Tornooiverslag Brasschaat 2006
Dag 1 : ZA 19/8
Een nooit gezien aantal deelnemers van S. K. Oude God mag iets later dan gepland
beginnen aan dit 9-daags zomertornooi. Met vijftien Oude Goden verschijnen we
aan de aftrap ! Dat is een volledige voetbalploeg en genoeg reserven om een mooi
matchke te spelen, denken we dan… Een en ander heeft ook zware consequenties
voor diegenen die niet meedoen, want bijna het voltallige bestuur doet mee en dat
maakt dat voor de eerste keer in de geschiedenis van onze club het lokaal dichtblijft
volgende dinsdag wegens : schaken op een ander ! Pech gehad, dan moeten jullie
maar komen supporteren…
De eerste ronde dan : traditioneel de ronde van de grote verschillen. Iedereen doet
wat verwacht wordt : winst voor Daniel Sadkowski, Werner Van den Brande, Pascal
De Kaey, Jan T’Sas, Frank Schrickx, Erik Cools, Lino Hiel ; verlies voor Ghislain Van
Coppenolle, Tobias Verhulst en Luc Pattijn (op bord 2). Maar elke ronde zullen er
ook enkele onverwachte resultaten te noteren zijn. Zo ook in ronde 1 :
 Jan Viaene (1780) krijgt op bord 4 na amper 15 zetten herhaling van de zetten
tegen T. Penson (2295). Waarschijnlijk moest Penson ergens zijn want hij
verdween onmiddellijk met de noorderzon.
 Jef De Meyer (1738) moest heel wat langer vechten om veteraan en ex-kampioen
van België Robert Schuermans op remise te houden. De eindstelling was
misschien zelfs gewonnen voor Jef, maar die waagde zich met de beperkte tijd
niet aan zo’n avontuur.
 Verrassend verlies voor Roger Pincket (1972) tegen 1530 elootjes
 Idem voor Wim Cools (1913) tegen 1480 ! Dat kost punten mannen !!
 Maar de stunt van de dag kwam zeker van Kenneth Cauwenberghs (1578) die
ouwe rot Erik Van de Velde (2030) op de knieën dwong. Proficiat !
Conclusie dag 1 : 9 op 15 of 60% en 7 elootjes winst voor onze club.

Dag 2 : ZO 20/8
 Daniel is hier top-elo en dus de favoriet. Maar hij zal geduchte concurrentie
krijgen van o.a. Ligakampioen Gorik Cools, oud-lid Arben Dardha, Wim Maes,
Werner Van de Brande (die vandaag 40 werd!), Arlette Van Weersel (u weet wel,
ze kwam bij ons twee trainingen geven) en nog een hele resem jonge honden…
Maar Daniel doet wat hij moet doen, nl. winnen.
 Hetzelfde doen Werner, Roger, Wim, Tobias en Ghislain.
 Jef en Jan V. ruilen hun tegenstanders van gisteren maar worden ditmaal wel
allebei van bord geschoven, hoewel Jan V het Robert toch nog knap lastig weet
te maken in een moeilijk einspel (T,P + pion tegen T + 3 pionnen). Hij miste
zelfs de remise in de laatste zet.
 Luc heeft een typische Pattynpartij. Hij wint een stuk, verliest er een terug en
‘vergeet’ dan een stuk te offeren waardoor de partij… remise wordt.

 Jan T geraakt na een mooie partij waarin hij duidelijk beter (gewonnen ?) stond
in een toreneinspel terecht met een pion minder, maar laveert het schip
vakkundig naar de remisehaven.
 Verrassend verlies voor Pascal tegen de oud-voorzitter van de Mechelse W. Huyck
(1815). Pascal wint een stuk maar heeft de complicaties niet goed doorgerekend
en hij moet eerst het stuk teruggeven en vervolgens nog één.
 Frank moest het op bord 2 tegen Gorik Cools (er spelen er 4 mee in dit tornooi,
slechts 2 zijn familie van elkaar) opnemen, maar hij verloor kansloos in 14 zetten.
 Lino kon ook al geen vuist maken tegen een dikke 2000-er en verloor toen hij een
combinatie verkeerd beoordeelde.
 Kenneth had alweer een boeiende stelling tegen een Nederlandse jeugdspeler
van 2035. Hij verloor een stuk maar kreeg een eindspel met een actieve koning
en 2 pluspionnen (waarvan 1 vrijpion). Hij schoof zijn vrijpion te vroeg op en
werd vervolgens vakkundig ingeblikt.
 Maar de verrassing van de dag kwam van Erik die tegen een Spanjaard van 2107
wist te winnen. En hoe ! Erik komt beter uit de opening, krijgt een actieve toren
op de vijde rij. Zijn tegenstander offert een kwal in ruil voor een pion, maar Erik
weet de druk op te voeren en beslist de partij met een mooi toren(schijn)offer.
Conclusie dag 2 : 8 op 15, samen 17/30 maar onze elowinst neemt al toe tot 20.
Dag 3 : MA 21/8
De eerste avondzitting : start om 19.00 u in plaats van 14.00 u zoals op de
weekenddagen. En tja, met vijftien deelnemers van één club kan je elkaar niet
blijven ontlopen.
 De eerste ontmoeting tussen Oude Goden staat vandaag op het programma :
Frank mag het tegen Tobias opnemen. Kwaaie tongen beweren dat dit zelfs geen
echte clubontmoeting is, omdat Frank officieel nog onder de Kaoskvlag speelt,
maar soit. De degens werden gekruist en uiteindelijk werd het punt daarmee in
tweeën gehakt.
 5 godjes hebben vandaag een off-day (de eerste van vele, voor sommigen). Erik
verliest al in de opening de pedalen en komt er nooit aan te pas. Ook broer Wim
verkijkt zich op een goeie stelling en laat toe dat zijn tegenstander met een zet
de partij ineens naar zich toe kan trekken. Pascal heeft een betere stelling maar
blundert een stuk weg in tijdnood en daarmee kan hij zijn doelstelling voor dit
tornooi opbergen. Hij wilde namelijk het ganse tornooi met de elektronische
klokken blijven spelen en dat wil zeggen dat je ergens op bord 1 tot en met 22
moet zitten. Verliezen op bord 21 betekent een Gardé morgen, Pascal !
 Ook Kenneth en Ghislain verliezen voor de tweede keer.
 Hoewel Jef echt wel op winst speelde tegen een lager geklasserde speler,
geraakte hij niet doorheen diens stelling met remise tot gevolg en dit resultaat
was ook weggelegd voor Jan T die in de postmortem leerde dat hij vermoedelijk
geluk had dat zijn tegenstander (J. Busschots) remise aannam. Ook Werner
moest puntendeling toestaan, waarmee hij niet langer mee aan kop staat.
 Wel winst voor Roger, Jan V en Lino. Ook Luc wint en achteraf zei hij dat hij wel
een speciale tactiek gebruikte : alle stukken die instaan, gewoon laten staan en
de boel nog complexer maken. Later stukken winnen met tempowinst, is zijn
devies.

 Geen speciale resultaten deze ronde – behalve dan het verlies van D. Remijssen
omdat zijn GSM afging (there’s allways one, eh) – dus zetten we Daniël maar
eens in de kijker die als enige van onze club door een derde winst op rij nog het
maximum heeft.
Conclusie dag 3 : 7,5 op 15, samen 24,5 op 45 maar door het verlies van Wim en
Pascal slaat de positieve elobalans om naar negatief : -18.
Dag 4 : DI 22/08
Vandaag geen schaakavond in Mortsel. Des te meer wordt er geschaakt in
Brasschaat. En omdat de dinsdag onze traditionele schaakavond is, hebben ze het
mogen weten in Brasschaat !
 Vlotte winst voor Pascal en Wim die hiermee allebei op 2 punten komen.
 Jan V won een pionnetje na één foutje van zijn jeugdige tegenstander, daarna
nog een en maakte het zaakje vakkundig af. Ook Ghislain (1578) kon winnen en
komt op 2. Hij taat nu al op een TPR van 1802.
 Frank speelde het eindspel nauwkeuriger dan zijn tegenstandster en zo kwam er
een punt bij op zijn conto. Ook Jef wist ditmaal de volle buit te pakken, maar
moest er iets uitgebreider voor zwoegen. Net als Roger, maar die heeft intussen
al 3 punten.
 Een halfje meer heeft Werner die na een boeiende partij zijn tegenstander
bedwong. Morgen speelt hij gegarandeerd op een topbord.
 Tobias speelde wel een heel spectaculaire partij : zijn tegenstander – ouwe rot
Broekmeyer – offerde 2 stukken in ruil voor de f-, g- en h-pionnen, terwijl Tobias’
damevleugel onontwikkeld bleef.
Kwestie van tijd, denk je dan, maar
Broekmeyer bleef druk houden en dus gingen de kemphanen over tot
zetherhaling.
 Intussen gaat er alweer een GSM af. Dit keer geen speler, maar Alexandrov die
even op bezoek kwam, mag onverrichter zake huiswaarts keren want hij wordt
prompt door tornooileider Bart Van Tichelen uit de zaal gezet ! Well done, Bart.
 Ook Erik haalde een halfje tegen 2052, hoewel hij de ganse partij beter stond
met het loperpaar, maar zijn tegenstander wist net dat ene zetje te vinden dat
alles nog hield. Hij komt op 2,5.
 Luc verloor (blijft op 1,5), net als Kenneth (1) en Lino (2).
 Als laatste was Jan T nog aan het spelen. Hij had een zeer goeie stelling weer
eens uit handen laten glippen en toen de rook wat was opgetrokken bleek er een
eindspel toren en twee verbonden vrijpionnen tegen twee lopers voor Jan op het
bord te staan. Verder stonden er nog wel wat pionnen op het bord, maar daar
kon Jan in eerste instantie geen voordeel uit halen. Dus begon hij een
tegenaanval en creëerde alsnog een vrijpion. Die leidde hij met zijn lopers naar
de overkant en vervolgens moest in vlammende tijdnood het eindspel 2 lopers
tegen g- en h-pion nog gewonnen worden. Dat deed Jan, mede omdat zijn
tegenstander net dat minuutje bedenktijd minder bleef hebben. En met zo’n
elektronisch onding ben je steeds van elke resterende seconde op de hoogte.
Jan dus op 3.
 Verrassend was de nederlaag van Daniel tegen S. Minyeyevtsev. Daniel stond
tijdens de partij beter, maar liet de stelling verzanden naar remise en begon erg

na te denken op de 39ste zet, in volle overtuiging dat hij de 40ste net had gedaan.
Vlag en nul ! Tja, het overkomt dus de besten ook…
Conclusie dag 4 : 10 op 15, samen 34,5 op 60 en ons eloverlies is
teruggedrongen tot -4.














Dag 5 : WO 23/8
Oh ramp ! Oh, weeklaag. Murphy sloeg hard toe : wat fout kon gaan, liep fout
vandaag. Met z’n vijftienen sprokkelden we amper 3,5 punten bijeen.
Wim was het eerst klaar. Alweer een valletje van zijn zwakkere tegenstander niet
gezien. Hij heeft het zeer moeilijk z’n batterijen op te laden tegen de mindere
elo’s.
Even later ‘kreeg’ Pascal remise aangeboden in een waarschijnlijk verloren
stelling.
Kenneth was de eerste die het tij kon keren. Toen ik de eerste keer ging kijken,
stond Kenneth een stuk achter. De tweede keer had hij vanuit die stelling zich
naar een eindspel met twee gedekte vrijpionnen minder geworsteld, maar
Kenneth was vol vertrouwen en dankzij een valletje kon hij het laken alsnog naar
zich toetrekken.
En dan ging het snel : Tobias : nul, Jef verliest, Ghislain idem, Roger een nul op
bord 10 en tot overmaat van ramp gaat daar plots – voor de derde dag op rij ! –
de GSM af van Frank die enkel hardop “Shit” roept want hij had als een van de
weinigen nog een deftige stelling. Ook Jan V is uit vorm en verliest.
Daniel, nog wat aangedaan door zijn verlies van gisteren, wil vooral niet opnieuw
verliezen en neemt genoegen met remise. Ook Luc weet de remisehaven te
bereiken.
Alleen Lino speelt tegen jeugdspeler R. Van Gorp een propere partij die hij weet
te winnen.
Tenslotte komt Jan T in een betere stelling tegen ex-lid G. Van Bunderen, maar
blundert alweer een stuk weg en verliest.
En Erik vergeet tegen B. Todts (20 om in een stelling met een pion minder de
torens te ruilen en het eindspel met een loperpaar in te gaan wat genoeg moet
zijn voor remise.

Conclusie : 3,5 uit 15 ! Elogewijs staan we nu ferm in het rood :-85 !! Een dag om
snel te vergeten. In totaal hebben we net een halfje meer dan de helft : 38/75.
Onze eloteller staat op -84.
Dag 6 : do 24/8
Het was onvermijdelijk. Totnogtoe hadden we één ontmoeting onder Goden.
Vandaag krijgen we er twee voor dezelfde prijs. Erik mag het tegen Jan V opnemen
; Jan T neemt het op tegen Lino.
 Daniel speelt een vlotte winstpartij tegen G. Van Bunderen. “Zelden zo’n
makkelijke partij gehad.”, zegt hij achteraf. Werner wreekt Erik want hij gaat vlot
over B. Todts en komt zo samen met Daniel op 4,5 punten.

 Jan T speelt een doorschuif van het Frans, krijgt veel initiatief en omdat Lino
geen goed plan vindt, wordt hij langzaam maar zeker van het bord geschoven :
Jan op 4, Lino blijft op 3.
 Roger mag Wim wreken en hij wint tegen Szoke waardoor hij ook op 4 komt.
 Pascal mag tegen Broekmeyer laten zien, dat deze tegen Tobias veel geluk heeft
gehad. Pascal krijgt 2 zeer sterke pionnen op e6 en d6, de zwarte stukken staan
overal verspreid en wanneer wit de stelling openbreekt is het snel 1 voor Pascal,
0 voor Broekmeyer. Pascal komt zo op 3,5.
 Frank geraakt niet verder dan remise tegen Fox (1734) en komt zo op 3 punten.
 Wim kan de negatieve spiraal niet keren : remise tegen jeugdspeler Deschepper
(1572).
 Erik krijgt in een Ben-Oni plots een schijnoffer over zich met pionverlies tot
gevolg. Maar Jan V overschat zijn kansen, denkt geforceerd de dames te kunnen
ruilen en wanneer dit niet lukt en zijn dame dreigt ingesloten te geraken, verliest
hij zeer veel tijd om zijn Vrouwe terug te trekken, tijd die hij niet aan de
broodnodige ontwikkeling kan besteden. Erik breekt de stelling open, wint 2
pionnen op rij en Jan geeft moegetergd op. Er is geen redden meer aan. Erik op
3,5 terwijl Jan V op 2,5 blijft.
 Luc kreeg een koningsaanval tegen C. De Cock (1600) maar kon het niet
afmaken, zelfs niet als hij stukken zou gaan offeren. Dat deed hij dan maar
wijselijk niet, waarmee hij op 2,5 komt.
 Jef kon jeugdtalent T. De Smet niet alleen onder controle houden maar
bedwingen ook : 3 punten zijn nu zijn deel.
 Tobias moet zijn meerdere erkennen in R. Bunkens (1794) en blijft op 2 punten
steken.
 Ook Kenneth verliest in wat hij “zijn slechtste partij ooit” noemt. Geen
commentaar, dus behalve dan 2 uit 6.
 Ghislain tenslotte slaagt er niet in de furie in Marie-Jeanne Jonckers (1631) te
bedwingen. Hij komt in een minder eindspel en wordt kansloos afgemaakt. Ook
Ghislain heeft 2 punten.

Conclusie : 8,5 op 15; totaal 46,5 op 90 en we dalen elogewijs al tot -110 punten !
Dag 7 : VR 25/8
Laatste van de avondsessies ; de werkenden onder ons zijn er blij voor !
 Na zijn winst tegen Erik en een nederlaag tegen Werner, leert S. Colijn (2076) –
de jeugdkampioen van Nederland ! – Oude God pas goed kennen. Hij verliest
van Daniel die nu 5,5 heeft.
 Ook Werner blijft in de subtop door een winst tegen P. Van Herck waarmee hij
ook 5,5 punten heeft.
 Jan T kreeg van G. Baete (1903) een pion in de opening en gaf die nooit meer
terug. Na wel erg merkwaardige manoevres met zijn zware stukken, was het
voor Jan een kleintje om het af te maken. Hij heeft nu 5.
 Pascal mag het opnemen tegen de jeugdleider van Hoboken, W. Verelst (1488,
tevens de man die de GSM-winst tegen Frank behaalde). Frank werd gewroken
met een mooi partijslot bovendien. 4,5 punten op 7. Nog 1,5 punt verwijderd
van zijn doel.

 Erik krijgt zoals Jan T een volle pion in de opening van J. Van der Stricht (2003).
Zijn tegenstander speelt het echter handig, maakt de stelling heel complex en
komt zelfs beter te staan. Hij verbruikt hierbij onwaarschijnlijk veel tijd (nog 18
minuten over voor 25 zetten, nog 5 minuten over voor 20 zetten). Erik
vereenvoudigt de stelling bewust niet en op zet 26 gaat wit door zijn vlag. Erik
komt zo op 4,5 uit 7.
 Roger krijgt N. Vanderhallen (2203) op bezoek en die maakt kipkap van de
egelstelling van Roger die op 4 punten blijft steken.
 Frank moest tegen jeugdtalent Hanne Goossens (1858) en werd door de
roodharige deerne in het eindspel vakkundig van het bord geschoven. Frank blijft
op 3. Ook op drie punten komt Kenneth, die het vierde godjesduel weet te
winnen tegen Ghislain, die op 2 blijft steken.
 Wim komt eveneens op 3 door remise tegen Dhuyvetter (1636), Jan V krijgt
tegen G. Vanden Berghe (1581) een stukoffer over zich, maar kan de stelling toch
houden en het wordt een felbevochten remise terwijl Jef op 3 blijft steken na
verlies tegen S. Verbruggen (1875).
 Luc krijgt er een nulletje bij en blijft op 2,5 terwijl Tobias zijn derde nul op rij
haalt en zo al enige tijd op 2 zit.
Conclusie : 8 uit 15 wat het totaal op 54,5 op 105 brengt. De Eloteller zakt verder
weg naar -155, dus gemiddeld zakken we 10 punten !!
Dag 8 : ZA 26/8
 Erik koos voor een vroeg remisevoorstel wat door zijn tegenstander P. Van Herck
(2055) na enige aarzeling werd aangenomen. Ook Daniel kwam snel remise
overeen met R. Schuermans (2241). En zelfs Jan T nam uit voorzichtigheid maar
remise tegen Bosschaerts (1837).
 Ook remise voor Lino tegen Beukema (2037) en Tobias Verhulst tegen de
lagergeklasseerde Vandevoort (1405). Werner stond minder op bord 2 tegen coleider Duhayon (2238) maar in tijdnood stelde deze zelf remise voor en Werner
koos eieren voor zijn geld : remsie dus. Ghislain neemt – geheel tegen zijn
principes – genoegen met remise tegen de iets lager geklasseerde Declerq
(1403).
 Won er dan niemand ? Tuurlijk wel ! Als de nood hoog is, komt Wim eindelijk
met wat goeie zetten op de proppen en hij maakte gehakt van G. Colpin (1588).
Frank mocht Neve (1599) in zijn trofeeënkast bijzetten en Kenneth wist het vijfde
Godenduel tegen Jef te winnen. Opnieuw schwindelde hij een verloren eindspel
naar de zege. Onderschat hem nooit !
 Zoveel remises en zelfs nog enkele winstpartijen. En niemand die verliest ? Dat
is buiten Pascal gerekend, die na een slechte tornooistart stilaan uit de onderste
regionen was geraakt en dan pardoes een stuk verliest tegen Busschots (1891).
Ik dacht dat ik mijn slechtste partij al gespeeld had “ was zijn commentaar ;
“blijkbaar dus nog niet !”
Conclusie : 9 op 15, een niet onaardig resultaat. In totaal staan we op 63,5 op 120
(52,9%) maar de eloteller staat nu al op gemiddeld -11 : -164 punten.

Dag 9 : ZO27/8
De laatste loodjes wegen inderdaad het zwaarst ; negen dagenna elkaar schaken
kruipt niet in je kouwe kleren. Zeker niet als je intussen blijft werken ook. Voor
velen is het dan ook goed geweest en er wor den een boel snelle remises overeen
gekomen.
 Daniel kan door winst nog in de prijzen vallen, maar mag het opnemen tegen
jonge leeuw Vanderhallen (2203). Die kan zijn tanden echter nauwelijks
ontbloten en even later kruipt Daniel met een vol punt uit de leeuwenkuil. De 7
punten zijn binnen. De vierde plaats ook. Zo ook het geld.
 Ook Werner kon op 7 komen als hij kon winnnen tegen Peleman – 2057 en exoude God. Werner krijgt een comfortabele stelling, mag zelfs een kwal winnen,
maar Tony doet dan naar eigen zeggen “enkele kromme zetten om de stelling te
betonneren” en wanneer Werner het ijzer met blote handen wil breken – gezien
de mogelijke geldprijs geen dwaze keuze – krijgt hij lik op stuk. Of opnieuw met
de woorden van Tony “komt hij een kruisraket en twee tanks tekort, hé !” Tony
weg met de geldprijs en Werner blijft steken op een 16de plaats met 6.
 Jan neemt het op tegen E. Van de Velde (2030), die in ronde 1 van Kenneth
verloor. Jan speelt alweer een siciliaan, verliest een pion maar kan voldoende
tegenactiviteit ontwikkelen om de stelling naar remise om te zetten. Achteraf kan
Jan zich wel de kop inslaan, want bij winst had hij een ratingprijs gehad. Nu is
het zijn tegenstander die met een half bucholzje meer de kaas van tussen Jans
brood eet. Jan eindigt ook op de 18de plek met 6.
 Erik krijgt tegen T. Avontuur (2023) een avontuurlijke Gruenfeld op het bord, wint
eerst 1 en vervolgens nog een tweede pion. Maar een foutje doet hem er één
van verliezen en er wordt remise overeengekomen omdat ook het laatste stel
torens van bord gaat en er een eindspel met verschillende lopers op bord dreigt
te komen. Erik 27ste met 5,5 en zeer tevreden, maar ook hij had bij winst een
geldprijs gehad, dus toch ook wat balen.
 Ook op 5,5 strandt Pascal die na “één van zijn slechtste partijen ooit” vandaag
mocht aantreden tegen ex-lid P. Mertens (1911). Hij deed een stukoffer voor
twee pionnen en een gederokeerde koning, voerde vervolgens de druk zo hoog
op dat de witspeler het noorden verloor, alsook een stuk ;-) Zo stond Pascal
plots 2 pionnen voor en wanneer hij dan ook nog mat dreeg, moest Mertens zijn
laatste lichte stuk offeren en hopen het eindspel dame tegen dame, loper en 2
pionnen nog remise zou kunnen houden, maar Pascal zorgde ervoor dat dit er
niet meer inzat.
 Ook in zijn laatste partij geraakte Roger niet verder dan remise zodat hij met 5,0
punten blijft steken op een 42ste plaats.
 Alweer een stunt van Kenneth vandaag. Hij mag aantreden tegen Marie-Jeanne
Jonckers. Na een uur (!) staat al een eindspel op het bord waarin hij een stuk
achter staat. Maar dan ziet Marie-Jeanne spoken en geeft in amper 3 zetten haar
twee stukken af in ruil voor amper 1 pionnetje. Ze is er het hart van in. Kenneth
niet want die komt nu plots mogelijk in de running voor nog een ratingprijs. Hij
moet daarvoor afwachten wat R. Vermeir (die won van Pascal en remiseerde
tegen Jan) doet tegen B. Todts. Vermeir stond in die partij een stuk voor twee
vrijpionnen voor, maar laat de stelling toch nog in remise verzanden. En dus wint
Kenneth alsnog de ratingprijs voor de derde in de categorie –1800.

 Enkele plaatsen verder in de eindklassering op plaats 47 vinden we dan Wim met
5,0 punten. Hij wist het laatste oude-godjesduel tegen Lino te winnen. En voor
de winst tegen zijn eerste serieuze tegenstander moest hij heel diep gaan. Ze
waren immers nog als laatsten bezig. Het eindspel met gelijke lopers en een
pionnetje meer moest dan ook secuur gespeeld worden. Wim was achteraf zeer
opgelucht. “Ik kan toch nog een serieuze partij spelen” want na dit archislecht
tornooi was hij wat gaan twijfelen aan zichzelf.
 Frank kwam in zijn laatste partij ook niet verder dan remise en stond nadien een
hele tijd aan de boekenstand. “’t Is nodig, want ik bak er niets meer van.”
 Lino speelde een regelmatig tornooi, moest tegen twee clubleden – wat hem
telkens wat zuur opbrak en eindigt net achter Frank op de 61ste plek met 4,5. ’t
Is bovendien toch een beetje raar dat hij in de laatste ronde tegen Wim moest
aantreden die maar 4 had terijl hij zelf al op 4,5 stond. Toch is dit niet
onmogelijk. Zo’n paringsprogramma (klinkt dat woord bij u ook alsof we konijnen
kweken volgens een strak schema ?) moet voor iedereen immers tegenstanders
zoeken én vinden.
 Onze kersverse jeugdleider Jan Viaene is een nobel mens. Moet hij aantreden
tegen een jeugdig meisje (die hij in de interclub al eens van bord rammelde) en
blijkt dit meisje nog in aanmerking te komen voor een ratingprijs. Wat doet dus
Jan ? Twee torens offeren en het kind laten winnen. Wat kunnen we ons als
club nog meer wensen ? Dit is een jeugdleider waardig. Enne, nu weet iedereen
wat te doen, als je nog eens tegen Jan moet. Jan strandt dus op 4,0 en plaats
soixante-neuf. Zijn vrouw zal tevreden zijn…
 Zijn spitsbroeder Jef De Meyer wist in de laatste ronde revanche te nemen voor
zijn smadelijk verlies van gisteren en eindigt zo net achter Jan op het 70ste
stekkie. “Maar die partij van gisteren bleef vandaag toch nog door mijn hoofd
spoken”, zei Jef :”Dat was onmiskenbaar mijn slechtste, mijn remise tegen R.
Schuermans is de mooiste.”
 Voor Luc was het tornooi een ronde te lang. Hij verloor kansloos en eindigt op de
87ste plaats met 3,5 (beneden de verwachting ?)
 Wie er wel een mooi tornooi heeft opzitten is Ghislain. In de laatste ronde mocht
hij tegen Cesar de Cock , voor de tweede keer dit tornooi iemand met minder elo
dan hij. Ghislain won en komt zo met 3,5 punten en één bucholzje minder dan
Luc op plaats 88.
 Hekkensluiter is Tobias die er vandaag in slaagde om na 10 zetten een stuk af te
geven tegen een jeugdspeler. Hij geloofde de rest wel en belsoot zijn eerste
tornooi met 2,5 op de 105de plaats.
Conclusie : 8 op 15 of alles samen 71,5 op 135 of 53,0%. We zijn dus niet gebuisd !
Maar er is wel een serieuze elo-drain weg uit onze club. Met z’n allen gaan we er
zo’n slordige 187 punten op achteruit. Enige stijgers : Kenneth : + 55; Erik + 30 en
Ghislain +11. Zwaarste zakkers : Wim -60, Luc en Tobias -44 , Frank -36 en Pascal 27, Roger -21. Dat mocht de pret niet drukken want met een tiental bleven we voor
de prijsuitrijking annex barbecue. We kregen als club een fles whisky omdat we met
zovelen hebben deelgenomen. En omdat we bovendien zo sympathiek waren (!)
kregen we er nog een flesje wijn bovenop. Zo hadden we tijdens het eten nog een
glaasje wijn om te drinken…

Het eindklassement van het zesde internationale tornooi van Brasschaat
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