
 
 

 

Speelronde 
Kalender v/d Ontmoetingen 

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

ste
 bord)                       

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

 
Brasschaat1 – Brasschaat2                 9-7 
BS Schilde – Essen                              8-8 
Paroza – Sint Job                                     8-8 

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

 
Brasschaat2 – Paroza                          8-8                
Sint Job – BS Schilde                          8-8 
Essen – Brasschaat1                           9-7 
 

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

 
Brasschaat2 – BS Schilde                    
Paroza – Brasschaat1                           
Sint Job – Essen                                   
 

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

 
Sint Job – Brasschaat2                        
Essen – Paroza                                     
Brasschaat1 – BS Schilde                      
 

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

 
Essen – Brasschaat2                            
Brasschaat1 – Sint Job                        
BS Schilde – Paroza                             

 
 
 

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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 Essen leidt Handdoek-klassement! 

 
Retrochim mag dan teruggeschroefd zijn tot op zes deelnemende teams, het 
was in Essen, tijdens de tweede ronde van de zesde editie een erg 
spannende bedoening! Zoals dat vorige maand al het geval was, eindigden 
twee van drie duels op een gelijkspel en ergo één op een nipte (de kleinst  
mogelijke) overwinning. Dichter bij mekaar is amper mogelijk… 
 
Toen de esbattementen die avond achter de rug waren, prijkte het lokale 
team van Essen, voor de allereerste keer sinds de wedergeboorte van het 
P(R)etrochim-toernooi aan de leiding van het klassement. Dat hadden de 
grensjongens beslist verdiend en enkel de mist en de kou, die de spelers wat 
sneller naar huis toe dreven, waren oorzaak dat er geen feestelijk staartje 
aan die heuglijke gebeurtenis kwam. Zo toch, dan hebben we dàt gemist… 
 
De Essense schaakvereniging heeft het in het verleden niet altijd gemakkelijk 
gehad. De mannen, die de club twintig jaar geleden steunden, doen het nu 
nog en houden het bootje boven water. Schaken werd een gemoedelijk 
onderonsje, al miste men soms het contact met andere clubs en mensen. Het 
Retrochim-toernooi was een mogelijkheid om die “nood” wat te lenigen en de 
kans werd gretig aangegrepen. Zelfs als dit het enige is, wat Retrochim ooit 
heeft voortgebracht, dan is het doel van Retrochim gelukt! 
 
Het avondje Essen zal allicht niet snel vergeten worden! Er werd geknokt tot 
bijna op de tijdsgrens en bij de ontmoeting Brasschaat2-Paroza bleef het tot 
vijf voor tijd en aan drie tafels spannend. Tot grote opluchting van de TL 
hielden de oude “Garde”-klokken het allemaal uit, geen enkele diende te 
worden vervangen! En aan elk bord werden de notitiebriefjes keurig ingevuld. 
Nu ja, keurig? In elk geval leesbaar en naar de regels, door de grote bonzen 
van FIDE voorgeschreven. Dank daarvoor aan de heren scheidsrechters, 
spelende en toekijkende, die ons al  enkele regeltjes hebben ingehamerd.  

  



Brasschaat 2 – Paroza 
Een langdurige kamp kreeg de beide teams niet gescheiden. Mil Van 
Dingenen (op bord 4) was met Cornelis Boersma het eerst klaar. Een 
onoplettendheid van Kees en de Berchemse samenstelling stond 0-1 voor. 
Kort daarop betreurde Rik Serruys zijn laatste zet, maar Walter Van Damme 
deed dat niet! Gelijke bordjes dus, tot op het einde en noch Wim Verlinden, 
Raymond Robbé, Guy Van Habberney of Luc Pattyn konden door het 
gewapend beton van hun tegenstrever dringen. Een logische uitslag dus, al 
leek het soms buigen of barsten… 
 
Sint Job – BS Schilde 
Beide teams dienden hun eerste-bord-speler aan de kant te laten en alles 
schoof een plaatsje op. Het duurde niet lang of Michel Dockx nam de maat 
van Marc Plees, terwijl aan hord 3 Koen Van Deynse aan Eugeen Wouters 
van hetzelfde laken een broek verkocht. Frank Leyssens kwam niet door de 
stugge verdediging van Luc Jacobs, terwijl diens zoon Sander, nochtans een 
tijdje uit de beweging, het Jacobs-been stijf hield en aan bord 4 John 
Ceurvels achter een soort Siegfriedlijn lang genoeg ophield om er een remise 
aan over te houden.  
 
Essen – Brasschaat 1      
Essen was het enige team dat een zege in de wacht kon slepen, uitgerekend 
tegen leider Brasschaat 1, dat slechts één wijziging aanbracht op bord 4. De 
thuisploeg opende meteen opperbest, toen Frank Hontele op bord 2 Paul 
Beckers klem zette en 1-0 uitliep. Waarschijnlijk had Cyriel Cauwenberg zijn 
eskader vliegende draken thuis en op stal gehouden, want Wim Woittiez 
slaagde erin Cyriel op een puntendeling te houden. Dat bleek een goede 
zaak te zijn, want Bart Van Brugghe kreeg na veel moeite Jan Brosens klein, 
terwijl aan bord 4 Jef Jordaens een nochtans in goede vorm verkerende Sigri 
Vandeweyer een flinke loer wist te draaien. Onverwacht, maar beslist niet 
onverdiend, leverde dat de thuisploeg een nipte 9-7 winst op – een eerste 
keer tegen Brasschaat als we het goed hebben! – met op de koop toe de 
koppositie in het klassement. Bravo!   
 
Het Klassement 
Dit (ingekorte) toernooi is bijna halfweg en in de stand zijn er nauwelijks 
verschillen. Ieder van de teams doet nog flink mee aan de rush naar de 
eindwinst. Nogal logisch als je ziet dat op zes gespeelde ontmoetingen er 
slechts twee op een winst(of verlies) eindigden, de andere vier op gelijkspel... 

 
 

De uitslagen van de 2de ronde: 
 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
Brasschaat 2 – Paroza   8-8      2-2        11-9  
(Brass2: Luc Pattyn, Wim Verlinden,  Walter Van Damme, Kees Boersma – ½-½-1-0) 
(Paroza: Guy Van Habberney, Raymond Robbé, Henri Serruys, Mil Van Dingenen – ½-½-,0,1) 

 
Sint Job – BS Schilde    8-8      2-2      9-11     
(St.Job:  Frank Leyssens, Marc Plees, Koen Van Deynse, John Ceurvels  – ½,,0,1,½) 
(BSS: Luc Jacobs, Michel Dockx, Eugeen Wouters, Sander Jacobs – ½,,1,0,½) 
 

Essen – Brasschaat 1    9-7     2½-1½  10-10 
(Essen: Jan Brosens, Frank Hontele, Wim Woittiez, Jef Jordaens – 0,1,½,1) 
(Brass1: Bart V.Brugghe, Paul Beckers, C. Cauwenberg,  Sigri Vandeweyer  – 1,0,½,,0) 
 

 
 
    
 Rangschikking  WP MP BP                                         
1) ESSEN S.K.   17 4½ 20 
2) Brasschaat 1   16 4 25    
3) Paroza   16 4 23 
4) BS Schilde   16 4 21 
5) Sint Jobse S.K.  16 4 15 
6) Brasschaat 2   15 3½ 16  
 

     Controle-getallen:      96     24          120 

 
 
 

 
Derde Ronde: woensdag 14 december 2011 - 20.00 uur 

Gastheer: S.K. Paroza 
Lokaal: Zaal Familia, Karel Govaertsstraat 53 (1

ste
 verdiep) 

2100 Deurne (nabij Dascottalei en Alg.Ziekenhuis “Monica”)   
Op de dagorde de volgende ontmoetingen: 

    Brasschaat2 – BS Schilde            Paroza – Brasschaat1 

   Sint Job – Essen S.K. 

 
 


