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SKOG 1 - Moretus 1
Druk was het zeker, CK, IC, en nu ZT er tussendoor. (En voor sommigen nog LK (= Liga K.) of nog iets totaal
anders). ZT is altijd iets speciaals, in functie van hoe je speelt, met wie je speelt enz. Vandaag ging onze
basisploeg van start met het enige verschil tegenover vorige keer dat JT vervangen werd door RP. (d.i. Roger
Pincket) Om kwart na elf waren we nog met zijn allen stevig bezig, alle zes (of alle twaalf moet ik zeggen). Ik zal
dan ook maar beginnen met iets over mijn partij te vertellen : Ze begon met 1.c4 c6 2.Pc3 d5 3.cxd cxd 4.d4 Pf6
5.Pf3 Lf5 ? 6.Db3 en na echt waar 25' .,Lc8 terug in 't kot. Voilà, twee tempi kwijt. Wit ontwikkelde goed verder
met Lg5, e3, Pe5, Ld3 0-0 en Dc2 en toen, in het middenspel ...... manoevreerde ik gewoon beter dan mijn
tegenstander, kreeg een dynamische, aanvallende stelling en maakte het nog leuk af. Ik had geen idee omtrent de
elobagage van mijn Russische opponent (Rakhmetov), maar vreesde dat hij een non classé was met 2200 elo
waarde. Het bleken er achteraf 1769 te zijn. Ik zou ook nog kunnen zeggen dat mijn openingsbehandeling een
valstrik was, maar dat geloven jullie toch nooit. Na een uur spel komt Roger me vragen wat hij met een zo juist
ontvangen remise-aanbod moet doen. Ik ben wel ploegkapitein, maar ik ben toch maar bord 6, en dat ligt voor mij
dus nogal moeilijk en delicaat. Ik zeg hem dat ik het nog wat vroeg vind, en Roger vraagt me of ik die gast zijn elo's
ken. Ik ontken, en zeg dat ik denk dat hij zeker niet meer elo's heeft dan Roger. Dat klopte dus achteraf : die had 4
puntjes minder ! Goede coaching : Roger heeft doorgewerkt tot bijna half een, en won toen na een boeiende, over
en weer gaande partij, de eindstand op 4-2 brengende. Ondertussen had Lino naast mij met wit een evenwichtige
partij achter de rug tegen Theo Lavet, die op een billijke en logische remise eindigde, en had Stijn in een
Hollandse verdediging verloren van Robert De Hert. Klein dipje voor de scoremachine van de club ! Bart had een
prachtige stelling met wit, naar eigen zeggen, met een paard op d6, en vond de weg naar de 1-0 niet, dus werd
het daar remise, en Daniel speelde positioneel heel verfijnd met een sterk loperpaar, en won tegen Henri Van
Damme. Nog 2 ontmoetingen en de ZT zit er op. Het begint te dagen in den oosten, misschien moeten we
helemaal niet zakken !
Carlo.
carlo
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SKOG 1 - Borgerhout 1
Het zijn keidrukke dagen, het drukste moment van het seizoen - voor sommigen onder ons is het vandaag de 4e
partij op 8 dagen. We slaagden er in dezelfde typeploeg op te stellen als vorige keer, toen we in Deurne gingen
gelijk spelen. Wat werd het nu thuis tegen Borgerhout 1, duizendvoudig winnaar van de ZT ?

Jan T (2074) op bord 2 verloor al redelijk snel tegen Danny Haberkorn (2145) maar ik heb daar niets van gezien
noch van gehoord hoe dat verliep. Sommige dagen loop je vanaf het begin nogal wat rond, andere dagen zoals
vandaag blijf je lang zitten omdat je eigen stelling te veel tijd en energie van je vergt. Even later compenseerde Bart
(2020) de stand met een zwart-overwinning op Tony Peleman, ex-lid van vele lange jaren en beduchte schwindler
(2096). Bart in topvorm! Nog iets later won Stijn (2058) tegen Jorge Goncalves (2104) Stijn in supervorm !! en pas
daarna heb ik iets van de andere borden en stellingen gezien. Dat ging dan in de eerste plaats over mijn eigen
partij (1836) op 6 met zwart tegen Jos Mollekens (1866). Jos is een monument in de Belgische schaak, bijna
vergelijkbaar met Marcel Adams of Jean Janssens. Ik denk dat hij in de jaren 50/60 mee in het Belgisch
kampioenschap speelde, had onderweg een hele dikke 2200 elo en is wegens hoge leeftijd nu op een niveau
gekomen waar amateurs als ik hem het moeilijk kunnen maken. Zo ook vandaag. In een aartsmoeilijk eindspel van
P met 3 geïsoleerde pionnen elk, verspreid over het bord, ging ik echter rond de 50e zet in de fout, en een
zetdwang deed de rest 1-0. Schaken blijft raar en onvoorspelbaar - vrijdag j.l. won ik in een slechte stelling tegen
Greta Foulon, vandaag verloor ik een remisestelling tegen Jos Mollekens.
Lino (1871) hield remise tegen Ernest Provinciael (1881), een toreneindspel met 2 pionnen tegen 1 kon hij correct
op afstand houden, en toen stond het 2,5-2,5
Daniel (2366) op 1 met wit had een overwegende stelling tegen Roeland Mollekens (2166) en toen gebeurde er iets
heel vreemd met T+P en 2 verbonden p, tg. T+P. Beide heren gingen steeds sneller blitzen en er werd al lang niet
meer genoteerd. Toen stond ineens Roeland mat, maar claimde het vallen van de vlag bij wit. Overleg alom. Spijtig
dat BvT al naar huis was. Ik wil hier niet verder over uitweiden of het zou zich formeel nog tegen Skog kunnen
keren, maar op het einde van de discussie gingen beide spelers akkoord om een remise als eindresultaat overeen
te komen. Bizar, bizar.

Uitslag opnieuw een 3-3 tegen een sterke ploeg, en dat opent perspectieven voor het behoud. Maar zijn er hier wel
andere ploegen dan "sterk" ??
Volgende keer opnieuw thuis nu dinsdag a.s. tegen Moretus 1 !
Carlo.

carlo
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Deurne 1 - SKOG 1
Deurne 1 ontving ons in de alombekende Rix, waar 20 jaar geleden al weer het Steinweg tornooi plaatsvond, 6
jaren na elkaar. De 'lichtjes' geïrriteerde oproep in de vorige verslagen had effect, want we traden ditmaal met een
ploeg op die Skog absoluut waardig was, kijk maar :
Op bord 1 had Daniel (2366) het eerst zijn partij beëindigd, remise met zwart tegen Jan Rooze (2343). Daniel
speelde niet graag mee vandaag, en deed dit enkel en alleen omdat Nils dit weekend in Nederland schaakt en er
niet bij kon zijn. Daniel speelt al jarenlang interclub voor Deurne, op het 1e bord, en speelde vandaar niet graag
tegen zijn kameraden van 's zondags. Vandaag speelde hij dus voor zijn hoofdkring Skog tegen zijn maatje n° 2
van zijn interclub. In een doorschuifvariant van het Caro Kann beslisten beide vrienden rond 10h om er maar mee
op te houden.
Lino (1871) speelde met zwart op 5 een verdienstelijke partij tegen Patrick Verreysen (1934), en gaf me na een
Damepionopening de indruk een tikkeltje beter te komen halfweg de partij. Maar op voorstel van wit ging Lino op
remise in. In het algemeen hielden na de opening alle partijen mekaar in evenwicht, behalve op bord 4 bij Bart, die
ik in een Wolga met b5-b6 vlotweg beter zag komen staan.
Ikzelf (1836) speelde tegen Greta Foulon (1857), alombekend en geacht, een lieveling maar een kwaaie tante als
ge d'er wilt tegen winnen. Zij zette heel klassiek een koningsindische verdediging met f7-f5 om naar een
koningsaanval, brak ook door en ik moest een stuk geven om mat te voorkomen, weliswaar voor 2 pionnen. Toen,
rond de 25e/30e zet speelde ze te materialistisch, dwz. ze hield vast aan haar materieel voordeel en ging ten
onder in een koningsaanval. Als ze de kwaliteit terug geeft heb ik hoogstens een minremise, maar that's life, en
niet echt mijn probleem !
Toen stond het warempel 1-2 voor ons. Was een sensatie in de maak ? Het was nu al bijna middernacht.
Neen waarschijnlijk, want op de borden 2-3-4 zat het ijzersterke trio Marcel Van Herck - Robert Schuermans en
Pieter Tolk nog voort te schaken, hoe kwamen wij er uit ?
Robert Schuermans (2198), veruit Skog's dikste vriend buiten onze eigen club, probeerde met wit Stijn's (2058)
draak te pareren. Het lukte hem dermate goed dat hij een stuk won, voor slechts een pionnetje, dat is tegen Mr
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Dragon een hele prestatie, en dat kon zelfs Stijn niet naar remise brengen. 2-2
Ondertussen ging op bord 2 een eindspel al kabbelend voort, al vanaf half elf, zowaar vanuit een Morra gambiet (!)
met JT wit (2074) tegen Marcel Van Herck (2202). Jan had een loper en een paard en 5 pionnen, tegen een
loperpaar en 6 pionnen waarvan een dubbelpion. Een remiseaanbod werd geweigerd. Jan zegde me dat hij het
eindspel behandeld had met een foute zet (K naar g2 ipv veld e2 te blijven dekken) waardoor Marcel naar winst
kon afwikkelen.
En tenslotte was er tegen de klok van enen nog de partij Bart vT (2020) tegen Pieter Tolk (2210), heel dynamisch,
heel ingewikkeld, met nog tonnen materiaal op het bord, en geen mens die kon voorspellen wat het zou worden.
Tot zwart er toch naar het einde toe in slaagde met zijn dame in de witte stelling te penetreren, en Bart alle
sterretjes van de regenboog begon te zien, in tijdnood. Over en uit.
Einduitslag 4 - 2 voor Deurne 1. Een beetje spijtig na de 1-2 halverwege, maar toch een normale uitslag tegen
opnieuw een heel sterke ploeg.
Nu dinsdag 12 feb is er al de volgende ontmoeting van de Zilveren Toren, thuis in Mortsel, tegen Borgerhout 1,
opnieuw een gigant. Ik zal proberen morgen zondag tijdens/na de IC een deftige ploeg samen te stellen, en ook de
niet opgestelde leden van de ploeg te verwittigen zoals me dat vandaag gevraagd werd door Quinten. - Terecht
overigens. Het is nu al een heel eind zaterdag, (ik heb dit verslagje geschreven na thuiskomst), men zal het me
niet moeten kwalijk nemen als ik eventueel nog spelers contacteer op de maandag om die ploeg tegen de dag
nadien nog rond te krijgen.
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SKOG 1 - Brasschaat
Veel meer nog dan bij de interclubontmoetingen speelt in deze competitie vooraf de vraag "Hoe sterk of hoe zwak
zal de ploegopstelling zijn ? Welke spelers kunnen of willen meespelen ?" Het antwoord dinsdagavond thuis was
van gemengde aard. Daniël en Stijn waren er bij, Pascal en JT konden er niet bij zijn. De weerspiegeling in de
uitslagen liet zich voelen : vooraan haalden we 2 op 3, achteraan 0 op 3, totaal verlies 2-4.
Nikolaas op 6 met zwart had het eerst gedaan. Na Lg5xPf6 had hij met de g-pion moeten terugnemen, hoopte
daardoor op een open lijn voor zijn torens, maar het draaide anders uit en zijn ongedekte dame kostte zwart
plotseling een stuk. Even later kwam Stijn op 2 in een Draak remise overeen, en hoorde ik Lino op 4 naast mij
remise aanbieden aan Guy Baete, die weigerde. Lino zat in een eindspel van ieder vier pionnen met loper tegen
paard, en moest dan toch het hoofd buigen wegens tempodwang. Ik had op 5 met wit een redelijk interessante
partij tegen Wilfried Gys en moest onderweg een mentale break van 10 minuten nemen, toen mijn buurman schuin
over mij op bord 6 drie maal tereke per vergissing mijn klok indrukte, en wat hem nadien voor verdere herhalingen
onmogelijk werd gemaakt door het plaatsen van een karton. Wilfried manoevreerde zijn dame van d8 naar d7 en
dan naar e6, ze voor zijn pion e7 plaatsend, een beetje vreemd, en vervolgde verder met f7-f5 een koningsaanval
lancerend. Die bracht hij rond de 35e zet tot een goed einde en het stond 0,5-3,5.
Op 1 speelde Daniel met wit tegen de jonge Robin Leenaerts. Die staat in de ZT nog geboekt onder 2164 elo, maar
sinds Nieuwjaar is hij gestegen tot 2256 en dat heeft Daniel geweten. Met veel moeite ontstond een
poinneneindspel met een pion minder, wat nog net remise kon worden gehouden. En tenslotte kon Bart dan toch
een partij voor Skog winnen, met een dodelijk verbonden pionnenstel op de damevleugel vakkundig gesteund door
de twee torens. In totaalelo waren beide ploegen zowat aan mekaar gewaagd, en hadden we met deze ploeg zelfs
moeten kunnen winnen aldus een licht euforische BvT. Een 2-4 nederlaag is gewoon een slechte zaak. Moeten we
nu tevreden zijn over de opkomst van Daniël en Stijn of ongelukkig omtrent het ontbreken van zo veel andere top
tien spelers. Wat mijzelf betreft heb ik er een slecht gevoel aan over gehouden : ik was vorig jaar wel mee
kampioen geworden, maar de 1e afdeling van de ZT is voor mij net te zwaar, behalve waarschijnlijk op bord 6. Ik
speelde tot dusverre op de borden 4, 3 en 5, en heb werkelijk niet veel lust meer om hier na een 0 op 3 de lijn door
te trekken naar een 0 op 8. Dus, heren, gevraagd : hogere elo's, want ik vertik het voortaan nog op die voor mij te
hoge borden te spelen !
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KASK 1 - SKOG 1

Eindstand 3-3
Amper drie dagen na de openingsronde speelden we nu al in de 2e ronde een echte degradatiematch tussen de
twee zwakkere ploegen uit de 1e afdeling. Er is straks maar één daler, dus dat was hier al direct een kapitale
ontmoeting. Skog trad op met alweer een reserveploeg, als je bedenkt dat BvT (Skog speler n° 6) op 1 zat, Lino
(speler n°12) op 2 en CD (speler n°13) op 3.
Met dit toptrio ga je 1e klasse niet overleven. Ergens vinden wij dat niet kunnen vanwege Oude God. Goed, in
afwachting van betere tijden gingen we er dan maar weer voor :
Carlo, opnieuw met zwart, stelde zich in een aangenomen Catalaan te passief op. Het werd dus niet een
aangename Catalaan. Mijn sterkere tegenstander haalde er alle profijt uit, beheerste het centrum en de
damevleugel, zwart realiseerde niets op de koningsvleugel, probeerde niet eens. Wit won een kwaliteit na 17 zetten
en zonder enige compensatie gaf ik er na 25 zetten wijselijk de brui aan. Je hebt zo van die dagen.
Even later gebeurde er iets vreemd. Jan V had een stelling opgebouwd met flinke koningsaanval, met wit op 4,
tegen Frank Schrickx. Toen de sluwe vos remise voorstelde nam JV het aan. Bleek dat Jan in feite beter stond en
hier objectief gezien had moeten doorspelen ! Maar ja, in een analyse is alles veel gemakkelijker, en ik denk dat
JV op tijd in zijn beddeke wou liggen op een maandagavond.
Nikolaas op 5 won met zwart vrij logisch en alles bij mekaar vlot van een tegenstander die drie maal na elkaar per
vergissing de klok van buurman Jan Viaene indrukte. Nikolaas, bedankt voor je komst, je had vandaag examens
gepasseerd aan de Unif, en dan is het niet altijd logisch dat je voor je sport dezelfde avond present geeft.
Bovendien was je het eerste bord van Skog dat in deze competitie kon winnen, na 6 nederlagen en 2 remises.
Oef. Maar je was ook de eerste skogger deze competitie die eens tegen een lagere elo mocht uitkomen -:
Toen stond het gelijk. 1,5 - 1,5
Het zag er op de andere borden niet goed uit. Bart stond slecht, Lino stond krom en bij Quinten kon het alle kanten
uit.
Bart moest er af op 1, net als voor Carlo is 2 zwartpartijen op 3 dagen een beetje teveel van het goede. En dan nu
nog op bord 1 !!
En dan werd het plotseling heel spannend op de beide resterende borden. Zowel in de stellingen als in de tijd kon
alles nog gebeuren, lukken, mislukken. Beide borden haalden de 40e zet, waarbij vooral Quinten op 6 snel moest
spelen, en de klokken werden bijgedraaid. Alain (ex Skogger, nu in Temse maar deze club speelt de ZT niet mee,
vandaar zit hij voor dit tornooi in Kask) op bord 2 offerde een toren voor een eeuwige schaak, bedacht nog een
ultieme list voor meer, maar Lino pareerde met een knappe laatste zet : remise.
Quinten had ondertussen een verbonden stel vrijpionnen op de damevleugel gecreëerd, en moest slechts 1 enkel
ding doen om deze macht te doen valideren : de dames ruilen. Wat hij propertjes en dwingend deed, en de buit
was binnen.
3-3 is geen slechte uitslag. Het enthousiasme bij onze ploeg was opvallend. Bart en Quinten deden een voor deze
avond voorziene Liga-BV naar een latere datum verplaatsen om te kunnen meespelen. Bedankt boys. Kask
voorzitter Boey, aanwezig, had de eer gelaten aan zijn ploegmaats om tegen ons 'zwakke' zestal te spelen,
misschien krijgen ze er nog spijt van !
En nu, nu is het voor de rest van deze competitie aan de jongens met de hogere elopunten. Wij vernemen dat
vanaf ronde 3 alles in zijn plooi zal gelegd worden, en dat we vanaf dan sterker zullen te voorschijn komen.
Eerst zien zei de blinde en hij stak het rode licht over.
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SKOG 1 - Westerlo 1
Skog 1 - Westerlo 1, dat werd een moeilijke klus voor onze jongens, de bezoekers traden op in hun sterkste
formatie, en dan is dat een ploeg die in 2e nationale IC gemakkelijk zou kunnen meedraaien.
Arbiter Bart (2020) had het te druk blijkbaar met andere dingen rond zijn oren om nog een deftige partij achter het
bord te spelen, en moest al na 21 zetten opgeven tegen Andy Ooms (2286) op bord 2.
Zo rond een uur of half elf zag het er op de overige 5 borden allemaal nogal redelijk uit, en ik dacht even dat de
ploeg voor een verrassend resultaat zou zorgen.
Carlo (1836) op 4 ging netjes gelijk op tegen Tim Peeters (2054), en nam rond de 20e zet zelfs de bovenhand.
Maar dan wikkelde ik plotseling fout af, er kwam een niet-ingecalculeerde tussenschaak en ik kon prompt opgeven.
Quinten (1755) op 6 had een paar remise-aanbiedingen in de mouw, die door Jelle Rogmans (1941) werden
geweigerd, en er ontstond een eindspel van paard tegen loper met elk 4 pionnen. Quinten ruilde plotseling
ongedwongen zijn laatste stuk, en toen kon Jelle hem op zet 39 in een zetdwang krijgen die hem een pion en de
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partij kostte. Opgave. Zo, de 3 zwartspelers hadden al verloren.
Ondertussen had Nils (2150) voor de prestatie van de avond gezorgd, door IM Eddy Van Beers (2406) op bord 1
in een Siciliaan met het pionoffer op b2 op afstand te houden, en zelfs de 7e rij te bezetten met D en T. Remise en
de eer was gered !
Guy vH (1789) speelde tegen Mark Van Dijck (2037) een dijk van een partij maar moest er in extremis toch af, na
een penning op zijn koning met pionverlies, en dit ook al na tweevoudig remise-aanbod.
En tenslotte eindigde als laatste partij de ontmoeting Lino (1871) tegen Stief Gysen (2054) op bord 3 ook al op een
nederlaag, Stief is een speler van Temse. Speelt Temse dan geen ZT ? Een speler van een club mag bij mijn
weten slechts ZT spelen voor zijn hoofdkring. Als die club dan geen ZT meespeelt, kunnen haar spelers dan
eender waar meespelen ?
Een heel zware nederlaag tegen een sterke tegenstander, waar het er onderweg naar uitzag dat er toch enkele
halfjes zouden kunnen worden opgeraapt. Als spelers als JT, PdK, SvR, PB, RP niet meespelen, dan wordt het dit
jaar een eersteklasretour naar de tweede afdeling. Gegarandeerd. Want die andere ploegen in de reeks zijn op
hun beurt niet erg veel zwakker dan Westerlo 1 !
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