           3-1               18-2 

       (Brasschaak: (1 1 1 0) Vanhandenhove, Eycken, Beckers, Soetewey)  
       (Schoten:  (0 0 0 1) Adams G., De Cock Fr., Leyssens T., Sysmans E.) 
      
Sint Jobse S.K. – Essen S.K.   8-8      2-2            10-10  

      (St.Job: (0 1 1 0) Leyssens Fr., Ceurvels J., Plees M., Van Deynse K.)  
      (Essen: (1 0 0 1) Brosens J., Cleeren W., Woittiez W., Jordaens J.) 
  
Degussa – Sint Anneke SK    7-9      1½-2½          6-14      

       (Degussa: ( ½ 0 0 1) Antonis A., Devos L., Coppens J., Verbist St.)  
       (St.Anneke: (½ 1 1 0) P. Schoofs, R. Vermeir,  De Jonghe Fr., J. Arens) 
BS Schilde had een vrije dag. 

 
Rangschikking       *             WP MP BP 
1) S.K. Essen   48 12 53 
2) Brasschaak          *  47 13½  69 
3) Sint Anneke         *  44 12  59  
4) BS Schilde        *  42 11  63 
5) Sint Jobse S.K.    *   41 10½ 53  
6) Degussa              *  34  7    28 
7) Schoten S.K.       *  32  6 35  

 (*) vrije beurt reeds verbruikt) 

Volgende Ronde, de laatste 
Volgende ronde (7): woensdag, 25 april 2007 om 20 u. bij S.K. Remise 
Brasschaat, lokaal Gemeentelijk Instituut Brasschaat (GIB) Door Verstraetelei 
50, 2930 Brasschaat..  
 
Op de dagorde volgende wedstrijden: 
St. Anneke-St. Jobse – Schoten S.K.-Degussa – BS Schilde - Brasschaak   
Wegbeschrijving: 
Komende uit richting Schoten (Botermelk) richting Brasschaat, tot aan de 
verkeerslichten park. Daar links, Miksebaan. Een 200 m. verder verkeers-
lichten. Rechts is Door Verstraetelaan, G.I.B. is onmiddellijk aan rechterzijde. 
Komende Brasschaat gemeente (of via Hemelakkers), tot aan de kerk. Rechts 
vòòr de kerk de bochtige Miksebaan en 200 m. verder aan verkeerslichten, 
links de Door Verstraetelaan, GIB onmiddellijk aan uw rechterzijde.  
 

 
Op het Scherp van de Snede 

 
In het duel Brasschaak-Schoten kwam het intern aan bord 1 nog tot een pittig 
duel tussen Bob Vanhandenhoven (wit) en Gert Adams (zwart). Vooral de 
zwartspeler ging er in een damepionspel stevig tegenaan, maar dat was ook de 
enige kans om de rustige Vanhandenhoven het vuur aan de schenen te leggen. 
Bijna werd het einde van de bedenktijd bereikt, maar net vòòr het zover was 
zag Gert, die niet zonder kleerscheuren uit de open veldslag was gekomen, het 
nutteloze van verdere pogingen in.  
 
1.d4 Pf6; 2.Pf3 e6; 3.Lf4 d5; 4.e3 c5; 5.c3 Pc6; 6.Ld3 Le7; 7.h3 c4; 8.Lc2 b5 

De duistere bedoelingen van zwart worden meteen helderwit: volop de 
aanval kiezen, de damevleugel onder druk zetten en het beletten van 
de rokade langs die vleugel.  

 9.Pbd2 a5; 10.a3 Ld7; 11.e4 dxe4; 12.Pxe4 Pd5; 13.Pd6+ 
Een eerste tegenprikje. Laten voelen dat je er ook nog  bent en meteen 
– al was het voorlopig – een rokade verhinderen.  

13…Lxd6; 14.Lxd6 Df6;  
 Ld6 heeft alle ruimte, twee sterke diagonalen en verdrijven is erg lastig.  
15.0-0, 0-0-0? 

Achter de opgerukte pionnen in de frontlijn is een gapende ruimte 
ontstaan, die wit de kans biedt om naar hartelust een tegenaanval op te 
zetten. De grote rokade lijkt hier niet aangewezen, maar misschien wil 
zwart met alle macht de flankaanval voortzetten. Een gebrek aan 
consequentie kan je de zwartspeler zeker niet verwijten! Zie diagram. 


