
 
 

Zesde ronde: woensdag, 9 maart 2011- 20.00 uur 
Gastheer: Sint Anneke   

SAC (St. Anneke Centrum), Hanegraefstraat 5, Antwerpen L.O. 
OPGELET: Mogelijk een andere ingang aan het gebouw, gezien werken! 

Op de dagorde: 
Sint Anneke – B.S. Schilde         Brasschaat – Essen 

Mix 54 – Paroza         Sint Job – ‘t Schaakstuk  
 
 
 
 

Verdere kalender Retrochim-Ty 2010-11 
 

 

Speelronde 
Ontmoetingen 

“Thuisploeg” – “Bezoekers” 
(“thuisploeg” wit op 1

ste
 bord) 

6° ronde 

woensdag, 9 maart „11 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: Sint Anneke 

B.S. Schilde – Paroza  
Essen – Mix-54  
‘t Schaakstuk – Brasschaat  
Sint Anneke – Sint Job 

7° en slotronde 

woensdag, 6 april ‟11 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: Brasschaat  

Sint Job – B.S. Schilde  
Brasschaat – Sint Anneke  
Mix-54 – ‘t Schaakstuk  
Paroza – Essen  

 
 
 
 

Rangschikking bleef gehandhaafd. 
 
In “Retrochim-gazet nr 4 verscheen de rangschikking onder enig voorbehoud 
voorbehoud, mede door een klacht uitgaande van Sint Anneke. 
Zoals in het reglement voorzien, werd een beroepscommissie samengesteld 
en bijeengeroepen om zich over de klacht uit te spreken.  
De commissie was van oordeel dat er onvoldoende gronden waren om de 
uitslag, zoals gepubliceerd in het “Retrokrantje nr 4”, te wijzigen. Aldus bleef 
de rangschikking behouden. 
 
 
 

 

 

Retrochim-Gazet 
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   woensdag, 9 februari 2011 

 
 

 

Tijd beslecht Titanenstrijd 
 

De vijfde ronde van het Retrochim-Ty 2010-11 werd gespeeld in het 
Dienstencentrum het Sluisken in Brecht, een nieuwe locatie, die door de 
inrichters van St. Job voorgesteld was. Het bleek een schot in de roos: een 
prachtige zaal, een zeer rustige omgeving, waar de rustende gemeenschap 
op een vroeg uur naar bed gaat, en een bar tegen vooroorlogse tarieven. 
Onder “vooroorlogs” mag je begrijpen: de gewapende uiteenzetting tussen 
die van Vietnam en de Golfoorlog in. Uitstekende locatie, met gemeende 
dank aan de gastheren van de dag, de S.K. St. Job.  
 
Er stond een titanenclash op het programma en geen kleintje. Er werd 
zonder genade voor elk veldje en voor elke tik van de klok of zet op het 
schaakbord gevochten. Bikkelhard, want de tijd telde ook mee en wordt 
trouwens vòòr elke ronde nog  eens op het hart gedrukt: 90 minuten. Tijd telt 
nu eenmaal mee en soms is het niet gemakkelijk om dat te aanvaarden. Tijd 
is even belangrijk geworden als het schaken zelf! Wie ons dàt decennia 
geleden heeft gelapt, zou in eigen overgrootvaderlijke snor moeten worden 
gewurgd. Vooral als we met de tijd verliezen… Het is zeer moeilijk je daar bij 
neer te leggen, zelfs toernooileiders voelen er zich erg onbehaaglijk bij. En ja, 
het was even bitsig, keihard, met gierende zenuwen, lastig te verteren, vooral 
als je er genadeloos mee verliest. Het moet erg duidelijk geweest zijn dat in 
de betrokken match beide kampen overtuigd waren van dat éne feit: de 
winnaar maakt een grote kans om op 6 april het “monster” – dat is de 
winnaarsbeker – in de hoogte te steken. En dan ga je er voor! 
 
Tijdnood is een soort technische blunder, die iedereen als eens begaat. Het 
is eigenlijk een “tijdbom”, een tuig dat van de eerste seconde af in een partij 
ingebakken zit en dat – àls het ontploft,  erg snel   ontroostbare slachtoffers 
kan maken. Ontroostbaar, tot op de dag dat men het weer eens vergeet… 

  



Sint Anneke – BS Schilde  
Een ontmoeting, die vrij snel beslecht werd. Aan de borden 1 en 2 kwam het 
tot een remise en aan beide andere borden leek alles rustig te verlopen, 
zodat een gelijkspel mocht worden verwacht. Maar toen won Michel Dockx 
voor BSS en kort daarop moest Marc Van Dyck in Eugeen Wouters zijn 
meerdere erkennen.  Met een plots kurkdroge 6-10 op de tabellen… 
 
Brasschaat – Essen  
Cyriel Cauwenberg toonde zijn ploegmakkers hoe het moest: snel en 
accuraat de tegenstrever mollen. Wim Woittiez wist niet wat hem overkwam. 
Alleen Cesar De Cock deed het  grote Cyriel na: Hamid Haqiqi zat een beetje 
verwezen toe te kijken hoe Cesar‟s laatste “helicopterke” vlak naast zijn 
koning landde. In totaal werd het met 8-8 een gelijkspel en blijft de rode 
lantaarn in Essens‟s bezit. Het verschil is één schamel punt en Essen heeft 
het zwaardere programma af te werken. 
 
St. Job – ‘t Schaakstuk   
De thuisploeg liet meteen verstaan dat – als één van beide teams van de 
topmatch het zou begeven, zij klaar stond om meteen naar de kop van de 
tabel te springen. Zelf moest St. Job eerstens voor winst, tweedens voor 
zware winst te behalen, tegen de tweede in de rangschikking, ‟t Schaakstuk. 
Dat lukte alvast. Het werd een kurkdroge 11-5, waarbij enkel Timmy 
Leyssens een remise wist te behalen tegen Marc Plees.   
 
Mix 54 – Paroza 
Jaak Calders speelde held van de dag: hij baatte nogal snel een vergissing 
van Marc Mathé uit en het stond meteen al 1-0. Rik Serruys vond dat zoiets 
niet kon en maakte al even snel komaf met Kees Boersma. Stand 1-1 (4-4) 
en meteen lag het gewicht op de schouders van de ploegmakkers op de 
borden 1 en 2. Met nog 15 minuten te gaan waren beide partijen nog altijd 
niet beslist en het zag er naar uit dat winst enkel door tijd, of  door blunders, 
die in tijdnood begaan worden, waardoor een remise (verdiend of niet) teloor 
nog verloren kan gaan.  
Jan Matterné-Jef Meulenbergs enerzijds, en anderzijds Jef De Meyer-Luc 
Pattyn, waren partijen, die – zo niet voor de hand liggend, dan toch mogelijk 
– gewoon op remise hadden kunnen uitdraaien. Maar dan ware deze clash 
op 8-8 geëindigd en een mooie kans op een vroegtijdige beslissing verloren 
gegaan.  De strijd werd op het element “tijd” uitgevochten en beide partijen 
werden door Mix 54 gewonnen. Draai de rollen op beide borden even om en 
de match had wellicht op precies dezelfde wijze – maar dan met de winnaars 
aan de andere kant van de borden! – kunnen eindigen.  

De uitslagen van de 5de ronde: 
 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
Sint Anneke – BS Schilde  6-10     1-3        7-13      
(Sint Anneke: Alain Dillen, Peter Schoofs, Roger Vermeir, Marc Van Dyck – ½,½,0,0). 
(BS Schilde: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugène Wouters – ½,½,1,1)   
 

St. Job – ‘t Schaakstuk   11-5         3½-½   18-2     
(St. Job: Frank Leyssens, Willy Van Gompel, Marc Plees, John Ceurvels – 1,1,½,1) 
(‟t Schaakstuk: Mil Van Dingen, Pierre Arteel, Timmy Leyssens, Erik Sysmans – 0,0,½,0)  
 

Brasschaat – Essen     8-8     2-2       6-14    
(Brasschaat: Bart Van Brugghe, Paul Beckers, Cyriel Cauwenberg, Cesar De Cock, (0,0,1,1). 
(Essen:  Jan Brosens, Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamid Haqiqi – 1,1,0,0) 
 

Mix 54 - Paroza    10-6     3-1         18-2     
(Mix 54: Jan Matterné, Luc Pattyn, Jaak Calders,  Kees Boersma – 1,1,1,0 ) 
(Paroza: Jef Meulenbergs, Jef De Meyer, Marc Mathé, Henri Serruys – 0,0,0,1)  

 
 

Rangschikking (*)     WP        MP        BP 
       1) Mix 54   47 13,5  74 
       2) Paroza               45 12,5   61    
       3) „t Schaakstuk  43  11,5  51 
       4) Sint Job   42 11,5   55 
       5) BS Schilde  39  9,5  48             
       6) Sint Anneke 37  8,5  50 
       7) Brasschaat 34  7,0  29         

                       8) Essen        33        6,5        32 
       ©   320          80          400 

 
 
 

Website 
Uitslagen en standen zijn ook te vinden op de BSS-website  via het adres 

www.schaakclub-schilde.be 
 

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

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

