
 

Kalender van de Ontmoetingen 
 
 

 

Ronde 
 “Thuisploeg” – “Bezoekers” 

(“thuisploeg” wit op 1
ste

 bord)                      loting 

  1° ronde  
woensdag 21.11.12 
aanvang: 20.00 u. 
Gastheer:  
BS Schilde 

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

2° ronde 
woensdag 19.12.12  
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer:  
Paroza 

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

3° ronde 
woensdag 6.3.13 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer:  
S.K. Essen  

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

4° ronde 
woensdag 3.4.13 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer:  
Sint Job S.K.     

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

5° ronde 
woensdag 2.5.13 
aanvang: 20.00 uur 
Gastheer: 
Brasschaat S.K.  
 

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

 
 

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

http://users. Skynet.be/BSSCHILDE 
en op http:/www.123website.nl/retrochim 
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Eerste ronde: meteen zware cijfers  
 
Ze waren er allemaal, de getrouwen van Retrochim, en ze drukten de  klok 
om precies 20.00 uur op gang, de eerste gezamenlijke beweging, waarbij ze 
allen tegelijk voor de zevende keer nu al het Retrochim-toernooi op gang 
trokken. Net zoals vorig jaar waren ze met zes teams, die zich bereid hadden 
verklaard om aan deze editie van Retrochim deel te nemen.  
 
Beginnen in de tweede helft van november is eigenlijk een “beetje” (zeg maar 
“stuk”) te laat, maar met zes ploegen heb je meer ruimte op de kalender, kan 
je een paar maanden uitduiken en hoeft het niet allemaal op vijf maanden uit 
te zijn. Je kan de competitie om de Antwerpse Zilveren Toren ontwijken en 
toch in april-mei eindigen. Je kan ook winterse omstandigheden uitsluiten of 
ze ontwijken, maar het neemt niet weg dat acht teams (en dus zeven 
speelronden) misschien wel ideaal zijn.  
 
Maar niet gezeurd over de twee “gapingen” op de kalender. We maken ons 
sterk dat we die ooit kunnen “dicht-plamuren”. Dat komt later aan de orde, 
terwijl intussen de deelnemende clubs/ploegen hun ideeën en wensen aan 
de organisatie bekend kunnen maken. Er kunnen bezwaren opdagen tegen 
het acht-ploegen-systeem, want zeven speelavonden – hoewel niet 
onoverkomelijk – nemen evenveel maanden in beslag en misschien kan niet 
elke vereniging dat aan.  
 
Inmiddels zijn we op weg voor vijf ronden, te spelen (in volgorde) op Schilde, 
Paroza, Essen, Sint Job, Brasschaat. De kalender verderop in dit krantje. Nu 
al een dankwoordje aan de deelnemende teams en hun captains voor de 
medewerking aan dit buitenbeentje van een toernooi. Buitenbeentje omdat 
na 90 (maal 2) minuten de partij voorbij is en een team met een  verre ver- 
plaatsing voor de boeg ook op een menselijk uur thuis kan geraken= En dat 
is ook belangrijk!  

  



 
 
Vorig jaar eindigden in de eerste ronde twee van de drie wedstrijden op een 
gelijkspel 2-2 (8-8) en de derde ontmoeting op een nipte overwinning. Tijdens 
de eerste ronde van het toernooi 12-13 werden echter flinke meppen 
uitgedeeld en kwamen er  zware en merkwaardige cijfers op het bord. 
 

Brasschaat 2 – Brasschaat 1    
Net zoals vorig jaar en zoals het hoort, openingsmatch tussen twee teams 
van dezelfde club. Team 1 liet onmiddellijk en duidelijk in de kaarten kijken 
en gunden de clubmakkers nog geen halfje. Dat maakte een uitslag van liefst 
4-12 (0-4 MP en 0-20 BP). Goed begonnen, half gewonnen moet men in 
Brasschaat gedacht hebben, maar dit begin was er eentje van de bovenste 
plank. Daar konden clubmakkers en tegenstanders niet veel aan verhelpen! 
Er werd geen kwartier gegeven (figuurlijk bedoeld), en evenmin een verloren 
gelopen halfje. De tegenstand werd gewoon op een hoopje gespeeld en het 
is hierbij duidelijk wat Brasschaat beoogt: het monster en niets minder! 
 

BS Schilde – Sint Job 
De gastheren van de eerste ronde hadden het onmiddellijk al heel zwaar te 
verduren. Schilde kon niet op zijn sterkst aan het toernooi beginnen, maar 
het doet niets af van de gave prestatie van de Sintjobbers. De barometer van 
de match stond voor Schilde al snel op koud, toen “Jojo” Dockx (in een 
spiraal die nog “af” ging, maar elk ogenblik kan draaien),  Retro-nieuweling  
Marco Veldman en iets voordien Willy Hofmans het loodje moesten leggen, 
tegen respectievelijk Koen Van Deynse, John Ceurvels en Stan Vercammen. 
Alleen kapitein Luc Jacobs liet zich niet ringeloren door Frank Leysen. Luc 
won en zwakte de nederlaag enigszins af. Maar dat Sint Job en weer staat 
moge duidelijk wezen!  
   

Paroza – Essen 
De Essenaars konden al meteen aan de slag tegen de bekerhouders. Zonder 
vaar noch vrees, zoals blijkt want 8-8 is een uitstekende prestatie. Wie de 
bekerwinnaars op een gelijkspel kan houden, zelfs al werden bij Paroza een 
paar “toppers” gemist, verdient applaus. Henri Serruys won  het volle punt 
voor zijn team, terwijl Frank Hontele van Essen hetzelfde deed met Raymond 
Robbé De beide andere partijen eindigden op remise en de match zelf 
bijgevolg ook. Een fraai resultaat voor de grensjongens, waarbij Hamid 
Haqiqi en Jef Jordaens erg tevreden waren met hun remise!   
 

 

 
 

De uitslagen van de 1de ronde: 
 
Ontmoeting:    WP     MP      BP 
 
Brasschaat 2 – Brasschaat 1  4-12      0-4        0 20  
(Brasschaat 2:  Jaak Calders, Cyriel Cauwenberg, Cees Boersma, Cesaer De Cock – 0,0,0,0) 
(Brasschaat 1: Jan Demarré, Bart Van Brugghe, Walter Vandamme, Sigri V.d.Weyer – 1,1,1,1) 

 
BS Schilde – Sint Job    6-10      1-3      8-12     
(BSS:  Luc Jacobs, Michel Dockx, Marco Veldman, Willy Hofmans – 1,0,0,0) 
(St.Job: Frank Leyssen, Koen Van Deynse, John Ceurvels, Stan Vercammen – 0,1,1,1) 

 
Paroza – Essen    8-8     2-2     9-11 
(Paroza: Raymond Robbé, Henri Serruys, Mil Van Dingenen, Marc Mathé – 0,1,½,½ ) 
(Essen: Frank Hontele, Wim Woittiez, Hamid Haqiqi, Jef Jordaens – (1,0, ½ ,½ ) 
 
 
 

 
    Rangschikking            WP MP BP                                        
   1) Brasschaat 1              12  4  20    
   2) Sint Job               10  3 12 
   3) Essen     8   2  11 
   4) Paroza     8  2   9 
   5) BS Schilde     6  1    8 
   6) Brasschaat 2     4  0   0 
               ©   48  12            60 

 
 
 
       

 
Tweede Ronde: woensdag 19 december 2012 - 20.00 uur 

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

ste
 verdiep) 2100 Deurne 

Op de dagorde de volgende ontmoetingen: 
    ����  Paroza – Brasschaat2                   ����  Sint Job – Essen 

���� Brasschaat 1 – BS Schilde 

 


