
 

Wat met de notatie van een partij? 
 
Tot nu toe werd op Retrochim het niet-optekenen van de partij door de vingers 
gekeken, hoewel er toch wel aangedrongen werd op notatie. Met in het achterhoofd 
de bedenking dat bij een bedenktijd van 90 minuten K.O. toch wel behoorlijk wat tijd 
aan schrijfwerk moet worden besteed. Het is begrijpelijk dat op het einde van een 
partij in versneld tempo wordt gespeeld en het noteren van de zetten overgeslagen of 
“gestreept” wordt, of zelfs helemaal niet meer geschreven wordt. Anderzijds  is het 
voordeel van noteren dat bij betwistingen of claims, zoals driemaal zelfde stelling, 
eeuwig schaak, en soms verkeerde plaatsing van stukken, de speler die niet noteert 
geen been heeft om op te staan en alleen rekening gehouden wordt met het 
genoteerde op het briefje van de tegenstrever.   
 
Volgens op het FIDE-reglement – en punt 11 van het Retrochim-toernooireglement 
zegt  duidelijk dat er gespeeld wordt volgens de FIDE-regels – dient een partij te 
worden opgetekend vanaf een bedenktijd van 60’ per speler. Met 90 min. bedenktijd 
per speler valt Retrochim dus onder deze regel. Maar ook het noteren zelf is bepaald: 
het mag in de eigen taal (moedertaal), weliswaar in algebraïsche notatie, maar niet in 
een soort geheimschrift! In tijdnood worden wel eens streepjes gezet, maar dat 
gebeurt daar waar een aantal zetten (b.v. 40) moeten worden gehaald binnen een 
bepaalde tijd. Niet echter bij Retrochim, zodat kan voorgesteld worden dat in tijdnood 
(laatste 5’) niet meer moet worden genoteerd! Het aantal zetten doet namelijk niets 
terzake, als de 90’ maar niet overschreden worden.  
 
Een aanpassing van een hekel puntje? Wat scheidsrechters en captains ervan 
denken horen we wel “onderweg”. Dat kan ook al met een  snelle reactie op dit 
“gazetje” of ter plekke bij de volgende ronde.    

 

Electronische klokken 
 
Natuurlijk speelt een aantal deelnemers aan Retrochim liever met electronische 
klokken, te oordelen althans naar de vraag (één of meer)  ernaar. De bekende Garde-
klok of andere tijdsapparatuur is mogelijk aan pensioen toe, hoewel ze nog goede 
diensten kunnen bewijzen. In principe wordt echter gespeeld met de klokken, zoals 
die door de “thuisclub” (al dan niet bijgestaan door de organisatie) worden geleverd. 
Niet iedere club beschikt over modern materiaal en dus wordt het roeien met de 
riemen die men heeft. Langs de andere kant staat vragen altijd vrij… 

 

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

en nu ook op http:/www.123website.nl/retrochim 
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 Retrochim klaar voor nieuw Lustrum? 

 
Klokslag 20.00 uur op woensdag, 19 oktober jl. stak de jongste editie van het 
Retrochim-toernooi van wal en voer de sloep de haven uit richting open zee. 
Buiten boord hingen een paar onbenutte riemen, een beetje triest daar  
achtergelaten door roeiers, die door allerhande omstandigheden niet meer 
konden, mochten of wensten deel te nemen aan de regatta. Ieder zijn vrijheid 
natuurlijk en dus in de plaats van maandelijks 32 roeiers aan het werk te 
zetten worden het er dit seizoen juistgeteld 24.  
 
Dat zijn altijd zes teams van vier, die met en tegen elkaar aan de slag gaan 
op zoek naar het grote Monster, koosnaampje voor de beker, die een kwart 
eeuw geleden verbonden was met het bekende en inmiddels ter ziele 
gegane Petrochim-schaaktoernooi, oorspronkelijk opgericht ter betwisting 
tussen petrochemische bedrijven.   
 
Maar met z’n zessen gaat het ook. Met “amper” vijf ronden voor de boeg kon 
het toernooi wat later starten, wat niet naar de zin was van Sint Job, dat zich 
gelaarsd en gespoord al in september aanbood verbaasd opkeek naar een 
leeg zaaltje, de datumvergissing inzag en zich dan maar bezighield met een 
intern partijtje, in het gezelschap van een aantal oplosschakers, die ter 
plekke een keiharde training volgden.  
 
Behalve dit incidentje ging Retrochim – één maand later dan! – rustig van 
start. Met dit verschil dat er tijdens de eerste ronde geen kwartier gegeven 
werd. Het ging er namelijk stevig aan toe en twee van de drie wedstrijden 
eindigden op een gelijkspel. De meest gelijke draw was de uitslag tussen BS 
Schilde en SK Essen: 8-8, 2-2, 10-10 . Gelijker kan het niet. Ook de clash – 
een verkeerde woordkeuze, omdat met zes deelnemers ongetwijfeld elke  
ontmoeting een clash zal worden! – tussen Paroza en Sint Job eindigde 
onbeslist, maar Paroza scoorde wat meer bordpunten. Enkel Brasschaat1 
wist zich tegen Brasschaat 2 (vorig jaar nog luisterend naar de naam Mix 54) 

  



door te zetten, won nipt op de laatste seconde de laatste partij en scoorde 
een 9-6 winst op de inmiddels licht gewijzigde bekerhouder. Want net zoals 
bij Paroza werd het team noodgedwongen gewijzigd, wegens een te hoog 
geworden kwotering, die de organisatie verplichtte zichzelf aan de eigen 
regels (max. toegelaten elo = 1800 of daarmee gelijkgesteld) te houden.  
 
Een maat voor niets werd het echter niet. Het toonde allicht aan dat de teams 
qua sterkte wat dichter bij elkaar schoven en dat er nog enkele boeiende 
ronden mogen worden verwacht. Op een paar kleine regelakkevietjes (zie 
verder) na was het voor de TL een rustige avond van vrienden onder mekaar. 
En zo hoort het ook.  
 

De uitslagen van de 1de ronde: 
 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
Brasschaat 1 – Brasschaat 2  9-7      2½-1½   15-5  
(Brass1: Bart V.Brugghe, Paul Beckers, C. Cauwenberg,  Cesar De Cock – 1-½-1-0) 
(Brass2: Luc Pattyn, Wim Verlinden, Jaak Calders, Walter Van Damme – 0-½-0-1) 

 
BS Schilde – S.K. Essen   8-8      2-2      8-8     
(BSS: Paul Jacobs, Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugeen Wouters – 1,0,0,1) 
Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – 0,1,1,0) 
 

Paroza – Sint Job    8-8     2-2     14-6 
 
(Paroza: Guy Van Habberney, Kevin Cauwenberg, Mil Van Dingenen, Marc Mathé – 1-1-0-0) 
(St.Job: Carlos Dorcas, Frank Leyssens, Marc Plees, Koen Van Deynse – 0-0-1-1 
 

Dat leidt tot volgende stand, waarin alles netjes in een handdoekje bij mekaar 
zit  en niet zo veel potten gebroken zijn…  
 
 

    
 Rangschikking            WP MP BP                                         
   1) Brasschaat 1              9 2½  15    
   2) Paroza               8  2 14 
   3) BS Schilde   8  2  10 
   4) Essen   8   2  10 
   5) Sint Job      8  2    6  
   6) Brasschaat 2   7 1½   5 
    

 

 
Tweede Ronde: woensdag 21 oktober 2009 - 20.00 uur 

Gastheer: Essen S.K. 
Lokaal: Parochiecentrum, Kerkstraat 62, Essen-Station. 

Op de dagorde de volgende ontmoetingen: 
    Brasschaat2 – Paroza            Sint Job – BS Schilde 

   Essen – Brasschaat 1 

 
 

 

Speelronde 
Kalender v/d Ontmoetingen 

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

ste
 bord)                      loting 

  1° ronde  
woensdag 19.10.11 
aanvang: 20.00 u. 
Gastheer:  
BS Schilde 

 
Brasschaat1 – Brasschaat2                 3-6 
BS Schilde – Essen                              4-2 
Paroza – Sint Job                                  5-1 

 
2° ronde 
woensdag 16.11.11  
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer:  
Essen S.K. 

 
Brasschaat2 – Paroza                          6-5                
Sint Job – BS Schilde                          1-4 
Essen – Brasschaat1                           2-3 
 

3° ronde 
woensdag 14.12.11 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer:  
S.K. Paroza  

 
Brasschaat2 – BS Schilde                   6-4 
Paroza – Brasschaat1                          5-3 
Sint Job – Essen                                  1-2 
 

4° ronde 
woensdag 8.2.2012 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer:  
Sint Job S.K.     

 
Sint Job – Brasschaat2                       1-6 
Essen – Paroza                                    2-5 
Brasschaat1 – BS Schilde                  3-4    
 

5° ronde 
woensdag 7.3.12 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: 
Brasschaat S.K.  
 

 
Essen – Brasschaat2                           2-6 
Brasschaat1 – Sint Job                       3-1 
BS Schilde – Paroza                            4-5 

 


