
Interclub 2004
Ronde 2
 
 
Reeks VB
Moretus 9 – Oude-God 1     0-4
 
Toen we enkele jaren geleden voor het eerst een jeugdploeg inschreven in de Interclubs, kwam die vaak thuis met een nul, maar wel met veel ervaring rijker. Dat blijkt nu te lonen.
Vorig jaar al scoorden Nils en Jasper hun puntjes, dit jaar gaan ze daar gewoon mee door. Toegegeven, onze eerste ploeg is op de hoogste borden versterkt – voor promotie moet je
toch nog een tandje bijsteken. Na de 3,5-0,5 zege tegen Borgerhout 7 in de eerste ronde werd nu de jeugdploeg van Moretus 9 ingeblikt. Nils won gauw een stuk, Jasper
blokkeerde een vroege aanval en won de dame, Erik won eveneens vrij vroeg materiaal. Alleen op bord 1 bood de enige volwassene weerstand. Na deze zege blijft Oude-God 1
uiteraard aan de leiding in zijn reeks. De uitslagen:
 
Vilarnau – T’Sas          0-1
Dorjbajar Zo. – Cools 0-1
Dorjbajar To. – Nijs    0-1
Vermiert – Lauwers     0-1
 
 
Reeks VC
Humbeek – Oude-God 2       0-4
Verslag: Paul Billion
Een vlotte 0-4 winst in Strombeek-bever tegen Humbeek2.Gemiddelde leeftijd van onze tegenstrever zal ongeveer 12 jaar geweest zijn.Dit neemt niet weg dat er toch nagedacht
moest worden.Roeland op bord 2 was het eerst klaar.Zijn tegenstrever miste een vorkje op zet 17 en 2 zetten later was er stukwinst.Hierna wikkelde Roeland alles rustig af en op
zet 33 mochten de stukken terug in de doos.
Wout op bord 3 kreeg op zet 24 een pionnetje van zijn tegenstrever en de nodige druk op de stelling. Op zet 31 krijgt Wout de kans om een toren te winnen na Lg5 maar hij speelt
Td8.Dit kost hem normaal gezien een pion en de stelling.Gelukkig overziet zijn tegenstrever dit.
Bij Jef op bord 4 werd het een zeer gesloten Hollands.Op zet 20 werd pas het eerste stuk geslagen.Na 26 zetten en stukkenruil forceert Jef een doorgebroken pion die op zet 49
weet te promoveren en dan is het snel uit.
Ikzelf op bord 1 in een wisselende partij stel op zet 38 een remise voor maar vermits mijn tegenstrever een vrijpion heeft, weigert hij.Blijkbaar stond ik toen net in een betere
positie, want het werd een gewonnen pionneneindspel.
Na de 0,5-3,5 nederlaag tegen Londerzeel sluit onze tweede ploeg zich terug aan bij het peloton. De uitslagen:
Decoster,S - Billion,P              0-1
Claessens,R - Van Praet ,R     0-1
Van Cappellen,J - Melis,W      0-1
De Meyer,J - Reyniers,P         0-1
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Oude God 1 – Geel 4 : 4 – 0
Omdat Nils naar het WK in Griekenland was, werd ploeg 1 versterkt.  Met een wel heel sterke ploeg (Jan, Stijn, Erik en Jasper) moesten we het opnemen tegen de tweede
jeugdploeg van Geel.  Erik kon al op de vierde zet een pion winnen, maar kreeg medelijden met zijn amper 10-jarige tegenstandster en won de pion niet.  Maar op zet twaalf
had het meisje hem bij de lurven want ze won met een wel erg simpele combinatie een stuk (het soort waarover hij ’s zondags zelf les geeft…)  Erik stond verloren, probeerde
nog een laatste truucje en kon zowaar mat zetten op zet 19, net zoals zijn vorige partij.  Gezwijnd dus…  Vervolgens won Jasper op bord vier eerst 1, daarna 2, 3 en zelfs een
vierde pion en dus werd de winst eenvoudig.  De lastigste partij was voor Jan die veel stukken ruilde en in een toreneindspel terechtkwam dat amper een tikkeltje beter was
voor hem.  Zijn tegenstander ging in de verdediging en werd door Jan vakkundig van het bord geschoven – gebrek aan ervaring, zeker ?  De langste partij was voor Stijn, die
wel een betere stelling bereikte, maar dan niet snel verder kwam.  De einduitslag van 4-0 doet onze tegenstanders onrecht aan, want ze hebben echt wel deftig weerwerk
geboden.  Binnen enkele jaren wordt dat een deftig ploegje.  Enfin, na drie ronden staan we al 3,5 punten voor op de concurrentie – onze naaste concurrent Schilde was deze
ronde bye en kreeg geen punten bij.  Volgende ronde zijn wij bye, maar met enig geluk blijven we dan toch op kop… met een wedstrijd minder gespeeld dan sommige andere
ploegen.
 
Oude God 2 – Fleurus 2 : 2 – 2
Onze ploeg trad aan met drie jeugdspelers, maar wist toch een gelijkspel te bevechten.  Op bord drie wist jeugdclubkampioen Wout tegen een onervaren jeugdspeler vrij snel
beslissend voordeel te bereiken en hij won dan ook als eerste.  Kort daarop maakte Dries remise op bord twee, en hij verdween snel huiswaarts – nog veel schoolwerk.  Toen
ook Paul op bord 1 een remiseaanbod aanvaardde, stond het al 2 – 1.  Ramses kon de ploegwinst binnenhalen bij remise of winst, maar dat was wat te hoog gegrepen.  Lange
tijd ging de partij gelijk op, maar Ramses speelde het eindspel te passief en verloor.  Volgende ronde moeten zij nu naar Anderlecht, terwijl de eerste ploeg bye is.  Ze zullen
echter de morele steun krijgen van de jeugdleider…
 
Erik
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Mechelen 5 - OG1 : 0-4
Het ziet er fantastisch uit, maar het is een beetje gezichtsbedrog.  Deze
ploeg gaf namelijk al voor de competitie volledig forfait en dus werd er in
reeks 5B slechts met 11 ploegen gespeeld.  Een bijkomende consequentie is
dat elke ploeg minstens 1 x bye is tegen deze denkbeeldige ploeg uit
Mechelen.  Deze ronde was het onze beurt.
Vermits we aan de leiding stonden in onze reeks - en dit reeds met 3,5
punten voorsprong op Sint Niklaas, zit het er dik in dat we door niet te
spelen alsnog aan de leiding blijven !!  Alleen als "sinterklaas" met 4-0
wint komen ze een halfje voor ons.  Het valt enkel af te wachten wat de
andere achtervolgers doen - Schilde bv. die na vorige ronde slechts een
halfje achterlagen op ons maar in ronde 3 bye waren...
Omdat we in deze poule duidelijk voor de groepswinst gaan, werd even
geïnformeerd bij het bestuur van de Belgische Schaakbond wat onze kansen
zijn wanneer we bv. nipt tweede zouden worden.  Er moeten nl. 3 "beste
tweeden" aangeduid worden die mogen stijgen naar vierde afdeling en vermits
in onze reeks een match minder gespeeld wordt, zou dat niet eerlijk zijn
tegenover andere reeksen die een match meer spelen - en dus vier punten meer
kunnen scoren.  Maar ze stelden ons gerust : er wordt naar het procentueel
resultaat gekeken en niet naar de in totaal behaalde punten.  En nu maar
hopen dat dit niet nodig is om promotie af te dwingen...
Fous du Roy 3 - OG 2 : 2-2
Met z'n vijven tuften we naar Anderlecht - inderdaad : Erik ging mee "pour
le soutien morale".  Paul, Dries, Wout en Jef zouden spelen.
Jef was het eerst klaar.  Hij deed een uiterst dubieus stukoffer, maar zijn
tegenstander zag niets beter dan het stuk terug te offeren om mat te
verijdelen en toen deze even later nog een kwaliteit wegblunderde duurde het
niet lang meer of de stukken konden terug in de doos : 1-0 voor ons.
Maar even late was ook de partij van Wout al gedaan.  Wout had een
gevaarlijke aanval opgezet en zijn tegenstandster dreigde in al het geweld
het noorden kwijt te geraken.  Maar dan overzag Wout een penning en verloor
hij een stuk.  Zijn aanval liep op niets uit en hij werd uiteindelijk mat
gezet : 1-1
Nog even later was ook de partij van Dries al voltooid.  Hij speelde een
zeer dynamische aanval, maar verzuimde om die verder te zetten.  Hij verloor
een pion, even later nog een tweede en kwam er verder niet meer aan te pas.
De logische uitslag laat zich raden... 2-1 voor hen.
Gelukkig stond Paul intussen meer dan behoorlijk.  Hij wist een moeizame
siciliaan om te buigen in pionwinst en kon op gepaste tijden de stukken
verder afruilen waarna hij in een eindspel belandde met twee pluspionnen en
een paard tegen een slechte loper.  Dat liet Paul natuurlijk niet meer
schieten en hij kon de score gelijk maken voor de tweede keer op rij : 2-2.
Daarmee kunnen we onze plaats in de middenpoot zeker verdedigen.
Erik
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Op zondagmorgen - voor mij nog het midden van de nacht - plots telefoon van
onze voorzitter.  Hij ontving gisteren een obscuur telefoontje van Geel 3,
die forfait gaven voor de wedstrijd van vandaag.  Nu is 't al ver gekomen :
onze tegenstanders durven niet meer...
's Namiddags toch voor alle zekerheid onze eerste ploeg opgetrommeld maar
niet hoor : om 15.00 u kon iedereen naar huis gestuurd worden en hadden we
de 4-0 op zak.  Daarmee blijven we aan de leiding minstens tot na nieuwjaar.
Onze tweede ploeg - met Paul op 1, Wout op 2, Ramses op 3 en versterkt met
Ghislain Van Coppenolle op bord vier - moest tegen Excelsior, alweer een
ploeg uit het Brusselse.  Die stonden er wel om 14.00 u, dus spelen maar !
Amper drie kwartier later kwam Ghislain me vragen of hij de remise van zijn
tegenstander mocht aannemen.  Maar hij besliste uiteindelijk zelf dat het
nog wat vroeg was en maakte dan maar ineens gehakt van zijn tegenstander :
1-0.
Beide jeugdspelers zetten een solide partij op, maar allebei verloren ze op
een gegeven moment een kwaliteit.  Wout hield de stelling gesloten en toen
zijn tegenstander zelf om de remise vroeg, werd die aangenomen: 1,5 - 0,5.
Ook Ramses had eerder een gesloten stelling maar plots kreeg hij het
onzalige idee om de h-lijn te openen.  Met een toren minder verovert zijn
tegenstandster die h-lijn, maar verzuimt dan met een eenvoudige mat in twee
uit te voeren.  Ramses kan daarop het initiatief overnemen en zo verzandt
ook deze partij in remise : 2-1.
Paul tenslotte speelde een exacte kopie van zijn vorige partij : hij won
eerst één pionnetje, vervolgens nog één en nog een derde.  Zijn tegenstander
trachtte het tij te keren door er enkele stukken te offeren en bleef zelfs
doorspelen met een dame tegen drie pionnen achter tot zijn ploegkapitein hem
zei dat dit nu toch al te gek was.  Daarop gaf hij op : 3-1.  Een mooi
resultaat voor onze club die vandaag geen enkele partij verloor...
Doe zo voort jongens !!
Erik
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Verslag van de 6de ronde Interclub
 
Ploeg 1 speelde 2-2 gelijk tegen rechtstreekse concurrent Schilde.  De partijen duurden lang en waren van een hoog niveau op alle borden.
 
Eerste klaar was Jasper op bord 4, die na de opening vakkundig een pionnetje won, daarvoor wel alle lichte stukken moest ruilen.  Het daaropvolgende eindspel zette hij
echter energiek naar zijn hand en hij won het eindspel moeiteloos.  0-1 voor ons
 
Hetzelfde maar omgekeerd overkwam Nils op het derde bord.  Zijn Siciliaanse draak werd goed opgezet, maar hij verloor domweg ergens een pion, die hij nooit meer terug
zag.  Hij verzette zich nog lange tijd maar kon niet verhinderen dat zijn tegenstander steeds meer het bord ging beheersen.  Uiteindelijk verloor hij : 1-1
 
Jan speelde een Siciliaan die door zijn opponent voorzichtig werd uitgebuit.  Jan speelde zonder veel inspiratie en zo kreeg diens tegenstander langzaam maar zeker meer
greep op de partij.  Uiteindelijk verloor hij een pion en even later overzag hij een simpele combinatie en hij kon opgeven : 2-1 achter.  Spijtig want we gingen er vanuit dat we
wel 2-0 zouden scoren op de eerste borden.
 
Erik was als laatste nog bezig met het verzilveren van zijn partij.  In de opening maakte hij een foutje dat een pion kostte, maar hij voerde de druk op in het middenspel en zijn
tegenstander begaf toen hij twee stukken op rij verloor.  2-2 dus, en dat is tegen de rechtstreekse concurrenten zeker geen slechte zaak.  We blijven op koers, hoewel de
anderen vermoedelijk wat dichterbij kruipen.
 
------------------------------
 
Verslag van de 2de ploeg.
Tegen het derde geklasseerde Ruisbroek haalde we vlot 2-2. Mooie uitslag maar toch, er zat meer in.
 
Wout begon met winst na een serieuze blunder van zijn tegenstrever waarna Wout zoveel druk op de stelling zette dat de andere het noorden volledig kwijtspeelde.
 
(40) Melis,W - Desmedt,J [C26]
Ruisbroek2-Skog2, 11.01.2004

1.e4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Bc4 Be7 4.Nf3 0–0 5.d3 Nc6 6.0–0 d6 7.Ng5 Na5 8.Nd5 Nxd5 9.Nxf7 Rxf7 10.Bxd5 Qe8 11.f4 c6 12.Bxf7+ Qxf7 13.fxe5 Qe6 14.b4 Qxe5 15.Bf4 Qd4+ 16.Rf2 Qxb4 17.Qf3 Bd7 18.Raf1 Rf8
19.Qg3 Qc5 20.Bh6 Bf6 21.Kh1 d5 22.Rxf6 Qe7 23.Rxf8+ 1–0

Iets na 17.00u gaat Quentin plots door zijn vlag in een goede stelling.Hij dacht dat hij 2.30 had voor de volledige wedstrijd, was wel even vergeten dat hij 40 zetten moest gedaan hebben na 2.00u.
Ik dacht dat iedereen het tempo kende maar blijkbaar is dat niet het geval.
Ik had nu graag zijn wedstrijd doorgegeven maar als op het notitieblaadje de wedstrijd begint met :
1.e4 Pc3 2.Pf4 Pf3 3.Pc6 Le2 4.Le2 dc5; dan heb ik het wel even moeilijk.
Ikzelf (Paul Billion) kreeg een boeiende partij op het bord (4pionnen aanval) met dreigingen van wit die ik telkens weerlegde totdat mijn tegenstander in de fout ging en ik de aanval definitief
overnam.Het was toen bijna 18.00u.Ik besloot tot remise omdat ik de winst niet zag.Iedereen ,zelfs mijn tegenstrever wou mij van het tegenovergestelde overtuigen.Aan het bord zou ik misschien
gewonnen hebben maar thuis volgens Fritz zat het er niet in.Kan iemand mij de winstvoortzetting bewijzen?
(39) Chevry (1798) - Billion,P (1649) [E70]

Ruisbroek 2-Oude God 2, 11.01.2004
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Bg5 Nbd7 6.f4 h6 7.Bh4 0–0 8.Bd3 c5 9.e5 dxe5 10.dxe5 Nh5 11.Nge2 Nb6 12.h3 Qe8 13.g4 Nxf4 14.Nxf4 g5 15.Nfd5 gxh4 16.Nc7 Qc6 17.N3d5 Nxd5 18.Nxd5 Qe6 19.Qe2
Qxe5 20.Nxe7+ Kh8 21.0–0–0 Re8 22.Qxe5 Bxe5 23.Nd5 Be6 24.Rhf1 Rad8 25.Ne3 Kg7 26.Kc2 b6 27.Bf5 Rxd1 28.Rxd1 Bd4 29.Bxe6 Bxe3 30.Bd7 Re7 31.Bc6 Bd4 32.Rf1 Re2+ 33.Kd1 Rxb2 34.Bd5 Rb1+
35.Ke2 Rxf1 36.Kxf1 Kf6 37.Ke2 Ke5 38.Bxf7 Kf4 39.Be6 a6 40.a4 a5 41.Bf7 Kg3 42.Be6 ½–½

Ondertussen was Ramses al ongeveer een uur aan het bewijzen dat hij sterk bezig is.Spijtig genoeg vergeet hij het af te maken met drie pluspionnen.Omdat het bijna 18.00 is en hij als laatste bezig
was, besluit hij tot remise.
(41) Stoyanofski (1498) - Snoeckx,R (1327) [D07]

Ruisbroek2-Skog2, 11.01.2004
1.d4 d5 2.c4 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.Bg5 dxc4 5.d5 Ne5 6.Bf4 Ng6 7.Bg3 Nh5 8.e4 Nxg3 9.hxg3 Ne5 10.Nf3 Bg4 11.Qa4+ Bd7 12.Qd1 Nxf3+ 13.gxf3 b5 14.a4 a6 15.e5 c6 16.Bh3 Rb8 17.Qd4 Bxh3 18.Rxh3 cxd5 19.axb5
axb5 20.Ra7 e6 21.Qf4 Be7 22.Ne2 Ra8 23.Qd4 Rxa7 24.Qxa7 0–0 25.Qa2 Bb4+ 26.Kf1 Bc5 27.Qb1 g6 28.Nf4 Qg5 29.Kg2 Qxe5 30.Qh1 Qg7 31.Rh6 Be7 32.Rh3 Bd6 33.Qc1 Bxf4 34.Qxf4 f5 35.Qd6 Qf7 36.Qb6
Qe8 37.Rh1 Rf7 38.Qc5 Rf8 39.Ra1 Qc8 40.Qxb5 Qb8 41.Qd7 Qc8 42.Qd6 Rf7 43.Ra6 Rc7 44.Rb6 Kf7 45.Kh3 Qd7 46.Qe5 Rc6 47.Rb8 Rc8 48.Rb6 ½–½
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Hallo iedereen,
the points from the Oude God jury for this round of the interclub :
OG 2 - Roosdaal 2
Het begon schitterend voor onzen twee : de tegenstanders kwamen maar met z'n
drieën opzetten.   Er werd door de tegenspelers gekozen om het eerste bord
open te laten, dus voor Paul zat het er al op.  1 - 0 dus en nog geen zet
gespeeld.
Verder viel op dat onze jeugdspelers na goed één uur spelen alledrie al een
eindspel op het bord.  Daarbij liet Wout zich op bord twee een pionnetje
ontfutselen en zijn tegenstander maakte het mooi af, ondanks patcombinaties
die Wout er nog wilde insteken.  1 - 1
Ramses kreeg een toreneindspel met de actieve koning, wat uiteindelijk een
pion opleverde.  Zijn tegenstander was zo dom om ook de laatste toren te
laten afruilen waarna het pionneneindspel technisch makkelijk gewonnen
bleek. 2 - 1
Quentin hadden we vooraf het tempo nog eens duchtig ingepeperd - vorige
ronde dacht hij 2,5 uur te hebben voor 40 zetten en ging bijgevolg door zijn
vlag.  Hij speelde een Franse partij met zeer veel lef, verloor een pion
maar creëerde genoeg verwikkelingen dat zijn tegenstander een stuk verloor
tegen twee pionnen.  Quentin keepte echter goed en stond op het einde zelfs
gewonnen maar gaf de stelling remise omdat hij het wat beu was ?! eindstand
2,5 - 1,5
Opnieuw een vlotte overwinning van onze tweede ploeg.
OG1 - KGSRL9
Vandaag was onze kans om terug de leiding te pakken, want hoewel we in de
klassering 2,5 punten achterstaan op St-Niklaas (die weliswaar 2 matchen
meer gespeeld hebben), waren die vandaag bye en mits een goed resultaat
konden we er dus overwippen.
Stijn speelde ook al een Franse partij.  Hij liet zijn tegenstander met de
dame een vergiftigd pionnetje nemen op b2, offerde vervolgens een kwaliteit,
maar sloot de dame onherroepelijk op en kon ze tenslotte winnen, waarna de
tegenstander een vol stuk achterstond en dus maar opgaf. 1 - 0 !
Erik kreeg een Engelse partij op het bord.  Hij ruilde de meeste stukken en
ging het eindspel in met een sterk paard tegen een zwakke loper en wat losse
pionnen.  Het was enkel een kwestie om die losse boeren op te halen en 2 - 0
!
Jasper speelde opnieuw een voortreffelijke partij waarbij beide partijen
rokeerden naar een verschillende kant.  Hij kon maximaal profiteren van een
ongelukkig opgesloten loper op c1 om zelf het initiatief over te nemen en
een verpletterende aanval op te zetten.  Dat kostte zijn tegenstrever een
kwaliteit en een pion.  Jasper gaf deze echter op slag terug om een gewonnen
eindspel te forceren en 3 - 0 !!
Nils kreeg vlotjes het initiatief na de opening maar begroef enkele stukken
nogal passief op zijn koningsvleugel en langzaam kwam zijn tegenstander in
de partij.  Hij creëerde een vrijpion op de damevleugel, maar Nils wist deze
vakkundig te stoppen.  Toch wilde zijn tegenstander nog niet geloven dat het
remise was en hij speelde door tot bijna 19.00 uur.  Uitieindelijk moest hij
berusten in het onvermijdelijke : remise.
Dus 3,5 - 0,5 : opnieuw een geweldig resultaat en een stapje dichter bij de
titel ??
Erik
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Verslag Interclub ronde 8
 
Oude God 1 – Temse 9
 
Op bord 1 kreeg Stijn jeugdspeler Stief Gijssen tegen.  Stijn verloor in de opening een pion en kreeg er maar weinig tegenspel voor.  Hij probeerde nog complicaties op het bord te toveren,
maar dat kostte hem veel tijd en hij kwam dan ook in razende tijdnood, waarin hij zich pardoes liet mat zetten :  0 – 1.
 
Erik mocht aantreden tegen ex–lid Johan Minnebo.  Na de opening zat Johan met een dubbelpion in het centrum en deze zwakte werd vakkundig door Erik uitgebuit.  Johan, ook al gekend om
zijn legendarische problemen met tijdnood liep in de val en op zet 33 mocht Erik een grote familieschaak uitvoeren (= een aanval op koning, dame en toren tegelijkertijd) die bovendien nog
de matzet bleek.  Kortom een eindstelling om in te kaderen : 1 – 1.
 
Nils kreeg de nog veel jongere Fabian Hulpian tegen.  Als je weet dat Nils al geen medelijden heeft met volwassenen, dan begrijpt u zo dat Fabian weinig kansen werden gegund.  Nils won
een toren, gaf een kwaliteit terug voor actief spel en klaarde de klus als een echte meester : 2 – 1.
 
Ook Jasper mocht tegen een jeugdspeelster aantreden : Michel Gijssen, de jongere zus van Stief.  Jasper verloor in de opening een pion, won hem terug en verloor hem opnieuw.  Hij kreeg
nooit echt greep op de stelling en verloor later nog een tweede pion.  Tevergeefs wachtte hij op een foutje van zijn tegenstandster maar dat kwam er niet.  Misschien heeft hij in het verre
eindspel nog ergens de remise uit handen gegeven, maar dat kan je Jasper niet kwalijk nemen : toen was hij al murw gespeeld.
 
Eindstand : 2 – 2, dat zal niet genoeg zijn om verder uit te lopen op de concurrentie.
 
Oude God 2 – Temse 10
 
Op bord 1 moest Paul met wit een koningsindische storm over zich laten waaien.  Uiteindelijk had wit een vrije g- en h-pion terwijl zijn tegenstrever met kruiselings terugnemen tot een vrije e,
f- en g-pion was geraakt.  Gelukkig kon Paul op de damevleugel wat tegenkansen creëren in de tijdnoodfase want zijn vrijpionnen bleken niet tegen de zwarte storm opgewassen.  Uiteindelijk
kon hij profiteren van de onbeschermde zwarte koning om de stelling naar zijn hand te zetten : hij forceerde zelf twee vrijpionnen, hield de vijandelijke koning in een boel driegingen vast
terwijl de zwarte vrijpionnen geen vin konden verroeren.  Om 19.30 uur maakte Pauls tegenstander in tijdnood een cruciale fout en verloor middels een mooie combinatie een toren.  De rest
was kinderspel : 1 – 0.
 
Wout mocht het opnemen tegen iemand met 300 punten meer, maar hij snoepte hem een pionnetje af en daarna nog een.  Nog kreeg zijn tegenstander geen vat op de stelling en toen Wout
even later met zijn paard de vijandelijke stelling kon binnendringen, ontstond er nu net één matdreiging te veel : 2 – 0.
 
Ramses deed de stunt van de dag : hij won – met mat – op zet 9 (negen!!).  Zijn tegenstander was zich van geen kwaad bewust toen hij een aangevallen paard wegzette en Ramses daarop
met Pf6 mat kon geven – even overzien dat de pion op e7 gepend stond.  Om kwart voor drie zaten de stukken al in de doos.  3 – 0.
 
Jef had geluk en ongeluk : eerst blundert zijn tegenstander in een moeilijke stelling pardoes een stuk weg, maar dan doet Jef enkele mindere zetten na elkaar en zijn tegenstander organiseert
een koningsaanval waarbij zijn loperpaar zo actief wordt dat Jef zelfs materiaal achterkomt en zeer onverwacht nog verliest.
 
Eindstand : 3 – 1 tegen de tweede in de rangschikking… mooi !
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Verslag IC ronde 9
 
Deurne 5 – Oude God 1
 
De ploeg werd in het licht van de eindoverwinning lichtjes versterkt : Stijn speelde mee in de plaats van Erik.  Stijn was trouwens de eerste die klaar was.  Hij had zijn tegenstander – die al
begon te zuchten toen hij hoorde dat Stijn 1900 elootjes had - duidelijk vanuit de opening overklast, won al snel een stuk en nog voor halfvier konden de stukken in de doos. 0 – 1 voor ons.
 
Dan was het lang wachten, maar elk van onze spelers kreeg stilaan een betere stelling.  Vooral Jasper bouwde alweer een solide aanval op, was niet te verlegen om af en toe met een stuk
even terug achteruit te gaan – reculer pour mieux sauter, zegt men in ’t Frans – en uiteindelijk offerde hij een troen voor twee paarden.  Zijn dame en het loperpaar waren daarna veel sterker
dan de vijandelijke koningin en toren en de zwartspeler liep mat : 0 – 2 voor ons.
 
Jan kreeg een gesloten siciliaan op zijn bord en dat betekent een langzame partij.  Toen hij het thematische g4 kon beantwoorden met f5, dacht zijn tegenstander langer na dan goed voor
hem was, want na zet 28 hield hij nog slechts 2 minuten over.  Dat houdt hij niet dachten we, en we kregen gelijk.  Toen bleek dat hij toch nog de veertigste zet had gehaald bleek de
aangerichte ravage echter te groot : drie pionnen kwijtgespeeld en daarop blunderde hij nog een kwal weg ook.  Dat was te veel en dus : 0 – 3 voor ons.
 
Nils leek de makkelijkste partij te hebben want hij won na de opening een pion zonder noemenswaardige compensatie.  Maar zijn tegenstander begon zeer taai te verdedigen en er werden
steeds meer stukken geruild.  Even dreigde er een eindspel met lopers van verschillende kleur, maar dat kon hij nog net vermijden.  Het resterende toreneindspel was ondanks de pluspion
echter ook niet te winnen en Nils’ tegenstander haalde opgelucht adem toen de remise werd overeengekomen.
 
Eindstand 0,5 – 3,5 en non playing captain Erik zag dat het goed was.  Alweer een stapje dichter bij het einddoel…
 
 
Noorderwijk 1 - Oude God 2
 
Paul was het eerst klaar.  Hij had het genoegen om tegen Pierre Guldentops (1926 Elo) te spelen.  Deze opende met e4-c5; d4-cxd4 ; c3 dxc3; Pxc3 (het morra-gambiet).  Vermits Paul niet
thuis is in deze opening, kwam hij niet echt goed op dreef.  Toen hij op zet 16 dan nog een loper wegblunderde, was de partij snel over : 1 – 0.  Trouwens allemaal de groeten van ons oud lid.
 
Iets later kwam Ramses aan ploegkapitein Paul vragen of hij niet beter opgaf in de plaats van deze stelling nog door te spelen.  Paul kon hem hier natuurlijk niet echt raad in geven.  In een
hopeloze stelling gaf Ramses 2 zetten later op : 2 – 0.
 
Wout daarentegen heeft lange tijd het idee gegeven dat er weer een verrassing inzat.  Uiteindelijk begaf zijn stelling het ook in de verwikkelingen en stond het iets later 3-0. 
 
Gelukkig was er nog Ghislain.  In een gelijke stelling kwam zijn tegenspeler zwaar in tijdnood.  Op zet 30 nog 5 minuten op de klok vraagt om moeilijkheden.  Die kreeg hij dan ook.  Op zet 40
had Ghislain een kwaliteitsvoordeel en de gewonnen stelling.  Hij heeft het nog wel even moeilijk gehad om dit voordeel te verzilveren, maar moelijk gaat ook en uiteindelijk werd het dan toch
nog 3-1.
 
 
Erik & Paul
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OG 1 - St Niklaas 4
Voor den een stond er veel op het spel : de co-leiders hadden de vorige
ronde tegen deze ploeg (toen nog derde in de klassering) met 4-o gewonnen.
Vermits zij deze ronde tegen het op papier makkelijkere Jean Jaures moesten,
konden we geen risico's lopen en moesten we ook voor een vier nul uitslag
gaan.
Jan kreeg een makkelijke partij : hij won een pion en kon met het loperpaar
de zwaktes in de zwarte stelling maximaal uitbuiten : 1 - 0.
Stijns tegenstander speelde een Siciliaan waarbij hij een pion offerde voor
initiatief.  Maar het initiatief droogde op en langzaam nam Stijn de
controle over, won een kwal en later de partij : 2 - 0.
Erik kwam tegen de enige jeugdspeler van Sint Niklaas goed uit de opening,
maar verblunderde dan pardoes een pion.  Hij voerde de druk echter op en won
de dame met een wel erg eenvoudig truucje.  Mat op zet 33 na nog een fraai
torenoffer : 3 - 0.
De zwaarste partij van deze dag werd gespeeld door Jasper.  Zijn
tegenstander kreeg heel wat druk en kon Jaspers stelling binnendringen met
een toren op de zevende rij.  Iedereen dacht over en out, maar Jasper
toverde nog een sterke verdediging uit zijn hoed en verloor uiteindelijk
slechts 1 pion.  In het daaropvolgende middenspel won hij met een mooie
combinatie bovendien zijn pion terug en zo belandden ze in een eindspel met
elk koning, paard en vijf pionnen.  Er werd een pion geruild, Jasper speelde
even onvoorzichtig en verloor zijn pion op de damevleugel, maar kon
vervolgens het witte paard winnen met een extra pionoffer.  Wij allemaal in
euforie natuurlijk.  Maar de witte koning stond te centraal en kon nog een
pion verschalken.  Zo ontstond een eindspel koning en drie pionnen tegen
koning en paard, dat voor Jasper echter niet te houden bleek omdat de
pionnen op twee vleugels stonden : 3 - 1.
Vermoedelijk was dit niet genoeg om onze titelambities waar te maken, maar
tot onze grote opluchting bleek ook Schilde slechts met 3-1 te hebben
gewonnen tegen Jean Jaures (onze volgende tegenstander).  We blijven dus
samen eerst met een half matchpuntje minder.  Schilde moet echter tegen het
op papier sterke Borgerhout.  Wie weet, alles is nog mogelijk.  In elk geval
blijven we de best geplaatste tweede van de vijfde afdeling...
Oude God 2 - Brussels 3
Vanwege het ontbreken van Paul Billion ("Paul, we missen U") moesten onze
jeugdspelers een bord opschuiven.  En dat tegen de eerste in de stand en met
een gemiddelde elo van 1920...
Wout kreeg een dikke tweeduizender tegen en hoewel hij zich kranig verweerde
werd hij vakkundig ingemaakt zonder ooit een kansje te kunnen creëren : 0 -
1.
Onze tweede dappere Galliër was Ramses : tegen een speler van 1960 hield hij
verbazend lang stand.  Meer zelfs : hij wilde niet barsten, noch buigen.  De
andere had nochtans alles : het loperpaar, een groot ruimteoverwicht, de
actievere koning, de open torenlijn...  Ramses had een geweldige bunker
gebouwd en die bleek niet zo makkelijk te slopen.  Toen Ramses bijna op de
knieën moest, deed hij een uitval op de andere vleugel en zijn tegenstander
had de grootste moeite om de losgeslagen vrijpion nog tegen te houden.  Zijn
goede loper was weg, zijn toren geblokkeerd, zijn koning teruggedrongen.
Helaas voor Ramses had zijn tegenstander nog zeeën van tijd (lees : een half
uur) terwijl hijzelf amer nog enkele minuutjes had.  Dat moest uiteindelijk
de doorslag brengen want Ramses ging door de vlag.  Zijn tegenstander
probeerde er ons nog van te overtuigen dat hij echt wel de betere stelling
had.  Wij waren niet overtuigd.  0 - 2.
Jef moest achteraan invallen tegen iemand met nog altijd 1900 elo.  Hij
offerde twee pionnen voor initiatief en kreeg voldoende in ruil.  Toen zijn
tegenstander onder de druk fouten begon te maken kon Jef de dame winnen en
de rest was een koud kunstje : 1 - 2.
Op het laatste bord werd in allerlaatste instantie Jeroen opgetrommeld.  Hij
kwam zonder ervaring en met zwart tegenover het koningsgambiet te staan en
werd vakkundig mat gezet in 13 zetten.  Tja, daar valt verder weinig aan toe
te voegen.  Behalve : de moed niet opgeven en blijven proberen, Jeroen.
Maar ik hoop dat ploegkapitein Paul de noodkreet van zijn pagadders goed
gehoord heeft..
In elk geval is Brussels 3 nog geen kampioen en moeten zij hun titel nog
verdienen tegen Temse 10 (die nog in aanmerking komen voor een promotie als
beste tweede).  Dus zullen die volgende ronde alles op alles moeten zetten
en dat is dan weer in't voordeel van onzen 1.
Erik
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Verslag 11de en laatste ronde van de interclubcompetitie
 
Jean Jaures 6 – Oude God 1
 
Voor de vergeetachtigen : nog even een stand van zaken.  Oude God 1 stond samen met Schilde aan de leiding, maar wij hadden een half matchpuntje minder dus als we evengoed zouden scoren zou de
kampioenstitel alsnog naar Schilde gaan.  Wij moesten tegen de nummer 5 in de stand ; Schilde mocht aantreden tegen de nummer 3 : Borgerhout.  Niets was aan het toeval overgelaten.  We hadden Werner in
Borgerhout geposteerd om ons continu op de hoogte te houden van de stand.  Vermits geen van de spelers echter een GSM-oproep mag ontvangen tijdens de partij op straffe van forfait ging ook Lukas mee. 
Niemand kan een niet spelende persoon verbieden telefoon te krijgen, hé !  Kortom we waren goed voorbereid…  De match zelf dan.
 
Stijn was als eerste klaar op bord twee.  Hij zette met wit een solide stelling op en zijn tegenstander had serieuze ontwikkelingsproblemen.  Net toen die dacht er uit te geraken, toonde Stijn hem aan dat zijn onderste
lijn beter verdedigd moest worden.  Hij won een stuk en 0 – 1 voor ons.  Intussen was via de GSM het bericht binnengekomen dat Schilde op één bord verloren had, op twee borden stond het nog wat remiseachtig en
een licht voordeel voor Schilde op het laatste bord.  Winnen met 3,5 was dus al genoeg.
 
Op bord 1 kon Jan met zwart een comfortabele stelling bereiken, maar hij verzuimde om het logische plan te spelen : aan een geïsoleerd pionnetje gaan hangen.  Daardoor zocht hij onnodige complicaties en zijn
kranige 82-jarige tegenstander vond vrij snel (!) een manier om met pionwinst zijn stelling te bevrijden.  Jan had echter al een uur bedenktijd méér verbruikt.  Toen zijn tegenstander een strategisch remisevoorstel
deed, koos Jan zowel eieren als remise voor zijn geld : 0,5 – 1,5.  Dit echter niet vooraleer zich te vergewissen van de situatie op de andere borden.
 
Erik had makkelijk het loperpaar veroverd en kon even later zelfs een kwal winnen.  Hij moest daarvoor wel zijn laatste lichte stuk ruilen en met een verzwakte pionnenstructuur verder.  Het kostte hem behoorlijk veel
tijd om de stelling naar zijn hand te zetten en net op het moment dat hij de stelling van wit kon gaan slopen, kwam Jan met het bericht dat er nog een remise was gevallen in Borgerhout.  Eriks tegenstander was ook al
zo’n opportunist want hij  stelde pardoes remise voor (in een verloren stelling)  – onnodig om in uiterste tijdnood veel risico’s te nemen, meende Jan en dus 1 – 2.  Spijtig want Erik had graag zijn 100%-score
volgehouden, maar het ploegbelang primeert !
 
Nils moest zo de beslissing brengen.  Hij speelde een slimme partij en zijn tegenstander geraakte steeds meer in de problemen.  Uiteindelijk kon Nils het op een mooie manier uitmaken door overbelasting van een
toren.  Dit kostte een stuk en zo werd vlak na de remise van Erik daarmee de eindstand van 1 – 3 vastgelegd.  Genoeg voor de titel, dus laat de champagnekurken maar knallen.  En effectief werd ons even later een
glas champagne aangeboden (enfin ’t was Cava, maar we gaan daarover niet zeuren) door de ontvangende club.  Zoveel altruïsme, en dat voor ons … Zat hier meer achter ?  Nee, het toeval wilde dat Jean Jaures 1
met 7,5 – 0,5 won van Oostende en daarmee kampioen werd in de tweede afdeling en dat moest gevierd worden.  En vermits wij ook kampioen waren geworden, wilden ze graag een glaasje met ons delen.  Schol !
 
Woluwe 2 - OG 2
 
Een misverstand maakte het voor de tweede ploeg onverwachts moeilijk.  Ramses had Erik gemaild dat hij niet kon spelen maar Ramses is een man naar ons hart want hij wilde na even aandringen toch spelen. 
Probleem is dat hij van Linkeroever moest komen met de tram en zo nooit om 13.00 uur aan het lokaal kon zijn (toen we hem belden was het al half één)  Er zat voor de ploegmaats niets anders op dan te wachten.  Zo
konden ze toch vertrekken naar Woluwe om half twee.  Tegen 14.05 arriveerde de tweede ploeg in Woluwe maar daarmee waren ze nog niet in het lokaal.  25 minuten later hadden we het lokaal dan uiteindelijk
gevonden.
 
Jef zijn tegenstrever (8 jaar) kwam nauwelijks boven de tafel uit.  Na 6 zetten had Jef al een kwal voor.  Om 15.15u zette op bord 2 de tegenstrever van Wout een dubieuze aanval op.  5 minuten later konden we het
eerste winstpunt opschrijven.  Ondertussen had een vermoeide Ramses, na een duatlon op zaterdag, duidelijk problemen met zijn tijd.  Jef had ondertussen nog wat meer voordeel gehaald en maakte het uit met een
mooie combinatie.  Matzet met pion op g3 en 0-2.
Daar Pauls tegenstrever nogal wat tijd verbruikte, stond hij op dat ogenblik in een redelijk gelijke gesloten stelling met alle stukken nog op het bord maar met nog zeeën van tijd.  Ramses blunderde in tijdnood zijn
dame van het bord, haalde de 40ste zet en prompt bood zijn tegenspeler remise aan.  Commentaar : “ik zie toch niks meer en nu kan ik alleen nog maar fouten maken.”  Allé ja, 0.5-2.5. Paul tenslotte vond het allemaal
wat lang beginnen duren en probeerde wat uit in het centrum. Hij ruilde enkele stukken en kon even later inderdaad voordeel halen (toren voor paard)  Maar hij vergat dan het andere paard van het bord te halen en
verloor zijn loper.  Op de 37ste zet met nog allebei ongeveer 4 min op de klok stelde zijn tegenspeler ook remise voor en zo werd de einduitslag 1-3 opgetekend.  Volgend jaar gaat deze ploeg ook voor de titel......
 
Paul & Erik
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