
Interclub '04-'05

Om je optimaal voor te bereiden voor je volgende match kan je alvast de ploegopstelling bekijken van je tegenstander de vorige rondes. Dan ken je misshien al je
tegenstander. Doe dit door vooraan op elk rondenummer te klikken. Veel succes!

Stand Adressen van clubs Individuele SKOG-resultaten

Ploeg 1 Ploeg 2 Ploeg 3 Ploeg 4

R1: 10 okt Schilde 1 - SKOG 1 Schilde 2 - SKOG 2 Beveren 2 - SKOG 3 Zottegem 4 - SKOG 4
Verslag 1,5-2,5 0,5-3,5 2-2 2,5-1,5

R2: 24 okt SKOG 1 - Westerlo 1 SKOG 2 - Westerlo 2 SKOG 3 - J. Jaures 4 SKOG 4 - Humbeek 4
Verslag 3-1 2,5-1,5 2-2 1,5-2,5

R3: 7 nov Geel 1 - SKOG 1 Geel 2 - SKOG 2 Geel 3 - SKOG 3 Merksem - SKOG 4
Verslag 2-2 2,5-1,5 0-4 4-0

R4: 21 nov SKOG 1 - Borgerh. 4 SKOG 2 - Borgerh. 6 SKOG 3 - Borgerh. 7 SKOG 4 - Borgerh. 8
Verslag 2-2 1,5-2,5 2-2 1-3

R5: 5 dec PVH A'pen - SKOG 1 Temse 8 - SKOG 2 Temse 9 - SKOG 3 Temse 11 - SKOG 4
Verslag 1,5-2,5 1,5-2,5 0-4 0,5-3,5

R6: 9 jan SKOG 1 - Brassch. 1 SKOG 2 - KASK 2 SKOG 3 - Brassch. 4 SKOG 4 - Brassch. 7
Verslag 3,5-0,5 3-1 1,5-2,5 3,5-0,5

R7: 16 jan TSM 3 - SKOG 1 TSM 4 - SKOG 2 KGSRL 8 - SKOG 3 Wetteren 2 - SKOG 4
Verslag 1-3 0-4 0,5-3,5 2-2

R8: 30 jan SKOG 1 - Rijkevorst 1 SKOG 2 - Willebroek SKOG 3 - Rijke Vorst 2 SKOG 4 - KBSK 5
Verslag 2,5-1,5 3-1 3-1 2-2

R9: 27 feb Turnhout - SKOG 1 Deurne 4 - SKOG 2 Deurne 5 - SKOG 3 KGSRL 16 - SKOG 4
Verslag 0-4 0,5-3,5 1-3 2-2

R10: 6 maa Mechelen 2 - SKOG 1 Mechelen 3 - SKOG 2 Mechelen 4 - SKOG 3 Mechelen 5 - SKOG 4
1,5-2,5 1-3 0,5-3,5 1-3

R11: 20 maa SKOG 1 - Hoboken 3 SKOG 2 - Noorderw. 1 SKOG 3 - Noorderw. 2 SKOG 4 - Ruisbroek 3
4-0 3-1 4-0 2-2
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INTERCLUB 2004-'05
4A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T P %

1 Oude God 1 0,00 2 3,5 2,5 2,5 3 4 2 2,5 2,5 3 4 31,5 11 72% 20
2 Geel 1 2 0,00 3,5 0 2 1,5 3,5 3,5 3 3,5 4 4 30,5 11 69% 16
3 Brasschaat 1 0,5 0,5 0,00 2,5 2 3 1,5 2,5 4 3,5 3 3 26,0 11 59% 15
4 Mechelen 2 1,5 4 1,5 0,00 0,5 2,5 1 0,5 2,5 2,5 3,5 4 24,0 11 55% 12
5 PVH Antwerpen 1,5 2 2 3,5 0,00 1,5 2,5 2,5 2 2 2 2 23,5 11 53% 12
6 Westerlo 1 1 2,5 1 1,5 2,5 0,00 2 2,5 1,5 3 4 2 23,5 11 53% 12
7 Turnhout 0 0,5 2,5 3 1,5 2 0,00 2,5 1 2,5 2,5 3 21,0 11 48% 13
8 Borgerhout 4 2 0,5 1,5 3,5 1,5 1,5 1,5 0,00 1 2,5 2,5 1,5 19,5 11 44% 7
9 Rijke Vorst 1 1,5 1 0 1,5 2 2,5 3 3 0,00 1 2 1,5 19,0 11 43% 8

10 Schilde 1 1,5 0,5 0,5 1,5 2 1 1,5 1,5 3 0,00 2 3 18,0 11 41% 6
11 TSM 3 1 0 1 0,5 2 0 1,5 1,5 2 2 0,00 3 14,5 11 33% 5
12 Hoboken 0 0 1 0 2 2 1 2,5 2,5 1 1 0,00 13,0 11 30% 6

66 (= 100 %)

0

5A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T P %

1 Oude God 2 0,00 1,5 2,5 3 3 2,5 3 3 3,5 3,5 4 2,5 32,0 11 73% 20
2 Borgerhout 6 2,5 0,00 2 2,5 3,5 2 4 3 2 4 2 2,5 30,0 11 68% 18
3 Westerlo 2 1,5 2 0,00 2 3 2 3 3,5 2,5 3 3,5 1,5 27,5 11 63% 15
4 Mechelen 3 1 1,5 2 0,00 1,5 2,5 3 2,5 2 2,5 2,5 4 25,0 11 57% 14
5 Noorderwijk 1 1 0,5 1 2,5 0,00 3 2,5 1,5 3 3 3 3,5 24,5 11 56% 14
6 Geel 2 1,5 2 2 1,5 1 0,00 1,5 2,5 3 3 2 3,5 23,5 11 53% 11
7 KASK 2 1 0 1 1 1,5 2,5 0,00 2,5 2,5 3 4 2,5 21,5 11 49% 12
8 Willebroek 1 1 0,5 1,5 2,5 1,5 1,5 0,00 3 0,5 2,5 4 19,5 11 44% 8
9 Deurne 4 0,5 2 1,5 2 1 1 1,5 1 0,00 3 2,5 2 18,0 11 41% 7

10 Schilde 2 0,5 0 1 1,5 1 1 1 3,5 1 0,00 1,5 3,5 15,5 11 35% 4
11 TSM 4 0 2 0,5 1,5 1 2 0 1,5 1,5 2,5 0,00 1,5 14,0 11 32% 4
12 Boey Temse 8 1,5 1,5 2,5 0 0,5 0,5 1,5 0 2 0,5 2,5 0,00 13,0 11 30% 5

66 (= 100 %)

0

Al gespeeld:

Nog te spelen:

Al gespeeld:

Nog te spelen:



5B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T P %

1 Oude God 3 0,00 1,5 2 3 2 3,5 2 4 3 4 4 3,5 32,5 11 74% 17
2 Brasschaat 4 2,5 0,00 1,5 2 2,5 2 4 3 2,5 3 3 3,5 29,5 11 67% 18
3 Borgerhout 7 2 2,5 0,00 2 2,5 3 2,5 1 3,5 2 4 3 28,0 11 64% 17
4 Rijke Vorst 2 1 2 2 0,00 3 2 2,5 2,5 2,5 2 3,5 2,5 25,5 11 58% 16
5 Jean Jaures 4 2 1,5 1,5 1 0,00 4 2 2 3 3 1,5 3,5 25,0 11 57% 11
6 KGSRL 8 0,5 2 1 2 0 0,00 2 2,5 3 3 2,5 4 22,5 11 51% 13
7 Beveren 2 2 0 1,5 1,5 2 2 0,00 2 1,5 1,5 3,5 3 20,5 11 47% 8
8 Geel 3 0 1 3 1,5 2 1,5 2 0,00 2 1,5 3 2,5 20,0 11 45% 9
9 Deurne 5 1 1,5 0,5 1,5 1 1 2,5 2 0,00 2,5 2 4 19,5 11 44% 8

10 Noorderwijk 2 0 1 2 2 1 1 2,5 2,5 1,5 0,00 1,5 3 18,0 11 41% 8
11 Boey Temse 9 0 1 0 0,5 2,5 1,5 0,5 1 2 2,5 0,00 0 11,5 11 26% 5
12 Mechelen 4 0,5 0,5 1 1,5 0,5 0 1 1,5 0 1 4 0,00 11,5 11 26% 2

66 (= 100 %)

0

5H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T P %

1 KBSK 5 0,00 3 1 2,5 3 3 3,5 2 4 3 3,5 4 32,5 11 74% 19
2 Merksem 1 0,00 3,5 1,5 2 2 3 4 3 3,5 3,5 4 31,0 11 70% 16
3 Mechelen 5 3 0,5 0,00 3 2 1,5 3 3 2,5 3 4 3,5 29,0 11 66% 17
4 Wetteren 2 1,5 2,5 1 0,00 2 3 4 2 4 3 2 3,5 28,5 11 65% 15
5 Humbeek 4 1 2 2 2 0,00 1,5 2 2,5 2,5 3 3 4 25,5 11 58% 14
6 Zottegem 4 1 2 2,5 1 2,5 0,00 2 2,5 2 4 3 2,5 25,0 11 57% 15
7 Borgerhout 8 0,5 1 1 0 2 2 0,00 3 2 2,5 4 3 21,0 11 48% 11
8 Oude God 4 2 0 1 2 1,5 1,5 1 0,00 2 2 3,5 3,5 20,0 11 45% 8
9 Ruisbroek 2 0 1 1,5 0 1,5 2 2 2 0,00 2 4 4 20,0 11 45% 8

10 KGSRL 16 1 0,5 1 1 1 0 1,5 2 2 0,00 1 3 14,0 11 32% 4
11 Boey Temse 11 0,5 0,5 0 2 1 1 0 0,5 0 3 0,00 3,5 12,0 11 27% 5
12 Brasschaat 7 0 0 0,5 0,5 0 1,5 1 0,5 0 1 0,5 0,00 5,5 11 13% 0

66 (= 100 %)

0

Al gespeeld:

Nog te spelen:

Al gespeeld:

Nog te spelen:



   INDIVIDUELE UITSLAGEN IC 04-05    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T P %
SKOG I    
Romaszko, S 2100 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 6,5 10 65%
De Kaey, P 2070 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8,5 10 85%
T'Sas, J 2044 1 1 0,5 0 1 1 1 1 0 1 7,5 10 75%
Lauwers, J 1587 1 0 1 1 1 1 5 6 83%
Rohde, R NC 1 1 1 100%
Van den Heuvel, P NC 0 0 0 2 0%
Nijs, N 1558 0,5 0 0,5 1 1 3 5 60%
 2,5 3 2 2 2,5 3,5 3 2,5 4 2,5 4 31,5 44 72%
SKOG II    
Van Rompaey, S 1908 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 1 0 7 11 64%
Viaene, J 1826 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 1 1 1 0,5 1 6,5 11 59%
Veltmans, M 1784 1 0,5 0 0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 7,5 11 68%
De Meyer, J 1780 1 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5 8 94%
Rohde, R NC 0,5 1 1,5 2 75%
Van den Heuvel, P NC 1 1 1 100%
 3,5 2,5 1,5 1,5 2,5 3 4 3 3,5 3 3 31 44 70%
SKOG III    
Cools, E 1893 1 1 1 0 1 0 0,5 0,5 1 6 9 67%
Lauwers, J 1587 0 1 0,5 1 1 3,5 5 70%
Nijs, N 1558 0,5 1 1 1 1 1 5,5 6 92%
Melis, W 1461 0,5 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7,5 10 75%
Snoeckx, R 1374 0 1 1 1 0,5 3,5 5 70%
Nijs, L 1286 0 0 1 0%
Kurliuk, A NC 0 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 8 81%
 2 2 4 2 4 1,5 3,5 3 3 3,5 4 32,5 44 74%
SKOG IV    
Billion, P 1714 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1 0 2,5 8 31%
Van Coppenolle, G 1482 0 0 1 1 0,5 1 1 0 0 1 5,5 10 55%
Van Hecke, P 1175 0 0 1 1 1 1 0 1 0,5 5,5 9 61%
Van Hecke, J NC 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0,5 4,5 11 41%
De Preter, R NC 1 1 1 100%
Beyens, T NC 0 1 0 0 0 1 5 20%
 1,5 1,5 0 1 3,5 3,5 2 2 2 1 2 20 44 45%
  
SKOG TOTAAL  9,5 9 7,5 6,5 12,5 11,5 12,5 10,5 12,5 10 13 115 176 65%
 59% 56% 47% 41% 78% 72% 78% 66% 78% 63% 81%   
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Schilde 2 - Oude God 2: 0.5 - 3.5
Paul Beckers (1597) -Van Rompaey Stijn (1908) 0-1
Viaene Jan (1826)- ? 0.5-0.5
Maas L - Marcel Veltmans (1784)  0-1
Jef De Meyer (1780)- Stockman X 1-0

Stijn speelde met zwart zijn kortste partij ooit. Na 9 zetten gaf zijn
tegenstander er de brui aan omdat hij een stuk verloor. Om 14:15 was het dus
al 0-1.
Jan kwam met de witte stukken in de siciliaanse opening met c4 een pion
achter na 12 zetten, maar had er wel enige compensatie voor. De zwart speler
kon de pion winnen met een mooie combinatie waarbij hij zijn dame offerde.
Uiteindelijk kwam er een toreneindspel met beide torens op het bord waarbij
wit nog steeds een pion achter stond. De zwartspeler bood echter remise aan
omdat het 3 tegen 4 pionnen betrof beide aan de koningsvleugel. 0.5-1.5.
Marcel had zwart en kwam in een zeer gesloten stelling terecht waarbij er
veel stukken achter de vaste pionnenstructuur verplaatst werden naar hun
ideale positie. Zijn tegenstander werd het manoeuvreren beu en offerde een
stuk voor een aanval die er geen bleek te zijn. Daarna kwam Marcel nog een
tweede stuk voor en lag het resultaat vast. 0.5-2.5.
Jef speelde met wit de langste partij van onze twee oude god ploegen samen.
Hij verkreeg een gevaarlijke vrijpion op de c-lijn die zijn tegenstander
hardnekkig trachtte te verdedigen. Uiteindelijk moest de blokkade bezwijken
en kwam Jef de kwaliteit en een extra pion voor. Zijn tegenstander bleef
echter hardnekkig doorspelen, maar moest toch het onderspit delven.
Omstreeks 19:00 was het verdicht gevallen. Oude God 2 wint met 0.5-3.5 van
Schilde 2. Hoera Hoera!!
Op papier had elke tegenstander wel ongeveer 200-300 elo-punten minder en
was het dus te verwachten dat we met een dergelijke score zouden winnen. Op
naar de volgende overwinning!
Groetjes,
Stijn
 
Beveren II

(128)
Oude God III

(132)
Resultaat Stamnummers

Stuer Hendrik Cools Erik 1 – 0 54046 18147
Boons Lucien Nijs Nils ½ – ½ 00752 07358
Benali S. Melis Wout ½ – ½ 07323 45501
Stoop E. Kurliuk Andrej 0 – 1 13838 48160
 Totaal 2 – 2   

 
Erik speelde met zwart de jachtvariant van de Aljechinverdediging.  Wit opteert voor een flankspel op de damevleugel en dreigt zwart serieus in te snoeren, maar ten koste
van zijn rokade en ontwikkeling van Lf1.  Wanneer hij toch kan lang rokeren, offert zwart een kwal op lange termijn.  De Th1 en Lf1 kunnnen niet meespelen en wit komt in
zware tijdnood.  Een eenvoudig loperzetje wint de dame en 0–1 voor ons.

1.

 
Nils speelt de Trompowski–aanval (1d4 Pf6 2Lg5) en ruilt even later op f6.  Hij krijgt actief spel, maar besluit tot een verkeerd manoevre dat hem een stuk kost, in ruil voor
een moeilijke stelling voor zwart.  Uiteindelijk weet de zwartspeler en heeft Nils een toren en pion voor loper en paard.  Maar wanneer hij nog een pion wint stelt hij een
strategische remise voor en de wapens worden neergelegd.  ½ – ½.

2.

 
Wout speelt een traag systeem (1.d4 d5 2.Pf3 Lg4 3.e3).  Hij ontwikkelt een aanval maar laat bijna zijn dame insluiten.  Uiteindelijk wordt heel wat materiaal afgeruild en
Wouts mooie voordeel verdwijnt als sneeuw voor de zon.  ½ – ½.

3.
 

Andrej speelt  een variant  van het  middengambiet  en krijgt  vlot  spel.  Hij mag zelfs de open d–lijn met  zijn  torens bezetten,  maar  vindt  dan geen goed plan en zijn
tegenstander profiteert hiervan om de stelling te  vervlakken door torens en dame te  ruilen.  In het verre eindspel staat het nog steeds gelijk maar Andrej verliest het
veldoverwicht en wordt langzaam maar zeker weggespeeld. 0 – 1

4.

 
Eindtotaal : 2 – 2 tegen een ploeg die op papier misschien ietsje sterker was.  Niet slecht dus…

Zottegem 4 – Oude God 4: 2.5  - 1.5
Steven Muylaert (1643)- Paul Billion (1714): 1/2 - 1/2
Kristof Vande Velde(1624) - Patrick Van Hecke(1175) : 1-0
Dirk Ponnet(1664-45) - Jeroen Van Hecke (NC): 0-1
Eddy De Gendt(1618) - Thierry Beyens(NC) : 1-0
 
1.Een gesloten partij met heeel veel dreigingen die toen er afgeruild werd
verzande in een remisetoestand.Ik denk dat er waarschijnlijk wel meer inzat
voor zwart.
2.Boeiende partij op het tweede bord.Op de 11 zet lijkt wit een pion te
winnen maar zwart red zich.Naar het eindspel toe maakt Patrick enkele
minder
goede zetten en moet het uiteindelijk afleggen tegen een op papier veel
sterkere tegenspeler.
3.Jeroen was vol verwachting meegegaan naar Zottegem.Had zelfs slecht
geslapen.Spijtig genoeg kwam de thuisspeler niet opdagen.
4.Thierry begon zeer enthousiast aan zijn partij.Had vooral oog voor zijn
eigen aanval,maar toen de zwartspeler de aanval stopte, stond Thierry plots
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een stuk achter.Vol jeugdige (over)moed bleef Thierry aanvallen maar zwart
ruilde alles af en had snel de gewonnen partij.
vriendelijke groeten,
Paul
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SKOG 1 – Westerlo 1
Pascal (bord 2) heeft het snelst gedaan. De tegenstander vesrlikt zich met wit in het Wolgagambiet (variant met f3), en verliest op zet 15 een hoop materiaal. 1-0
Sylwia, een beetje ziekjes, op bord 1 bereikt al snel ruimtelijk overwicht op het bord. Vooral haar lichte stukken beheersen het bord. Er wordt wat afgeruild en Sylvia gaat in op het
remisevoorstel. 1,5-0,5
Nils, op bord 4, kreeg een koningsaanval te verwerken, maar verdedigde zich stug. Na dameruil en het neutraliseren van de sterke witte loper, verzandt de stelling in een
toreneindspel met ongelijke lopers. Nils stelde remise voor, maar had misschien nog de beste kansen. 2-1
Jan had de langste partij te verwerken. Wit speelt een opening (1.e4 e6 2.De2 wasda?), en zwart verliest ietwat sullig een pion. Jan heeft wel wat ontwikkelingsachterstand, maar
kruipt eruit. De cruciale stelling ontstaat als Jan, in tijdnood, de kwaliteit offert en daarvoor een zeer aanvallende stelling krijgt. De verrassende zet g4 had Jan al sneller het punt
kunnen opbrengen, maar uiteindelijk kwam hij toch. 3-1
De tweede overwinning op rij van SKOG1!
 
 
SKOG II - Westerlo II : 2.5 - 1.5
----------------------------------------------
Van Rompaey Stijn (1908) - Claes Luc (1828): 0.5-0.5
Silvain De Vet (1668) - Viaene Jan (1826): 0.5 0.5
Marcel Veltmans (1784) - Van Tricht T (1606): 0.5-0.5
Van Dyck S (N.C.) - Philip Van Den Heuve (N.C.): 0-1
Tijdens deze match vielen er nogal wat remises. Enkel Philip (bord 4) kon
zijn tegenstander zijn koning doen neerleggen. Na een dodelijke vork op a5
met zijn paard moest zijn tegenstander, waarvan de dame op b3 stond en de
witte loper op c4, zijn loper geven. Met een extra stuk meer was het voor
Philip een makkie om het volle punt te veroveren.
Marcel, op bord drie, speelde vlug remise in een op het eerste zicht zeer
complexe stelling. Toen zijn tegenstander in de opening remise vroeg, wist
Marcel blijkbaar niet goed wat te doen en vroeg het dan maar openlijk en
direct aan Werner die achter hem stond ofdat het remiseaanbod aannemen een
goed idee was. Waarop Werner wijselijk antwoordde dat Marcel dat zelf maar
moest beslissen; Het leverde in elk geval een grappige scene op ;-)
Jan, op bord twee stond, naar mijn eigen vluchtige bescheiden mening, iets
beter over de gehele partij, maar ging op het remise aanbod van zijn
tegenstander in na ongeveer 30-40 zetten. Met zwart had hij troeven als een
open c-lijn, en de bezetting van de g1-a7 diagonaal. Misschien was het zijn
dubbelpion op de e-lijn dat hem overtuigde om op het remise aanbod in te
gaan. Toen was het 2-1.
De partij van Stijn moest dus de eindstand vastleggen. Zijn tegenstander had
ook al remise aangeboden rond zet 18 in de doorschuifvariant van de Franse
opening. Allemaal remiseschuivers die van Westerlo II ! Aangezien de
stelling een zeer licht plusje voor wit was, maar vooral omdat we een
namiddag willen schaken, weigerde ik het aanbod. Wat later kwam ik
natuurlijk weer in tijdsnood waardoor ik in een slechtere, quasi verloren,
stelling moest berusten. Mijn tegenstander speelde echter overmoedig en kwam
in een doodremisestelling uit. Koning-pion- paard tegen koning-pion, maar
toch remise. (Wit: Kc6, e4 Zwart: Kg5, Pf6, b6; Zwart aan zet) 2.5-1.5. We
zijn goe bezig!
Momenteel staan we zelfs eerst, met een half puntje voorsprong op
Noorderwijk 1.
 
 
Oude God III - Jean Jaures : 2 – 2
=====================================
 
Jasper kreeg aan zijn tegenstander een moeilijke tegenstander.  Hij kreeg een vrijpion, maar die werd door een paard geblokkeerd en Jasper vond niet de weg om er door te geraken.  Hij wilde de
boel forceren, investeerde een pion, maar kreeg het deksel op de neus want hij liet pardoes een toren instaan : 0 - 1.
 
Wout was als eerste klaar op het tweede bord.  Hij kreeg het loperpaar in ruil voor een toren.  Dat was zo sterk dat zijn tegenstander fouten begon te maken en na knappe torenwinst gaf zijn
tegenstander op :  1-1.
 
Ramses liet zich van in de opening in de hoek drukken en kreeg het moeilijk om voor zijn stukken nog velden te vinden.  Hij verdedigde taai maar alles wat tevergeefs... 1 - 2.
 
Het grootste geschenk was voor Andrej.  Die speelde een stuk kwijt in het vorege middenspel in ruil voor een pion en een versplinterde koningsstelling bij zijn tegenstander.  Die dacht dat de buit
met een stukje meer vanzelf wel zou komen binnenwaaien, maar Andrej zocht en vond actief spel voor zijn torens en veroverde pion na pion.  Die pionnen bleken uiteindelijk dodelijk want ze lagen
mee aan de basis voor het mat dat volgde : 2 - 2
 
Opnieuw een gelijkspel voor onze derde ploeg.  En dit keer geheel op eigen kracht.
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Geel 1 - SKOG 1
Topmatch! SKOG 1 (op plaats 2 in het klassement) speelt tegen reeksleider Geel. Sylwia heeft het snelst gedaan. Na 13 zetten gaat ze in op het remisevoorstel van haar tegenstander.
½-½
Pascal met wit op bord 2 krijgt Aljechin voorgeschoteld, en dat kent ie natuurlijk. Een onnauwkeurigheidje zorgt voor serieuse ontwikkelingsachterstand voor zwart. De zwarte dame
wordt ingsloten door wits stukken, en dat wordt hem dan ook fataal. ½-1 ½
Jasper op het 4de bord had het heel de partij moeilijk om ‘los’ te spelen. In een Frans-achtige stelling komt Zwart met g5 de koningsvleugel openbreken, en vanaf dan wordt het heel
moeilijk voor Jasper. Na verlies van 2 pionnetjes en Dameruil is het tijd om op te geven. 1 ½-1 ½
De spectaculairste match is ongetwijfeld die van Jan T. Tijdens de tijdnoodfase duikt een supercomplexe stelling op, met aanvalskansen langs beide kansen, dreigende combinaties,
hangende stukken, enfin alles erop en eraan. Een stelling waarvan de lichtjes van Fritz ongetwijfeld zullen beginnen flikkeren. Eens de 40 zetten voorbij, blijkt Jan een pion achter te
staan, en een 2de te verliezen. Dat ziet er dus niet zo goed uit, maar Jan slaagt erin dankzij een toren op de 2de lijn, toch nog remise uit de brand te slepen. 2-2 en daarmee blijft het
verschil 1 punt, maar nog steeds in de running!
 
PDK
 
Geel 2 - Oude God 2: 2.5-1.5
 
 
Verheyen Nico (1863)  - Van Rompaey Stijn (1908) 0.5 - 0.5
Viaene Jan (1826) - Boeckx Herman (1775) 0-1
Van Wortswinkel Luc (1631) - Veltmans Marcel (1784) 1-0
De Meyer Jef (1780) - Vanelven Alfons (1257) 1-0
 
Jef wint zijn partij vrij vlot met de witte stukken. Hij had overwicht over het hele bord en weet na materiaalwinst de partij te winnen. 1-0. Marcel staat iets minder, maar hoopt in het eindspel nog
remise te houden. Zijn tegenstaander heeft echter de goede loper en weet het eindspel toch te verzilveren. 1-1 dus. Stijn krijgt een weens partij tegen met de zwarte stukken. Hij komt niet echt
goed in de partij en kan nooit echt het initiatief verwerven. Na, weeral!, een tijdsnoodfase vanwege Stijn, maakt de tegenstander toch een foutje en geeft een eerder gewonnen pion terug. remise
was dan het logische resultaat in het eindspel met elk een dame en 6 pionnen. 1.5-1.5. Jan staat de hele partij vrij goed en gaat een eindspel in met toren tegen loper en paard, waarbij Jan het
paard heeft. Hij verzuimt echter de mogelijkheid om de koning te blokkeren, waardoor het waarschijnlijk mogelijk was om naar een eindspel te gaan richting koning tegen koning en paard + loper.
De twee stukken krijgen meer vrijheid en Jan moet de koning neerleggen. 2.5-1.5. Onze eerste verliespartij, en dan nog tegen onze directe concurrent voor de eerste plaats. We staat dus terug
met de voeten op de grond ;-)
SVR
 
 
Geel III – Oude God III
 
Ook onze derde ploeg moest naar Geel.  Zij speelden daar tegen de plaatselijke jeugdploeg, die welsiwaar wat verzwakt was, want twee van hun vaste jeugdspelers waren naar het
WK !  Dus speelden zij met twee invallers op bord drie en vier.
 
Andrej maakte gehakt van zijn – volwassen – tegenstander op bord vier.  Deze rekende een scherpe variant niet diep genoeg door en werd mat gezet op zet 23 en zo stond het al 0
– 1 op het moment dat eerste bord Erik, die wat later was binnengekomen, zijn eerste zet had gespeeld.
 
Wout speelde alweer een geanimeerde partij waarbij hij steeds meer druk kreeg op de vijandelijke stelling.  Uiteindelijk resulteerde dat in torenwinst en een snel mat op zet 35 : 0 –
2.
 
Nils – de kersverse kampioen van Antwerpen – bouwde zijn partij langzaam op en zag plots een leuke combinatie die niet onmiddellijk kon worden uitgevoerd vanwege mat achter
de paaltjes.  Zijn tegenstander had niets in de smiezen wanneer Nils deze mat even uit de stelling haalde en zo kon hij de zet erop eenvoudig een kwalletje winnen.  De rest was
kinderspel.  Dames en een stel torens ruilen en vervolgens de kwaliteit teruggeven in ruil voor de winnende pion.  Het pionneneindspel werd vlotjes gewonnen en dus 0 – 3.
 
Erik had nog het meeste moeite met zijn tegenstander.  Met een kwartiertje vertraging kon hij ook beginnen en kreeg de mogelijkheid zijn jeugdige tegenstander op te zadelen met
een passief paard en de slechte loper.  Net toen hij dacht een winnend plan te hebben gevonden, overzag hij een simpel paardschaak die bovendien een pion kostte.  Niet al te erg
want de druk was zo groot dat zijn tegenstander de pion terug wegblunderde en in het resulterende eindspel stonden zwarts stukken veel actiever en de twee verbonden
vrijpionnen deden de witspeler de das om.  De Geelse jeugdploeg heeft moedig gestreden maar de Mortselse jeugd mag viermaal hoera roepen ! 0 – 4, dus… en nu op naar de titel
?
 
EC
 
 
Merksem – SKOG 4
 
28509 Gelens J.(1859)-Billion Paul : 1-0
Wedstrijd waar ik bij zet 36 op voordeel stond.Op zet 41 doe ik een positioneel zeer zwakke zet en plots was mijn voordeel een nadeel en verloor ik op zet 51 een toren en kon ik
opgeven.
28011 Van Esbroeck J.(1779)-Van Coppenolle G.:1-0
Zeer gelijk opgaande wedstrijd.Ghislain verloor een stuk maar de zwartspeler heeft nog zeer lang moeten vechten voor hij het voordeel kon uitbuiten.
47554 Verheyen Q.(1746)-Van Hecke J. : 1-0. Eerste 10 zetten goed geanticipeerd in een voor Jeroen onbekende opening.Bij zet 11 blokkeerd Jeroen zijn zwarte loper en komt  na
enkele zetten zeer gedrongen te staan.Op zet 15 doet Wit een loperoffer (Lxh6)gevolgd door Dxh6 en de koning van Jeroen staat plots zonder verdediging.Wit haalt zijn cavalerie erbij
en op zet 22 kan wit mat geven met Dxf7.
09288Dewachter L.(1641)-Beyens Thierry : 1-0. Een partij naspelen van Thierry is niet eenvoudig.Hij maakt nogal wat fouten.Vergeet telkens aan te duiden welk paard naar een bepaald
veld springt.Laat dan een paard van d7 naar a5 springen om dan op c4 te slaan.Het gaat dan helemaal mis als hij minstens 1 zet vergeet te noteren.Gelukkig ging het op het bord veel
beter.Slecht rond de 40ste zet komt hij slechter te staan.De zwarte stukken kwamen toen wel door zijn stelling en ook deze wedstrijd ging verloren.
Ondanks de zware cijfers hebben ze het niet gemakkelijk gehad.
 
PB
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Oude God 2 - Borgerhout 6: 1.5-2.5
 
Van Rompaey Stijn (1908) - Van Tilburgh Jitte (1822) 0-1
Viaene Jan (1826) - De Blieck Johan (1694) 0.5-0.5
Veltmans Marcel (1784) - Tuytens Ivo (1577) 0.5-0.5
Jef De Meyer (1780) - Dewel Peter (1571) 0.5-0.5
 
Een belangrijke match na de nederlaag van de vorige interclub speeldag. Marcel speelt remise met de witte stukken. 0.5-0.5. Jef gaat met wit het eindspel in met een pion achter, maar met een
veel actiever koning. Hij dacht nog te kunnen doorbreken met zijn pionen op de damevleugel om zo een winnende vrijpion te verkrijgen, maar besluit het zekere voor het onzekere te kiezen en speelt
remise. De doorbraak met de damevleugel pionen lukte toch niet echt, wat de analyse naderhand uitwees. Het staat dan 1-1. Stijn speelt met wit het koningsgambiet en krijgt een kansrijke stelling,
maar de aanval loopt dood, na een imeens tijdsverbruik van Stijn. Vervolgens gaat hij ook nog door zijn vlag op de 39ste zet, of toch niet ?! Blijkbaar had de tegenstander de zetten niet goed
genoteerd waardoor de vlag toch na de 40ste zet was gevallen. Dit werd duidelijk met een reconstructie nadat de vlag gevallen was. Toch staat de stelling dan reeds minder voor wit. Een eindspel
met loper en pion tegen toren (waardat beiden nog wat extra pionnen hebben). Na 63 klaart zwart de klus en dus staat het 1-2. Een partij waardat meer had ingezeten voor wit. Jan staat heel de
partij een tikkeltje beter, en ruilt dan af naar een eindspel met een actievere koning en elk een loper van gelijke kleur. De tegenstander houdt echter alles gesloten en dus wordt het een remise. 1.5
- 2.5 in het totaal. De titelkansen verdwijnen hierbij als sneeuw voor de zon :-(. Maar we zijn natuurlijk nog maar 4 ronden ver.
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Interclub ronde 5: al onze ploegen winnen!
 
SK Paul Van Herck – Oude-God 1: 1,5-2,5
 
Sylvia Romaskzo - Paul Van Herck: 0.5-0.5
Jan T'Sas - Tom De Gent: 1-0
Jasper Lauwers - Tony Van Linden: 1-0
Philip Van den Heuvel - Patrick Van de Perre: 0-1
 
Sylvia miste stukwinst in een Hollandse partij, kwam een kwaliteit voor maar een stuk achter, maar wits stukken stonden zo gedrongen dat zwart de stelling wist te blokkeren
en remise door herhaling van zetten kon afdwingen.
Jan kwam van in het begin overwegend te staan tegen de Aljechinverdediging, zadelde zwart met een geïsoleerde pion op d6 op en bleef consequent op die zwakte spelen.
Zwart verloor die pion, klampte nog lang aan, maar raakte in het verre toreneindspel in zetdwang en gaf op.
Jasper speelde een intelligente Spaanse partij en maakte het verschil met zijn combinattoire talenten. Dat begon met pionwinst, ging verder met stukwinst en eindigde met
damewinst. Al hielp wit een beetje mee, het blijft een mooie overwinning voor onze jeugdspeler!
Philip opende met d4, maar raakte via zetverwisseling in een Franse doorschuifstelling, waarin hij niet het juiste plan vond. Toen hij door een ongelukkige paardzet een
dubbelpion kreeg en zijn centrumpion verloor, ging het van kwaad naar erger. Uiteindelijk besliste zwart de partij met pionpromotie.
 
 
Temse 8 – Oude God 2 : 1,5 – 2,5
§        Stijns tegenstander had er niet veel zin in want amper na een zet of 8 stelde hij met wit remise voor.  Bleek achteraf dat hij nog naar een sinterklaasfeestje moest.  Stijn

nam het aanbod aan en daarmee was het eerste halfje binnen. 
§        Jef moest op bord 4 tegen een non classé en hij maakte er letterlijk kipkap van.  Winst voor Jef en dus 0.5 – 1.5 voor ons.
§        Op bord 2 moest Jan V. het opnemen tegen ex–SKOGger Johan Minnebo.  Hij kreeg een goed uitziende aanval en won een kwaliteit maar in een zeer complexe stelling

bleken plots de zwarte stukken actiever dan die van wit.  Jan panikeerde en verloor plots middels een familieschaak de dame, waarmee de stand terug gelijk stond : 1.5 –
1.5.

§        Marcel speelde een typische partij : steeds gedrongen staan en de tegenstander doen denken dat hij beter staat.  En dan komt het duiveltje Marcel uit het doosje en is er
geen stoppen meer aan.  Toen ik omstreeks 18.00 vroeg hoe hij zijn stelling nu inschatte, antwoordde hij lakoniek : “Bah, hij moet nog enkel opgeven” wat hij de zet
daarop ook deed.  Eindstand dus een nipte overwinning voor ploeg II : 1.5 – 2.5

 
Temse 9 – Oude God 3 : 0 – 4 !!
§        Nils was weerom niet te stoppen en zette zijn tegenstander pardoes mat op zet 11 !  Die was zich natuurlijk van geen kwaad bewust, maar 0 – 1 voor ons.
§        Ramses speelde tegen een jeugdspeler een solide partij, won netjes een pion, daarna nog één, ruilde de stukken volgens het boekje en zo kon de 0 – 2 niet langer

vermeden worden.
§        Wout had de moeilijkste partij : zijn jeugdige tegenstander kreeg al snel het initiatief én de ruimte om een gevaarlijk uitziende aanval op te zetten.  Maar Wout keepte als

de beste en kon met een venijnige combinatie een stuk winnen.  Zijn tegenstander geloofde het nog niet maar toen hij ook nog een tweede stuk verloor, was de 0 – 3 een
feit.  Maar Wout moet m.i. toch ergens wat geluk hebben gehad.

§        Erik won al in de opening twee pionnen, maar zijn tegenstandster begon toen taai te verdedigen, won zelfs een pion terug en kreeg hoe langer meer vertrouwen.  Met een
fataal f4 blies ze echter haar eigen koningsstelling op en Erik maakte de klus vakkundig af : 0 – 4.  Met dit resultaat doen we zeker een gooi naar de eerste plaats, want we
stonden amper een halfje achter de drie leiders.

 
Temse 11 – Oude God 4 : 0.5 – 3.5
§        Ghislain op bord 2 dacht een nieuw record te vestigen met een mat of damewinst in 12 zetten, maar helaas deed Nils nog beter (zie boven).  Het punt was wel binnen : 0

– 1.
§        Ook Patrick kreeg een zeer mooie stelling die hij langzaam omboog naar winst en om half vier stond het al 0 – 2 voor ons.
§        Nauwelijks tien minuten later had Jeroen, zoon van Patrick, ook gewonnen op bord vier : 0 – 3.
§        Paul had intussen al heel wat stukken afgeruild en behield een sterke loper tegen een zwakke.  Verder geen aanvalspunten en met enkel nog dames op het bord werd dan

maar tot remise besloten : 0.5 – 3.5
 
 
Temse
 Elo Stamnr Naam Res Naam Stamnr Elo
1 1938 45632 Verbeke S. ½–½ Van Rompaey S. 16667  
2 1458 45535 Minnebo J. 1–0 Viaene J. 48151  
3 1434 50029 Segers A.R. 0–1 Veltmans M. 23591  
4 Nc 31402 Martens W. 0–1 De Meyer J. 19691  

 
 Elo Stamnr Naam Res Naam Stamnr Elo
1 1374 01121 Gijsen M. 0–1 Cools E. 18147 1893
2 1244 52728 Van Brussel K. 0–1 Nijs N. 07358 1558
3 1189 49719 Segers V.A. 0–1 Melis W. 45501 1461
4 Nc 18279 Coene M. 0–1 Snoeckx R. 45985 1374

 
 Elo Stamnr Naam Res Naam Stamnr Elo
1 1291 46884 Moernaut K. ½–½ Billion P. 10898  
2 Nc 36351 Van Raemdonck M. 0–1 Van Coppenolle G. 32221  
3 Nc 50351 Lagae F. 0–1 Van Hecke P. 06874  
4 Nc 01635 Gijsen P. 0–1 Van Hecke J. 46353  

 
 
 
 

Oude God 2 - Borgerhout 6: 1 http://skoudegod.be/archief/IC0405R5.htm

1 van 1 15/04/2009 17:03



Interclub ronde 6: Ploegen 1, 2 en 4 winnen overtuigend!
 
Oude-God 1 - Brasschaat 1 : 3,5-0,5
 
Voor de partijen begonnen werd nog eens uitdrukkelijk aan alle spelers gevraagd hun gsm zeker af te zetten. De Fide-reglementering hierrond is bijzonder streng. Zo
streng zelfs dat in Nederland een speler onlangs een forfait kreeg van de scheidsrechter toen hij net een voet over de drempel zette en zijn gsm tegelijk nog even 'biep'
deed. Dit bij wijze van introductie...
 
Bord 1
Sylvia moest een halfuur wachten op haar tegenstander. Toen hij toch opdaagde, kwam het geweigerd damegambiet op het bord. Daarin kwam het na een vijftiental zetten tot een
stelling waarin zwart de dames ruilde en remise aanbood. Sylvia dacht even na, zag een plan om gebruik te maken van de inactiviteit van de zwarte h-toren en weigerde het
aanbod. Prompt gaf wit op, want hij moest nog ergens naartoe! Een wat bizar einde en jammer voor de competitie, maar af en toe gebeurt het en voor een ploeg is het vaak de
enige manier om de nog steeds belachelijk hoge forfaitboetes van de KBSB te vermijden.
 
Bord 2
Pascal had de handen vol aan de Bird-opening van zijn tegenstander. Wit stelde zich op met f4 en een damefianchetto, zwart pakte het centrum met d5 en c5. Normaliter gaat het
in deze opening allemaal om veld e5, maar dat kwam er niet echt uit. De partij evolueerde van positioneel naar scherp tactisch. Toen de rook eenmaal was opgetrokken had Pascal
twee lichte stukken en een pion tegenover een toren, die geen enkele zwakte wist uit te buiten. Zwart moest zich reppen om zijn 40 zetten rond te krijgen, maar de stelling bleek
technisch makkelijk gewonnen.
 
Bord 3
Paul Mertens, in een vorig leven nog lid van onze club, verdedigde zich na het 1.e4 van Jan T met het bizarre 1...Ph6. In dit systeem speelt zwart g6 en f6, brengt het paard naar f7
en bereidt op die manier centrumacties voor. Een aantal Antwerpse schakers speelt dit systeem, ook met wit (1.Ph3), maar of het echt deugt is maar de vraag. Wit liet het niet aan
zijn hart komen, ontwikkelde snel zijn stukken, vond een zwakte in de zwarte stelling en begon daar meteen op te hameren. In een gewonnen stelling ging dan plots met veel
lawaai zwarts gsm af. De hele zaal wist ervan. Wit had geen andere keuze dan de winst op te eisen.
 
Bord 4
Nils had het niet onder de markt tegen een speler van 1923 Elo en stond lange tijd gedrukt, met een zwakke b-pion die al zijn zware stukken tot verdedigen dwong. Toen hij ook
nog zijn zwarte fianchettoloper moest inruilen, en met een paard tegen een sterke loper verder moest, zag het er helemaal niet goed uit. Wit trok met zijn zware stukken op
koningsroof, offerde de kwaliteit, maar overzag in de afwikkeling dat zwart een gevaarlijke vrijpion kreeg in het centrum. Die hield hem net lang genoeg bezig om zwarte de kans
te geven zijn toren te activeren, waarop zetherhaling volgde. Achteraf hadden we het gevoel dat wit het ergens had laten liggen, maar het werd toch remise. Mooi gevochten, Nils!
 
 

Verslag IC ronde 6 : Oude God III – Brasschaat IV : 1,5 – 2,5
 
Onze jeugdploeg moest het als leider opnemen tegen de derde in de stand, eveneens een jeugdploeg uit Brasschaat.  Bij winst zouden we een mooie optie op de titel nemen…
 
§        Wout speelde alweer een zeer aanvallende partij.  Hij won een kwal, maar verloor even later een stuk en zo was de stand : twee stukken tegen toren en pion.  De

complicaties die zijn tegenstander daarna op het bord bracht werden teveel voor de witte stelling en om 16.30 u  moest Wout zich gewonnen geven : 0 – 1.
 
§        Op bord 4 had Ramses van zijn jeugdige tegenstander een kwaliteit weten afsnoepen.  Toen ik de volgende keer kwam kijken had Ramses de dame gegeven voor toren

en paard zodat nu een stelling op het bord stond met twee torens en paard voor Ramses tegen dame en paard.  Ramses had de afruil echter goed ingeschat want hij bezat
ook een sterke vrijpion die hij ten gelde kon maken.  Om vijf uur stond de stand terug in evenwicht : 1 – 1.

 
§        Jasper moest  op bord 2 tegen de  gevaarlijkste  van de  gebroertjes Leenhouts (Kevin had al  4 uit  4).  Hij zette echter een solide  partij  op en zonder al te grote

schermutselingen wist hij de stelling gelijk te houden.  Remise was dan ook een logische uitslag.  Misschien had hij toch de winst moeten opeisen toen de GSM van zijn
tegenstander even van zijn oortjes maakte ? 1,5 – 1,5.

 
§        Erik had intussen op bord 1 een taaie klant aan Kevin, de andere broer Leenhouts.  Maar op de 20ste zet weet hij een dame te winnen tegen toren en paard.  Zijn

tegenstander denkt dit nog remise te kunnen houden en stelt de puntendeling voor, maar Erik wil voor de ploegwinst gaan.  De buit binnenhalen is een kwestie van tijd…
denk je dan.  Alleen vergat Erik even later dat zijn dame aangevallen stond en gaf pardoes in één zet het volle punt weg : 1,5 – 2,5.

 
“Nu wordt het terug spannend !”, was het lakonieke commentaar van Lucas Nijs die het allemaal zag gebeuren.  Tja, zo kun je het wel stellen, geloof
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TSM 4 - Oude God 2: 0-4
------------------------------------
Heylen J. (1797)  - Van Rompaey Stijn (1908) 0 - 1 (Forfait)
Viaene Jan (1826) - Martens J. (NC) 1-0
Arens J. (NC) - Veltmans Marcel (1784) 0-1
De Meyer Jef (1780) - Adams J. (NC) 1-0
Nadat we een beetje verkeerd gereden waren in het centrum van Mechelen
arriveren we rond 13:50 aan de Technische Scholen van Mechelen, de
tegenstanders dus.
Al snel blijkt dat we een jeugdploeg voorgeschoteld krijgen alleen
ontbreekt er iemand, nl. er is geen Mechelaar op het eerste bord. De
ploegkapitein van Mechelen zei dat hij niet zou komen opdagen. Het
eerste punt was dus al om 14:00 binnen. Toch leuker als je er moet
voor vechten natuurlijk. Jef hakt zijn tegenstander na een luttelige
15 zetten of zo in de pan. Mat of dameverlies was niet te vermijden.
Het tweede punt was binnen omstreeks 14:40. De volgende die een
overwinnng wist te verzilveren was Jan. Na een loperopening
(opstelling e4, Lc4, d3, f4) kwam hij met wit in een zeer actieve
stelling - torens op g1 en f1, loper op f4, en dame op h3, en dit
gericht op de korte rokade van zijn tegenstander, die een paar zetten
later mat ging met de dame op h8. Omstreeks 15:10 was het dus 3-0 voor
ons. Marcel, die tegen de jongste jeugdspeler moest, deed er nog het
langste over. Marcel verorberde echter meer en meer pionnetjes van
zijn tegenstander met zijn dame zodat al dat piongeweld niet meer te
stoppen was en de mat onafwendbaar. Het eindresultaat is dus de volle
4 bros in ons voordeel en dit reeds om 15:30. Hiermee doen we een
goede zaak (ah ja, slechter kan moeilijk ;-) ). We staan 2.5 punt van
de leider Borgerhout 6, die tegen de derde van de rangschikking
moesten, en er hopelijk een paar puntjes laten liggen (hoe meer, hoe
beter natuurlijk). Op naar die eerste plaats dus !!
 
TSM 3 – SKOG 1
 
Wij gingen ook naar TSM (zonder verkeerd te rijden)
Sylwia won als eerste toen haar tegenstander zonder reden eerst een pion en
daarna de kwaliteit offerde. Een minuut later gaf ook Pascals tegenstander
op, nadat de complicaties hem teveel werden en stukwinst niet meer te
vermijden was. Jasper speelde een solide partij en dat leverde hem een
pionnetje op. Er volgde nog een tweede en een derde pionnetje en het werd
0-3. Philip bouwde een goede stelling op, maar had daarvoor wel de nodige
tijd verbruikt. In de tijdnoodfase gingen er 2 pionnetjes van Philip van het
bord. Hij trachtte nog wel een aanval op te bouwen, maar de vlag was te
snel: 1-3
En nu maar hopen dat Geel wat heeft laten liggen...
 
KGSRL 8 – SKOG 3
 
Afd : 5 Reeks : B 16/1/’05 Ronde 7

KGSRL 8 res Oude God 3
33618 Baeten 0 – 1 Cools 18147
06891 De Visser 0 – 1 Nijs 07358
08788 Cornelis 0 – 1 Melis 45501
28576 Burgdorffer ½ – ½ Kurliuk 48160

eindresultaat ½ – 3 ½  
 
Verslag :
 
Ondanks onze nipte nederlaag vorige week stonden we nog steeds aan de leiding.  Weliswaar gedeeld met Jean Jaures en Brasschaat (waarvan we vorige week verloren).  De
ganse ploeg was er dus op uit die plaats te verdedigen.
 
Ruim op tijd arriveerden we in Gent bij de KGSRL, maar daar in het huis zaten we eventjes te wachten in het verkeerde kamertje.  Om 14.10 u kregen we in het snuitje dat
onze tegenstrevers, die toch thuis speelden, niet alle vier te laat konden zijn en dus gingen we op zoek naar de juiste plaats om te gaan zitten.
 
Op papier moest een 1 – 3 overwinning gehaald worden.  Op bord 2 had Nils de makkelijkste partij.  Hij kon een gedekte vrijpion creëren en bovendien een pion winnen.  Nils
ruilde vakkundig de stukken en won de partij met een mooie matstelling 0 – 1.
 
Wout kon op bord 3 lange tijd verhinderen dat zijn tegenstander kon rokeren.  Die geraakte daardoor in de problemen en Wout profiteerde ervan om zijn dubbelpion om te
zetten in een vrijpion ofwel een stuk te winnen.  Zijn tegenstander liet toe dat Wout het stuk won en dus 0 – 2.
 
Erik kreeg even wat aanval toen zijn tegenstander wat teveel lijnen opende.  Maar die counterde met de juiste zet en het enige resultaat was dat heel wat stukken geruild
werden, maar Eriks aanval op niets uitdraaide.  Toen offerde de witspeler onterecht een stuk voor twee pionnen, maar Erik hield het hoofd koel en bracht de stelling naar huis
: 0 – 3.
 
De moeilijste partij was zeker voor Andrej op bord 4.  Hij kreeg een mooie koningsaanval en zijn tegenstander moest zowat elk stuk passief opstellen.  De aanval sloeg echter
niet door en dus werd het een lange partij waarbij uiteindelijk Andrej een stuk voor twee pionnen wist te winnen.  In de eindstelling heeft Andrej toren, loper en een vrijpion
tegen een toren en drie vrijpionnen wanneer hij beslist de loper weg te geven in ruil voor een zekere promotie.  Zwart geeft de toren en we bereiken zowaar een eindspel
toren tegen drie vrijpionnen (h6, g5 en f4).  Andrej dacht dat dit vlot zou winnen maar de zwartspeler gaf zich niet gemakkelijk gewonnen en kon remise afdwingen toen hij zijn
laatste pion kon promoveren.  Spijtig genoeg dus geen 0 – 4, maar ½ – 3 ½ is nog altijd een halfje meer dan we op papier moesten halen.  En ’t zal wel genoeg zijn om aan
de leiding te komen !
 
Proficiat dus aan alle spelers !
 
Erik
 
Wetteren – SKOG 4
 
Geloof het of niet, maar wij speelden het klaar om tegen een ploeg waar het
4de bord nog zo'n 100elo meer had dan ons eerste bord,gelijk te spelen.
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21351Van Houtte Johan(1923) - 10898 Billion Paul (1714) 1-0
58629 Vervondel Ronny (1902) - 32221 Van Coppenolle Ghislain (1482): 0-1
21911 Leonid Alexandrov (1892) - 6874 Van Hecke Patrick (1175): 0-1
52060 Leus Daniel (1804) - 46353 Van Hecke Jeroen (NC) : 1-0
Patrick vond zelf dat hij eigenlijk geen moeilijke wedstrijd had.Kreeg 2
torens op de 7de lijn en de druk daarvan was veel te groot en 1-0.Enkele
minuten later stond het terug gelijk nadat Jeroen toch moet opgeven.Hij
speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd.Zijn tegenstrever wou zelfs
remise aanbieden toen hij het echt niet meer zag zitten,maar jeroen dacht
toch winst te zien en forceerde de zaken waarna de ervaring van zijn veel
sterkere tegenstrever het won.
Ikzelf was aan het genieten van de partij van Ghislain naast mij.Die had
daar een verschrikkelijk sterk paard op D6 of was het e6,enfin het was
genieten.Mijn eigen partij was constant proberen dat ene hangende pionetje
te dekken,maar toen het uiteindelijk viel kon ik de oprukkende pionnen niet
meer tegenhouden en werd het 2-1 voor Wetteren.Ghislain zijn tegenstrever
bleef genieten(sic) van dat verschrikkelijk sterke paard, bleef nog wat
spartelen maar gaf zich dan toch gewonnen.Een onverhoopte 2-2 tegen een zeer
sterke tegenstrever.Carlo kan het bevestigen.
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OG 3 - Rijke Vorst 2 : 3 - 1
 
Leuk om horen : om 14.00 uur stond het al 1 - 0 want het vierde bord van Rijke Vorst zou niet komen opdagen.  Om een boete te vermijden werd een speler fictief ingeschreven en zo verdient
Andrej er zelfs nog wat Elootjes mee.
 
Wout speelde alweer een agressieve partij, waarbij hij steeds comfortabel stond : een loperpaar dat actief was, een vijandelijke dame waar continu jacht kon worden opgemaakt.  Jaja dat was leuk
spelen.  Wouts tegenstander had het voorwaar niet makkelijk en gaf moegetergd op zo rond 5 uur : 2 - 0.
 
Ook Jasper speelde een mooie partij.  En wat voor één.  Hij combineerde zijn tegenstander van het bord met een slim pionzetje.  De verwikkelingen waren groot, maar Jasper bleek goed te hebben
gerekend en toen de rook optrok bleef hij met 2 verbonden vrijpionnen achter.  Genoeg om even later het punt binnen te halen : 3 - 0.
 
Op bord 1 kon Erik het feest echter niet compleet maken.  Hij kwam beter uit de opening (zelf een loperpaar en de vijand een geisoleerde dubbelpion op de damevleugel.)  Maar dan volgde hij een
verkeerd plan waardoor zijn loper(s) buiten spel kwamen te staan.  Dat koste een pion en om alsnog kans te maken op remise ruilde hij zó dat een eindspel met verschillende lopers op het bord
kwam.  Maar in tijdnood een tweede fatale blunder en toen zijn tegenstander zelfs het laatste grapje pareerde, kon hij niet anders dan opgeven : 3 - 1. 
 
Een mooie overwinning, ware het niet dat onze naaste concurrenten (Brasschaat) met 4-0 gingen winnen en zo weer een halfje voor ons komen...  Grrr....
 
Erik
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Turnhout – SKOG 1 : 0-1
 
Turnhout 1 was met 1-3 in Geel gaan winnen, tegen onze rechtstreekse concurrent. Was het nu onze beurt om voor de bijl te gaan? Meteen even alle spanning wegnemen: nee,
Oude-God 1 won overtuigende met 0-4! En nu maar afwachten hoe het onze concurrenten in de reeks vergaan is...
 
Pascal, met wit, rijfde het eerst punt binnen. Na 1.e4 c5 2.c3 d5 dacht Pascal rustig zijn systeem te spelen, maar zwart rokeerde lang (wat in deze variant op zelfmoord lijkt) en
zette gewoon een loper in om op mat te kunnen spelen. In de cruciale stelling moest wit driekwartier nadenken over de beste zet. Het aantal varianten en manieren om stukken te
ruilen was bijzonder complex. Maar Pascal vond de juiste weg, zette op zijn beurt een koningsaanval in en won eenvoudig.
 
Jan kreeg 1.e4 c5 2.f4 tegen, de Grand Prix-attack die vaak uitdraait op een tijdelijk pionoffer van zwart. Wit wou dat liever niet op het bord en koos voor een tamme voortzetting
die zwart meteen gelijk spel gaf. Een achtergebleven pion bleek voor zwart een prima aanvalsobject. De pion viel en daarmee ook de witte stelling.
 
Jasper moet na 1.e4 g6 de moderne verdediging proberen te ontmantelen. Zwart speelde correct een tegenaanval op de damevleugel, manoeuvreerde wat lichte stukken naar die
kant, maar zette die plots allemaal buitenspel door de damevleugel dicht te schuiven. Wit nam over, won een pion en counterde met een schitterende torenzet dreigend
kwaliteitsverlies. Bij wijze van dessert ging zwart mat in vijf zetten, die wit allemaal a tempo speelde!
 
Sylvia kreeg een tegenstander van 2175 Elo tegen, kroop in haar Hollandse verdediging en won een pion. Daarvoor had wit echter bijzonder veel compensatie. In de beslissende
stelling gaf Sylvia haar pion terug om dameruil te forceren en af te wikkelen naar een beter eindspel van L+T tegen L+T en elk wat pionnen. Dat eindspel speelde zwart volgens de
boekjes. Toen wit een pion dreigde te verliezen gaf hij op.
 
Volgende week de belangrijke confrontatie tegen Mechelen. Het ziet ernaar uit dat we er klaar voor zijn!
Jan
 
Verslag Interclub : Deurne 5 – Oude God 3
 
Vandaag stond een verplaatsing op het programa naar Deurne, zo goed als een thuismatch dus.
 
Kersvers Vlaams kampioen Nils was als eerste klaar was op bord 2.  Hij blitzte de eerste 10 zetten, verwisselde er enkele en kwam na een tiental minuten zeggen dat hij
precies wat te snel gespeeld had.  Intussen had zijn tegenstander hem met een dubbelpion op de koningsvleugel opgezadeld.  Maar Nils liet zich niet intimideren, won een pion
in het centrum en zocht de nodige verwikkelingen op.  Opnieuw bleek hij beter te rekenen dan zijn tegenstrever want hij toverde een combinatie uit zijn hoge hoed die een
stuk won. 0 – 1 voor ons.
 
Intussen had Erik op bord 1 een afruilvariant van het Grunfeld–Indisch tegengekregen en zijn tegenstrever ruilde al snel drie lichte stukken.  Toen hij ook nog dameruil of ruil
van het laatste lichte stuk kon forceren zag de stelling er zeer remiseachtig uit en hij bood remise aan.  Erik wilde echter eerst wat uitslagen afwachten en speelde in een iets
slechtere stelling verder.
 
Maar Andrej had op bord 4 een stevige aanvalspartij  opgezet.  Hij offerde – ja daarin is hij sterk – een aantal pionnen voor open lijnen.  Zijn tegenstandster bleef de
aanvalsgolven echter secuur opvangen en even dreigde de partij  nog gevaarlijk te worden voor Andrej,  maar dan kon hij met een mooie combinatie een stuk winnen. 
Iedereen dacht “Game Over”  maar de  Deurnese  Dame wist  van geen ophouden en forceerde  nog een variant  waarin ze  het  stuk terugwon.  Maar het overblijvende
pionneneindspel was voor haar wel verloren : 0 – 2.
 
Met de 0 – 2 reeds binnen aanvaarde Erik de remise, want ijzer met de blote handen trachten te breken , was hem de vorige ronde al eens zuur opgebroken. ½ – ½.
 
Ramses was toen nog aan het spelen.  Hij had na de opening een gezonde stelling, maar moest in het middenspel wat terugplooien.  Toch hield hij de partij mooi in evenwicht
en forceerde in het verre eindspel zelfs een vrijpion.  Deze kon de witspeler echter makkelijk blokkeren en remise werd overeen gekomen : ½ – ½.
 
En nu maar hopen dat de concurrentie ook wat heeft laten liggen…
 

Interclub Ronde 9 25 / 2 / 05
Deurne 5 1 – 3 Oude God 3  

Bruynseels Roger 41131 ½ – ½ Cools Erik 18147
Eycken Guy 29319 0 – 1 Nijs Nils 07358
Basic Adil 38831 ½ – ½ Snoeckx Ramses 45985
Melsen 46868 0 – 1 Kurliuk Andrej 48160
     
  
Deurne 4 - Oude God 2: 0.5 - 3.5
----------------------------------
Varvarenko Valentin (1642) - Van Rompay Stijn (1908) 0 - 1
Colpin Guy (1620) 1-0 - Viaene Jan (1826) 0 - 1
Verlinden Dirk (1585) - Veltmans Marcel (1784) 0.5 - 0.5
Van der Linden Guido (1478) - De Meyer Jef (1780) 0 - 1
Deze match was een zeer haalbare kaart, nl. op elk bord een 200-300
elo punten verschil in ons voordeel. Stijn met zwart had het eerste
het volle punt binnen. De tegenstander gaf eerst een pion weg om
vervolgens zwaar te blunderen en nog een toren te geven zonder enige
compensatie. Jan speelde met wit een sicliaan (met e6) tegen Guy
Colpin, een oude bekende van Oude God als ik mij niet vergis. Na een
verkeerd plan van zwart - opstelling Db6, Lc5 zonder een echte
dreiging - wist wit zwart te de rokade te verhinderen (met Pd6+).
Vervolgens speelde Jan zwart compleet van het bord door hem geen enkel
stuk te laten ontwikkelen. Zijn tegenstander wilde het enorme
materiaalverlies niet meer ondergaan en gaf wijselijk op, dus 0-2;
Marcel had nog de moeilijkste tegenstander van ons allemaal. Marcel
moest een dubbelpion toestaan - het was dat of pionverlies - en een
geisoleerde pion . Tevens had zjn tegenstander het loperpaar. Zijn
tegenstander bood echter remise aan wat Marcel aanvaarde, indachtig
dat Jef toch zijn partij zou winnen. Jef speelde met wit en kreeg een
kansrijke stelling, waarbij hij telkens dreigde door te breken met een
koningsaanval. Zijn opponent kon hem in eerste instantie nog wat
blokkeren, maar Jef won aanvankelijk een pion met een beslissende
koningsaanval. Zijn tegenstander zag nog iets over het hoofd, waarna
Jef hem netjes mat gaf met de dame op f8. Resultaat 0.5-3.5 voor Oude
God 2. Nu maar hopen dat de achtervolgers (Borgerhout, Mechelen en
Willebroek) punten hebben laten liggen.
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