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Maak kennis met SKOG
[home]

Toernooien

Jeugd

Elo

Links

Clubleven

Uitslagen
Ronde
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Ploeg
I - II - III - IV - V - VI
Individueel

2

Stand

4

Verslagen

KBSB-info
Kalender

SKOG Rapid

[mail ons]

[reactie]

Lid worden?

Ronde 1
SKOG 1

Hoboken 2

1

26603 T'SAS JAN

2048 21814 DE WEERD JAN

2126

1/2-1/2

3

50946 WUYTS GUY

1915 62766 VERRIJKEN GEERT

2028

1-0

5
6

49051 VAN TICHELEN BART
57169 VERHULST NIKOLAAS
53805 VERHULST TOBIAS

28436 DECROP BENJAMIN

2017 11681 VAN DAMME HENRI
1862 45420 VANDE VELDE ERIK

1785 37168 VENNEKENS CAMIEL
1520 11622 LAVET THEO
1858

2155
2008

0-1
0-1

1925

1/2-1/2

2017

2.5-3.5

1858

Ronde 1
SKOG 2

1/2-1/2
11-13

Hoboken 4

1

43869 HIEL LINO

1850 7471 BENOY JACOBUS

1741

1-FF

3

53619 DOOSSCHE CARLO

1772 12254 RAKHMETOV RAMIL

1703

1-0

2
4

37184 COOLS WIM

47554 VERHEYEN QUINTEN

1832 10223 KAIJSER FRED

1766 13579 GOEDEGEBUUR ROBERT
1805

1722
1552
1680

Ronde 1
SKOG 3

1-0
1-0
4-0

12-3

Hoboken 5

1

48160 KURLIUK ANDREJ

1860 51195 DE HERT OLIVER

2116

0-1

3

11399 KNYAZKOV OLEG

1532 49921 BEUKEMA STEFAN

1959

1-0

2
4

46353 VAN HECKE JEROEN
51292 PEETERS BART

1690 10222 BLOM MARTIJN

1474 49620 BEUKEMA HENK-JAN
1639

2016
2004
2024

Ronde 1
SKOG 4

0-1
0-1
1-3

6-10

Noorderwijk

1

35092 PATTYN LUC

1715 23311 GULDENTOPS PIERRE

1804

1/2-1/2

3

19691 DE MEYER JEF

1652 94

1681

0-1

2
4

12670 DE BLOCK GERT
6874 VAN HECKE PATRICK

1702 26883 LIBBRECHT KOEN
DIERCKX JEF

1573 27243 GEUKENS STAF
1661

1694
1668
1712

Ronde 1
SKOG 5

1-0
1-0

2.5-1.5
9-7

Noorderwijk

1

45501 MELIS WOUT

1635 13439 LAEREMANS LOUIS

1377

1-0

3

28908 DECROP HENDRIK

1353 37362 MATTHIJS LUC

1150

1-0

2
4

10898 BILLION PAUL

11739 SEGERS RUBEN

1568 55271 FRANCK PATRICK
0

1519

50165 FRANS DAVID

1296
0

1274

Ronde 1
SKOG 6

1-0
1-0
4-0

12-4

Hoboken 6
28690 CUYVERS KAREL

1584

0-1

2

32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1379 6769 DUPONT PAUL

1583

0-1

4

53180 DURIEUX FRANK

1305

0-1

3

11611 LAUWERS RUDI

1553 40371

VAN DEN ELSACKER
ROBERT

1

1360 11499 BOECKX BEN

1308 15008 VAN HOUDT WALTER
1400

1446
1480

Ronde 2
Kask 1

0-1
0-4

4-12

SKOG 1

1

37796 LAVRENOV YULI

2148 16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078

1/2-1/2

3

71498 BOEYE LEO

2050 54771 DE KAEY PASCAL

2037

1-0

2
4
5
6

57843 VAN DEN ABBEELE MIKE
20818 LOGIE DIMITRI

50539 FLEERACKERS WILLY
11673 KINT PETER

2102 26603 T'SAS JAN

2030 49051 VAN TICHELEN BART

2010 57169 VERHULST NIKOLAAS
2011 53805 VERHULST TOBIAS
2059

2048
2017
1862
1785
1971

Ronde 2

Waver 4

1/2-1/2
0-1
1-0
1-0
4-2

14-10

SKOG 2

1

82589 DE WERGIFOSSE ETIENNE

1718 43869 HIEL LINO

1850

0-1

3

85642 TAVERNIER FRANK

1528 53619 DOOSSCHE CARLO

1772

1-0

2
4

93157 GODEAUX OLIVIER

60442 THIBAUT STEPHANE

1682 37184 COOLS WIM

1470 11612 SEGERS JAN
1600

1832
1287
1685

0-1
1-0
2-2
8-8

Ronde 2
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Kask 2

SKOG 3

1

56324 SEGERS KOEN

1985 48160 KURLIUK ANDREJ

1860

0-1

3

15431 VAN DER KELEN THOMAS

1730 46353 VAN HECKE JEROEN

1690

0-1

2
4

40363 ENGELAER MAURICE

14303 VANDER VOORT PATRICK

1972 48151 VIAENE JAN

1485 11399 KNYAZKOV OLEG
1793

1862
1532
1736

Ronde 2

Burcht 1

1-0
0-1
1-3

6-10

SKOG 4

1

10207 VERBRUGGEN PETER

1544 35092 PATTYN LUC

1715

1/2-1/2

3

10208 STAES JAN

1471 19691 DE MEYER JEF

1652

1/2-1/2

1661

2-2

2
4

10248 CLARYS STEFAAN
18481 DE COCK BERT

1464 12670 DE BLOCK GERT
1342 6874 VAN HECKE PATRICK
1455

1702
1573

Ronde 2

Burcht 2

1-0
0-1
8-8

SKOG 5

1

10210 VAN ESBROECK JOZEF

1403 45501 MELIS WOUT

1635

0-1

3

11547 DEYAERT RAMSES

0

1353

0-1

2
4

50295 VAN DOSSELAAR MATTIAS
11543 CORNELIS BEN

0

28436 DECROP BENJAMIN

0

11739 SEGERS RUBEN

1403

28908 DECROP HENDRIK

1520
0

1503

Ronde 2

Burcht 3

0-1
0-1
0-4

4-12

SKOG 6

1

14061 VAN HOVE PAOLO

1773 28690 CUYVERS KAREL

1553

1-0

2

47333 CAUWENBERGHS KENNETH

1618 32221

1379

0-1

3

2925 VAN LANDEGHEM GUNTHER

1505 11611 LAUWERS RUDI

1360

0-1

1632

1400

4

11575 VAN BOGAERT THOMAS

0

VANCOPPENOLLE
GHISLAIN

53180 DURIEUX FRANK

1308

Ronde 3
SKOG 1

0-1
1-3

6-10

TSM 2

1

16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078 23981 VAN DER FRAENEN JOEP

2059

1/2-1/2

3

49051 VAN TICHELEN BART

2017 13315 DEWEERDT JAN

1993

1-0

2
4
5
6

26603 T'SAS JAN

57169 VERHULST NIKOLAAS
53805 VERHULST TOBIAS

28436 DECROP BENJAMIN

2048 54712 JANSSEN DRIES

1862 52469 VERCAMMEN ROBERT
1785 11506 DE BUE TOM

1520 57860 MOROTE PATRICK
1885

2014
2008
1820
1758
1942

Ronde 3
SKOG 2

43869 HIEL LINO

1850 81116 MORETUS CEDRIC

1898

3

53619 DOOSSCHE CARLO

1772 71994 DE GROOF MAURICE

1774

4

1-0
0-1

1/2-1/2
3.5-2.5
13-11

209 Caissa

1
2

1/2-1/2

37184 COOLS WIM

47554 VERHEYEN QUINTEN

1832 67717 BAETEN OLIVIER
1766 18953 THALMAN JORG
1805

1896
1674
1811

Ronde 3
SKOG 3

1-0

1/2-1/2
1-0
1-0

3.5-0.5
11-5

Schilde 1

1

48160 KURLIUK ANDREJ

1860 14141 STOCKMAN XAVIER

1878

1-0

3

46353 VAN HECKE JEROEN

1690 48968 JACOBS PAUL

1783

0-1

2
4

48151 VIAENE JAN

11399 KNYAZKOV OLEG

1862 30481 VAN DAELE NICK
1532 50610 DOCKX MICHEL
1736

1849
1562
1768

Ronde 3
SKOG 4

0-1
1-0
2-2
8-8

Brussels 4

1

35092 PATTYN LUC

1715 60670 RONSE IVAN

1401

0-1

3

19691 DE MEYER JEF

1652 86118 DRABKIN SACHA

1222

1-0

2
4

12670 DE BLOCK GERT
6874 VAN HECKE PATRICK

1702 87611 NICA RADU-CATALIN
1573 40941 PIFFET JULIEN
1661

1380
1181
1296

Ronde 3
SKOG 5

1-0
1-0
3-1

10-6

TSM 3

1

45501 MELIS WOUT

1635 7706 ARENS JEROEN

1285

0-1

3

28908 DECROP HENDRIK

1353 11752 VAN SIMAEYS AXEL

0

1-0

2
4

10898 BILLION PAUL

11739 SEGERS RUBEN

1568 11343 VERHASSELT KARSTEN
0

1519

50243 FEYAERTS KEVIN

0
0

1285

Ronde 3
SKOG 6

1-0
0-1
2-2
8-8

TSM 4

1

28690 CUYVERS KAREL

1553 41742 HEYLEN JORIS

1880

0-1

3

11611 LAUWERS RUDI

1360 10275 UYTTERHOEVEN SANDER

1533

0-1

2

32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1379 23604 VERBRUGGEN FILIP

1536

0-1
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53180 DURIEUX FRANK

1308 27201 CORBEEL LOUIS
1400

1472
1605

Ronde 4
SKOG 1

16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078 22543 HAMBLOK ROEL

2164

3

49051 VAN TICHELEN BART

2017 55964 NIJSSEN PETER

1970

4
5
6

0-4

4-12

Overpelt 1

1
2

0-1

26603 T'SAS JAN

50946 WUYTS GUY

57169 VERHULST NIKOLAAS
53805 VERHULST TOBIAS

2048 47635 SCHAEKEN YORDI
1915 34959 MEEKERS GEERT
1862 95184 GIJBELS RUDI

1785 50199 CAMPS JEROEN
1951

0-1

1989

1/2-1/2

1946

0-1

1872
1659
1933

Ronde 4
SKOG 2

1-0
0-1

1/2-1/2
2-4

10-14

Chesspirant

1

43869 HIEL LINO

1850 38253 DE BOCK LENNART

2080

1/2-1/2

3

53619 DOOSSCHE CARLO

1772 31160 VAN EETVELDE WARD

1785

1-0

2
4

37184 COOLS WIM

47554 VERHEYEN QUINTEN

1832 1406 DEGRANDE MARIGJE
1766 8974 VAN WIELE KURT
1805

1940
1689
1874

Ronde 4
SKOG 3

1-0
0-1

2.5-1.5
9-7

Beveren 1

1

48160 KURLIUK ANDREJ

1860 28533 BOONS PATRICK

2063

0-1

3

46353 VAN HECKE JEROEN

1690 752

1626

1/2-1/2

1779

0.5-3.5

2
4

48151 VIAENE JAN

11399 KNYAZKOV OLEG

1862 35939 ELSLANDER VIC
BOONS LUCIEN

1532 7323 BENALI SLAHEDDINE
1736

1947
1479

Ronde 4
SKOG 4

0-1
0-1

5-11

Overpelt 2

1

35092 PATTYN LUC

1715 38890 VAN STIPHOUT MARC

1675

1/2-1/2

3

19691 DE MEYER JEF

1652 86894 JANNIS GUIDO

1771

0-1

2
4

12670 DE BLOCK GERT
6874 VAN HECKE PATRICK

1702 14427 ENGLICKY PAVEL

1573 10145 RODRIGUEZ ABELARDO
1661

1690
1348
1621

Ronde 4
SKOG 5

1/2-1/2
1-0
2-2
8-8

Overpelt 3

1

45501 MELIS WOUT

1635 48003 JANNIS HUGO

1696

1-0

3

28908 DECROP HENDRIK

1353 18414 DOGGE AD

1150

1-0

2
4

10898 BILLION PAUL

11739 SEGERS RUBEN

1568 86983 VERBEEK MARK
0

1519

20940 SON ANDRIES

1648
1150
1411

Ronde 4
SKOG 6

28690 CUYVERS KAREL

1553 12891 CORNELIS LEON

1565

3

11611 LAUWERS RUDI

1360 43231 BRAET JOZEF

1424

4

32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1379 22373 VERBRUGGEN JAN
53180 DURIEUX FRANK

1308 15491 BUGGENHOUDT ANDRE
1400

1512
1342
1461

Ronde 5

Mechelen 1
36323 GOORIS JAN

2176 16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078

3

82031 VAN VLAENDEREN KOEN

2100 49051 VAN TICHELEN BART

2017

4
5
6

4-0

12-4

15237 VISSER GERRIT

16951 ALLAERT DIMITRI

88731 HAJENIUS WILLEM
29912 CLITEUR OLAF

1/2-1/2
1/2-1/2
0-1

1/2-1/2
1.5-2.5
7-9

SKOG 1

1
2

1-0

Willebroek

1
2

1-0

2163 26603 T'SAS JAN

2054 6912 ROHDE RICKY

2053 57169 VERHULST NIKOLAAS
2024 53805 VERHULST TOBIAS
2095

2048
1971

1-0

1/2-1/2
1/2-1/2
1-0

1862

1/2-1/2

1960

4.5-1.5

1785

Ronde 5

Mechelen 2

1-0

15-9

SKOG 2

1

32212 PELGRIMS JAN

1931 43869 HIEL LINO

1850

0-1

3

27782 DE BORGGRAEF THIBAUD

1840 53619 DOOSSCHE CARLO

1772

1-0

2
4

11319 CORNILLE YVES

52256 PERMENTIER GUIDO

1848 37184 COOLS WIM

1778 47554 VERHEYEN QUINTEN
1849

1832
1766
1805

Ronde 5

Mechelen 3

0-1
0-1
1-3

6-10

SKOG 3

1

9768 PEVAR ANDREW

1879 48160 KURLIUK ANDREJ

1860

1-0

3

12661 HUYCK WALTER

1723 46353 VAN HECKE JEROEN

1690

1/2-1/2

1736

2-2

2
4

5169 DOM WIM

12581 VAN VAEK CONSTANT

1875 48151 VIAENE JAN

1700 11399 KNYAZKOV OLEG
1794

1862
1532

0-1

1/2-1/2
8-8
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Ronde 5

Schoten 1

SKOG 4

1

29602 VAN HILLE REINOUT

1270 35092 PATTYN LUC

1715

0-1

3

11418 BEUKEMA CHRISTIAAN

0

1652

0-1

2
4

29513 VAN HILLE SIEGFRIED
50086 BEUKEMA JASPER

1088 12670 DE BLOCK GERT
0

1179

19691 DE MEYER JEF

6874 VAN HECKE PATRICK

1702
1573
1661

Ronde 5

Mechelen 4

0-1
0-1
0-4

4-12

SKOG 5

1

11617 VERACHTERT BAREND

1459 45501 MELIS WOUT

1635

1/2-1/2

3

11320 MASUI GILBERTE

1150 28908 DECROP HENDRIK

1353

0-1

2
4

10204 LEQUESNE ANNIE

10261 VAN OVERSTRAETEN CAS

1291 10898 BILLION PAUL
0

1300

11739 SEGERS RUBEN

1568
0

1519

Ronde 5

Mechelen 5

1/2-1/2
1-0
2-2
8-8

SKOG 6

1

40746 VAN SEBROECK BARTEL

1776 28690 CUYVERS KAREL

1553

1-0

2

48127 DE GEEST JAN

1648 32221

1379

1-0

3

9911 VERACHTERT RAMSES

1452 11611 LAUWERS RUDI

1360

1-0

1625

1400

4

50260 FRANSEN KWINTEN

0

VANCOPPENOLLE
GHISLAIN

53180 DURIEUX FRANK

1308

Ronde 6
SKOG 1

1-0
4-0

12-4

Westerlo 1

1

16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078 28231 PEETERS TIM

2048

1/2-1/2

3

6912 ROHDE RICKY

1971 3239 ROGMANS JELLE

1979

1/2-1/2

2
4
5
6

49051 VAN TICHELEN BART

57169 VERHULST NIKOLAAS
53805 VERHULST TOBIAS

28436 DECROP BENJAMIN

2017 56448 VAN GELDORP MARC
1862 34622 VAN DER AUWERA JAN
1785 46361 VERDUYCKT JOHAN
1520 50270 VERELLEN JEF
1872

2026
1957
1916
1845
1962

Ronde 6
SKOG 2

1/2-1/2
1/2-1/2
1/2-1/2
0-1

2.5-3.5
11-13

Borgerhout

1

43869 HIEL LINO

1850 41050 BOGAERTS MARC

1955

1/2-1/2

3

53619 DOOSSCHE CARLO

1772 3531 BISTIAUX THOMAS

1798

1/2-1/2

1841

2.5-1.5

2
4

37184 COOLS WIM

47554 VERHEYEN QUINTEN

1832 4481 MOLLEKENS JOZEF
1766 21741 DEWEL PETER
1805

1863
1748

Ronde 6
SKOG 3

1-0

1/2-1/2
9-7

Borgerhout

1

48151 VIAENE JAN

1862 41076 STYNEN KOEN

2006

0-1

3

11399 KNYAZKOV OLEG

1532 17736 WENGER JACQUES

1924

1/2-1/2

1952

1.5-2.5

2
4

46353 VAN HECKE JEROEN

1690 46663 SOENEN ERIC

32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1379 884
1616

PROVINCIAEL ERNEST

1980
1899

Ronde 6
SKOG 4

1-0
0-1
7-9

Borgerhout

1

35092 PATTYN LUC

1715 36684 D'HALUIN WIM

1788

1/2-1/2

3

6874 VAN HECKE PATRICK

1573 11503 COULIBALY HERVE

1711

1-0

2
4

19691 DE MEYER JEF
11612 SEGERS JAN

1652 41271 CANKJA YLLI

1287 48666 AGALOVIAN LEONID
1557

1732
1527
1690

Ronde 6
SKOG 5

45501 MELIS WOUT

1635 24961 VILARNAU ENRIQUE

1740

3

28908 DECROP HENDRIK

1353 23329 HANSSEN PAUL

1710

4

10898 BILLION PAUL

11739 SEGERS RUBEN

1568 44563 TUYTENS IVO
0

1519

8451 DE BLIECK JOHAN

1710
1627
1697

Ronde 6
SKOG 6

28690 CUYVERS KAREL

1553 54739 CLAES LUC

1739

3

11611 LAUWERS RUDI

1360 51039 HOLEMANS DRIES

1448

4

51292 PEETERS BART

53180 DURIEUX FRANK

1474 34533 DE VET SYLVIN

1308 11619 BELLENS STEVEN
1424

1663
0

1617

Ronde 7

Humbeek 2
1
2

9-7

1-0

1/2-1/2
0-1
0-1

1.5-2.5
7-9

Westerlo 2

1
2

0-1

2.5-1.5

Borgerhout

1
2

1-0

11530 DRENTH JEAN-PAUL

1988 VAN CAPPELLEN JONAS

0-1

FF-1

1/2-1/2
1/2-1/2
1-3

5-10

SKOG 1
2140 16667 VAN ROMPAEY STIJN
1976 26603 T'SAS JAN

2078
2048

1-0
1-0
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10421 SCHREVENS BIRGER

2053 54771 DE KAEY PASCAL

2037

5

4812 DUBIN TIM

1842 57169 VERHULST NIKOLAAS

1862

4
6

31593 VAN PRAET REINALD
50491 DE RIDDER DIETER

1901 49051 VAN TICHELEN BART
1757 53805 VERHULST TOBIAS
1945

1/2-1/2

1785

1/2-1/2

1971

Ronde 7

Machelen 1
37044 GROENEZ JEAN

1937 43869 HIEL LINO

1850

3

5932 HERNALSTEEN JOHAN

1803 53619 DOOSSCHE CARLO

1772

4

1/2-1/2
4.5-1.5
15-9

SKOG 2

1
2

1-0

2017

57011 DE MOL PATRICK

7048 VERLINDEN GERRIT

1833 37184 COOLS WIM

1777 47554 VERHEYEN QUINTEN
1838

1832
1766
1805

Ronde 7

Deurne 2

1-0
0-1
0-1

1/2-1/2
1.5-2.5
7-9

SKOG 3

1

4669 DE COMBES FERNAND

2013 48160 KURLIUK ANDREJ

1860

0-1

3

45675 FOULON GRETA

1900 46353 VAN HECKE JEROEN

1690

1-0

2
4

13285 VERRIJSSEN PATRICK
11908 DARDHA BARDHYL

1906 48151 VIAENE JAN

1857 11399 KNYAZKOV OLEG
1919

1862
1532
1736

Ronde 7

Deurne 3

0-1
1-0
2-2
8-8

SKOG 4

1

44971 VAN LIL BOB

1837 35092 PATTYN LUC

1715

1-0

3

23027 WENSELAERS GERT

1706 19691 DE MEYER JEF

1652

1/2-1/2

1661

2.5-1.5

2
4

20290 FRANCOIS PASCAL

4031 DE SCHEPPER MARCEL

1760 12670 DE BLOCK GERT
1621 6874 VAN HECKE PATRICK
1731

1702
1573

Ronde 7

Deurne 4

1-0
0-1
9-7

SKOG 5

1

29092 VERLINDEN DIRK

1586 45501 MELIS WOUT

1635

1/2-1/2

3

582

1542 28908 DECROP HENDRIK

1353

1/2-1/2

2
4

38831 BASIC ADIL ADAM
COLPIN GUY

53368 VAN DER LINDEN GUIDO

1548 28436 DECROP BENJAMIN
1384 11739 SEGERS RUBEN
1515

1520
0

1503

Ronde 7

Hombeek 6

0-1
0-1
1-3

6-10

SKOG 6

1

11030 DE BLOCK YORDI

0

2

10284 STERCK ARNO

1216 32221

3

11034 DE BLOCK FABIO

0

4

11024

0

VAN HAUWERMEIREN
KWINTEN

28690 CUYVERS KAREL

1553

0-1

1379

0-1

11611 LAUWERS RUDI

1360

0-1

53180 DURIEUX FRANK

1308

1-0

VANCOPPENOLLE
GHISLAIN

1216

1400

Ronde 8
SKOG 1

1-3

6-10

Brasschaat

1

16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078 56740 DE VOS NILS

2172

0-1

3

49051 VAN TICHELEN BART

2017 3824 GOVERDE RUUD

1958

1/2-1/2

1944

1/2-1/2

2000

3.5-2.5

2
4
5
6

26603 T'SAS JAN

57169 VERHULST NIKOLAAS
53805 VERHULST TOBIAS

28436 DECROP BENJAMIN

2048 10171 LEENAERTS KEVIN
1862 56057 WIJGERS TOON
1785 46281 BAETE GUY

1520 14125 BUSSCHOTS JOHAN
1885

2103
1936
1887

Ronde 8
SKOG 2

43869 HIEL LINO

1850 31593 VAN PRAET REINALD

1901

3

53619 DOOSSCHE CARLO

1772 21733 ROELS LOUIS

1741

4

1-0

1/2-1/2
13-11

Humbeek 4

1
2

1-0

37184 COOLS WIM

47554 VERHEYEN QUINTEN

1832 4812 DUBIN TIM

1766 57690 VAN HERCK ROB
1805

1842
1543
1757

Ronde 8
SKOG 3

1/2-1/2
1-0
1-0

1/2-1/2
3-1

10-6

Brasschaat

1

50946 WUYTS GUY

1915 94404 GYS WILFRIED

1868

1/2-1/2

3

48151 VIAENE JAN

1862 48381 REMIJSEN DAVE

1804

0-1

2
4

48160 KURLIUK ANDREJ
11399 KNYAZKOV OLEG

1860 9199 LAPORTE POL

1532 57789 VAN CAMP KOEN
1792

1854
1712
1810

Ronde 8
SKOG 4

1-0
1-0

2.5-1.5
9-7

Brasschaat

1

35092 PATTYN LUC

1715 11510 DEMARRE JAN

1659

0-1

3

19691 DE MEYER JEF

1652 3166 DE CAP JAN

1446

1-0

2
4

12670 DE BLOCK GERT
6874 VAN HECKE PATRICK

1702 54984 CAUWENBERG CYRIEL
1573 58424 BERGHS HILDE
1661

1501
1249
1464

0-1
1-0
2-2
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8-8
Ronde 8
SKOG 5

Brasschaat

1

45501 MELIS WOUT

1635 50784 ROMBOUTS MARC

1521

3

28908 DECROP HENDRIK

1353 30066 DE COCK CESAR

1428

2
4

10898 BILLION PAUL

11739 SEGERS RUBEN

1568 40690 SOETEWEY JOS
0

1519

11357 PAUWELS ROBBE

1486
0

1478

Ronde 8
SKOG 6

28690 CUYVERS KAREL

1553 49824 DE SMET TRISTAN

1665

3

11611 LAUWERS RUDI

1360 11353 PAUWELS EVERS

0

4

0-1
1-0

2.5-1.5
9-7

Brasschaat6

1
2

1-0

1/2-1/2

32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1379 19585 BOERSMA CEES
53180 DURIEUX FRANK

1308 11356 PAUWELS LANDER
1400

1386
0

1526

Ronde 9
Geel 1

0-1

1/2-1/2
1-0
1-0

2.5-1.5
9-7

SKOG 1

1

46183 VAN BEERS EDDY

2390 16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078

1-0

3

36609 NOHUT KADIR

2066 49051 VAN TICHELEN BART

2017

0-1

2
4
5
6

58572 LUYCKX WIM

50075 GOOSSENS HANNE
18503 MAES CHRIS

31143 VANDEVENNE SANDER

2174 26603 T'SAS JAN

1996 50946 WUYTS GUY

1861 57169 VERHULST NIKOLAAS
1777 53805 VERHULST TOBIAS
2044

2048
1915
1862
1785
1951

Ronde 9

Brasschaat

0-1
1-0
1-0
1-0
4-2

14-10

SKOG 2

1

56294 ADAMS GERT

1822 43869 HIEL LINO

1850

0-1

3

57070 DE WEERD LUDO

1745 53619 DOOSSCHE CARLO

1772

0-1

2
4

49778 PLOMPEN WIM

17825 VERLINDEN WILLEM

1784 37184 COOLS WIM

1665 47554 VERHEYEN QUINTEN
1754

1832
1766
1805

Ronde 9
Geel 2

0-1
0-1
0-4

4-12

SKOG 3

1

18970 VANKERCKHOVEN EDDY

1765 48160 KURLIUK ANDREJ

1860

0-1

3

36064 DELESPAUL SIMON

1734 46353 VAN HECKE JEROEN

1690

1-0

2
4

57339 JOOSSENS PHILIPPE
51837 PHILIPSEN MATHIAS

1735 48151 VIAENE JAN

1666 11399 KNYAZKOV OLEG
1725

1862
1532
1736

Ronde 9
Geel 3

0-1
0-1
1-3

6-10

SKOG 4

1

31577 VAN OPROY KURT

1560 35092 PATTYN LUC

1715

0-1

3

48861 PEETERS SEPPE

1346 19691 DE MEYER JEF

1652

0-1

2
4

37427 VLAEYENS MANU

11883 KEERSMAEKERS LIEVEN

1559 12670 DE BLOCK GERT
0

1488

6874 VAN HECKE PATRICK

1702
1573
1661

Ronde 9
Geel 4

0-1
0-1
0-4

4-12

SKOG 5

1

2739 INGELAERE FREDERIC

1699 45501 MELIS WOUT

1635

1/2-1/2

3

45560 INGELAERE TIJL

1150 11612 SEGERS JAN

1287

1-0

2
4

11221 TUERLINCKX BEN

57584 INGELAERE ARTHUR

1537 28436 DECROP BENJAMIN
1150 11739 SEGERS RUBEN
1384

1520
0

1481

Ronde 9
Geel 5

1/2-1/2
1-0
3-1

10-6

SKOG 6

1

11334 VAN ASSCHE DAVID

1516 28690 CUYVERS KAREL

1553

1/2-1/2

3

29394 VAN DYCK EVI

0

1360

1/2-1/2

1412

1.5-2.5

2
4

57355 PANIS MAARTEN
50009 HOES STEVEN

1310 39462 HAUTEKIET DRIES
0

1413

11611 LAUWERS RUDI

53180 DURIEUX FRANK

1425
1308

Ronde
10

SKOG 1
16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078 34380 GREGOIR CHRISTOPHE

2237

3

49051 VAN TICHELEN BART

2017 31755 REGNIERS YVES

1879

4
5
6

1/2-1/2
7-9

KGSRL 5

1
2

0-1

26603 T'SAS JAN

57169 VERHULST NIKOLAAS
53805 VERHULST TOBIAS

28436 DECROP BENJAMIN

2048 31798 REGNIERS GILLES

1862 24988 VAN HOECKE ELENA

1785 53708 DE SAEGHER JOHAN
1520 35131 MOTTART FLORIAN
1885

0-1

1976

1/2-1/2

1854

1/2-1/2

1851
1755
1925

1/2-1/2
1/2-1/2
0-1
2-4

10-14

Ronde
10
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SKOG 2

CREB 2

1

43869 HIEL LINO

1850 50293 MUELLER MARTIN

2103

1-0

3

53619 DOOSSCHE CARLO

1772 9075 FRANK ALBERT

1947

1-0

2
4

37184 COOLS WIM

47554 VERHEYEN QUINTEN

1832 35556 CORNIL ETIENNE

1766 49425 THIERENS CHRISTIAN
1805

1968
1943
1990

Ronde
10

SKOG 3

0-1
0-1
2-2
8-8

SK Paul Van

1

48160 KURLIUK ANDREJ

1860 4596 VAN HERCK PAUL

2070

1/2-1/2

3

46353 VAN HECKE JEROEN

1690 37125 DE GENT TOM

1870

1/2-1/2

2
4

48151 VIAENE JAN

11399 KNYAZKOV OLEG

1862 30228 VERLEYE WILLY

1532 46949 CAYENBERGHS RENE
1736

1943
1685
1892

Ronde
10

SKOG 4

1/2-1/2
1-0

2.5-1.5
9-7

Rijke Vorst

1

35092 PATTYN LUC

1715 33847 VERDONCK PETER

2068

0-1

3

19691 DE MEYER JEF

1652 57274 JACOBS PAUL

1750

0-1

2
4

12670 DE BLOCK GERT
6874 VAN HECKE PATRICK

1702 53872 WUYTS LUC

1573 49654 VERVLOET STAF
1661

1924
1641
1846

Ronde
10

SKOG 5

0-1
1-0
1-3

6-10

Rijke Vorst

1

45501 MELIS WOUT

1635 30562 QUIRIJNEN FRANS

1705

1-0

3

11612 SEGERS JAN

1287 19895 ZAGERS LUC

1592

0-1

2
4

28908 DECROP HENDRIK
11739 SEGERS RUBEN

1353 57029 EMBRECHTS JEF
0

1425

10262 LAURYSSEN TOON

1638
0

1645

Ronde
10

SKOG 6

0-1
0-1
1-3

6-10

caisca wolu

1

28690 CUYVERS KAREL

1553 62006 GOMEZ DANIEL

1161

3

11611 LAUWERS RUDI

1360 50056 MOURATIDIS CHRISTOS

0

1/2-1/2

1161

1.5-2.5

2
4

32221 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1379 50153 MOURATIDIS PAVLOS
53180 DURIEUX FRANK

1308 50142 GRIGORIOU MANOLIS
1400

0
0

Ronde
11

Temse 3
9229 BLOMMAERT MARC

1764 16667 VAN ROMPAEY STIJN

2078

3

14591 DE JONGHE MARC

1659 54771 DE KAEY PASCAL

2037

4
5
6

8044 VAN DER MEIREN AUGUST
43516 BARBIER WIEBKE

14176 VANDERMEIREN MARC

12181 VAN DER DOODT ALAIN

1717 26603 T'SAS JAN

1636 49051 VAN TICHELEN BART

1565 57169 VERHULST NIKOLAAS
1395 53805 VERHULST TOBIAS
1623

2048

0-1
0-1

0-1

1971

0-1
1-5

8-16

SKOG 2
92479 ROBERT PIERRE

2053 43869 HIEL LINO

1850

3

92452 BURNAY GERARD

1846 53619 DOOSSCHE CARLO

1772

26719 VAN HAUTHEM ERIK
75671 PEETERS SIMONNE

1890 37184 COOLS WIM

1701 47554 VERHEYEN QUINTEN
1873

1832
1766
1805

Ronde
11

Turnhout 1

1-0
0-1
1-0

1/2-1/2
2.5-1.5
9-7

SKOG 3

1

24996 DEMONT YVES

1870 48160 KURLIUK ANDREJ

1860

3

17604 VANLERBERGHE EDDY

1753 46353 VAN HECKE JEROEN

1690

4

1/2-1/2

1785

1862

1

2

7-9

1/2-1/2

Epicure 2

4

0-1

2017

Ronde
11

2

0-1

SKOG 1

1
2

1-0

45055 VAN BLADEL ERIK

6688 VAN LOOY RONALD

1774 48151 VIAENE JAN

1661 11399 KNYAZKOV OLEG
1765

0-1

1862

1/2-1/2

1532

0-1

1736

Ronde
11

Temse 4

1/2-1/2
1-3

6-10

SKOG 4

1

11740 D' EER DAAN

0

35092 PATTYN LUC

1715

0-1

3

49140 BLOMMAERT LAURA

0

19691 DE MEYER JEF

1652

0-1

2
4

49158 HEERWEGH ROELAND
11750 VAN GHEEM AXEL

0
0
0

12670 DE BLOCK GERT
6874 VAN HECKE PATRICK

1702
1573
1661

0-1
0-1
0-4

4-12

© Furora Webdesign

17/04/2009 15:45

Schaakkring Oude God - Interclub

1 van 2

http://skoudegod.be/0809_IC.php?subject=in

Maak kennis met SKOG
[home]

Toernooien

Uitslagen
Ronde
1-2-3-4
-5-6-78 - 9 - 10 11
Ploeg
I - II - III IV - V - VI
Individueel
Stand

Verslagen

KBSB-info
Kalender

Jeugd

Elo

VAN HECKE
PATRICK

Links

Clubleven

SKOG Rapid

[mail ons]

11.00 11

100 %

COOLS WIM

9.50 11

MELIS WOUT

7.50 10

75 %

7.50 11

68 %

HIEL LINO

7.50 11

KNYAZKOV OLEG 8.00 11

DOOSSCHE
CARLO

DE MEYER JEF

VAN TICHELEN
BART

73 %

T'SAS JAN
DECROP
HENDRIK

64 %

7.00 11

64 %
65 %

6.00 10

60 %

6.00 10

60 %

5.50 9

61 %

DE BLOCK GERT 5.50 10

55 %

SEGERS RUBEN

5.00 10

50 %

5.00 11

45 %

PATTYN LUC

5.00 11

VERHULST
NIKOLAAS

BILLION PAUL

LAUWERS RUDI
DECROP
BENJAMIN

VIAENE JAN
VAN HECKE
JEROEN
VERHULST
TOBIAS

45 %

4.50 6

75 %

4.50 10

45 %

4.00 8

50 %

4.00 10

40 %

4.00 10

40 %

4.00 11

36 %

DURIEUX FRANK 3.50 10

35 %

VANCOPPENOLLE
3.00 9
GHISLAIN

VAN ROMPAEY
STIJN

3.00 10

WUYTS GUY

1.50 4

33 %
30 %

CUYVERS KAREL 3.00 10
HAUTEKIET
DRIES

38 %

1.00 1

PEETERS BART

SEGERS JAN

0.50 2

0.00 2

0.00 4

30 %

100 %

DE KAEY PASCAL 1.00 3
ROHDE RICKY

86 %

68 %

7.00 11

KURLIUK ANDREJ 6.50 10
VERHEYEN
QUINTEN

[reactie]

Lid worden?

33 %

0%

25 %

0%

Individuele resultaten per
ploeg
Ploeg 1

VAN ROMPAEY
STIJN

3.00 10

T'SAS JAN

6.00 10

VAN TICHELEN
BART

7.00 11

WUYTS GUY

1.00 3

30 %

DE KAEY PASCAL 1.00 3

ROHDE RICKY
VERHULST
NIKOLAAS

VERHULST
TOBIAS

60 %

33 %

64 %

0.50 2

25 %

33 %

5.00 11

45 %

4.00 11

36 %

DECROP
BENJAMIN

1.50 5

HIEL LINO

7.50 11

68 %

DOOSSCHE
CARLO

7.50 11

68 %

SEGERS JAN

0.00 1

Ploeg 2

COOLS WIM
VERHEYEN
QUINTEN
Ploeg 3

WUYTS GUY

30 %

9.50 11

6.00 10

60 %
0%

0.50 1

VIAENE JAN

4.00 10

VAN HECKE
JEROEN

4.00 10

PEETERS BART

0.00 1

50 %

KURLIUK ANDREJ 6.50 10
KNYAZKOV OLEG 8.00 11

VANCOPPENOLLE
0.00 1
GHISLAIN
Ploeg 4

PATTYN LUC

5.00 11

DE MEYER JEF

7.00 11

65 %
73 %

0%
0%
45 %

55 %

64 %

11.00 11

SEGERS JAN

0.00 1

MELIS WOUT

7.50 10

Ploeg 5

40 %
40 %

DE BLOCK GERT 5.50 10
VAN HECKE
PATRICK

86 %

100 %
0%
75 %
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BILLION PAUL

DECROP
BENJAMIN
DECROP
HENDRIK

SEGERS JAN

SEGERS RUBEN

Ploeg 6

4.50 6

HAUTEKIET
DRIES

5.00 10

0.00 1

1.00 1

VANCOPPENOLLE
3.00 8
GHISLAIN

LAUWERS RUDI

83 %

5.50 9
0.00 2

CUYVERS KAREL 3.00 10
PEETERS BART

75 %

2.50 3

4.50 10

DURIEUX FRANK 3.50 10

61 %
0%

50 %
30 %

0%
100 %

38 %
35 %

45 %
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Maak kennis met SKOG
[home]

Toernooien

Jeugd

Elo

Verslagen
Interclub
Zilveren Toren

Uitslagen
Interclub
Zilveren Toren

Links

Clubleven

SKOG Rapid

[mail ons]

[reactie]

Lid worden?

Interclub 08-09

ronde 11

Boey Temse 3 - SKOG 1
Temse 3 was al maanden veroordeeld om te degraderen en kwam niet versterkt op. Gemiddeld 200 Elo-punten
minder op elk bord zorgde voor een logische en ruime zege van SKOG 1. Toch kwam de te verwachten 0-6 er
niet.

- Stijn, met zwart op bord 1, verkeek zich naar eigen zeggen op de opening en stond zijn tegenstander toe het
initiatief te nemen op de koningsvleugel, met een sterk paard in het centrum. Stijn kon daar weinig tegenoverstellen
en moest in remise berusten.
- Jan had precies twintig minuten nodig om te profiteren van een openingsfout van zijn tegenstander. Hij kreeg het
centrum en een koningsaanval in de schoot geworpen en maakte het met een loperoffer af. Voor de tweede keer
dit seizoen mocht hij ook mat geven.
- Pascal pakte de 1.c4-opening van zijn tegenstander agressief en wat onorthodox aan. Dat leidde tot gevaarlijk
spel op een koningsvleugel zonder pionnen. Wit scheen dreigingen te creëren, maar Pascal hield alles onder
controle, brak de witte stelling open en mocht na kwaliteitswinst het punt incasseren.
- Bart had zich van locatie vergist en kwam dus wel erg laat binnen. Misschien liep het daardoor mis in de
opening, maar zijn tegenstander profiteerde niet, Bart nam het initiatief en won een pion. Die pion moest hij even
later weer inleveren en in het T+L- tegen T+P-eindspel miste hij het zo goed als winnende Lh6. Zwart forceerde ten
slotte eeuwig schaak met een tactische wending.
- In de partij van Nikolaas kwam vrij snel een dubbeletoreneindspel op het bord, waarin hij een pion won. Tot ieders
verwondering liet zijn tegenstander de ruil van beide torens toe, waardoor zwart een makkelijk te winnen
pionneneindspel op het bord kreeg. Daarin maakte Nikolaas het zichzelf nog moeilijk maar de zege kwam niet in
gevaar.
- Tobias speelde een Spanjaard waarin zwart een drietal verschillende varianten door elkaar haalde, zijn loper
totaal begroef op a6 en zijn koningsstelling liet opengooien. Toen duidelijk werd dat wit een dodelijke mataanval in
de steigers had staan, gaf hij op.

Vijf spelers deden zo goed als alle rondes mee in de eerste ploeg. Topscorer van deze vijf is Bart (7/11), gevolgd
door Jan (6/10). Nikolaas (5/11) en Tobias (4/11) moesten wennen aan het niveau maar scoorden vooral goed na
de kerst. Stijn (3/10) had de eer de klappen van bord 1 op te vangen. Pascal, Benjamin, Ricky en Guy vielen met
wisselend succes maar met ons aller waardering in.
jan

Epicure 2 - SKOG 2

Epicure 2 (Jette) trad de laatste ronde tegen ons op met hun 'normale' ploeg, dwz. elo's 2026-1925-1826-1677.
Als je de rangschikking bekeek met hun 8e plaats moest je vaststellen dat deze ploeg zo wat de ontgoocheling van
de afdeling was, maar dat was ons probleem niet. Als wij vandaag niet beter deden dan 8-8 konden wij geen
kampioen worden, wat ook de uitslag van Chesspirant zou zijn, dus ... aan de slag.
En het begon dus niet goed. Lino op 1 stond een pion voor na een Nimzo-Indische opening en blunderde dan
ineens alles weg. Opgave. Quinten op 4 speelde tegen Simonne Peeters, en de stelling bleef perfect in evenwicht
met Quinten een pionnenketting op e3-f4-g5-h4 en zwart een ketting op b5-c4-d5. Remise. Simonne was vroeger
9 keer kampioen van België geweest bij de dames, de laatste keer in ... 1984. Toen leerde ze iemand kennen,
woonde bij hem, gaf het schaken op, nu is die man gestorven en ze schaakt terug. Zo gaat dat. Ik speelde een
bizar slechte partij. Het begon met een verkeerd berekend stukoffer, waar ik voor het stuk slechts een pion had, en
de aanval niet doorsloeg. Ja, dan speelde ik alleen maar door omdat ik in een ploeg zat, als plots ter compensatie
wit 2 (!) pionnen verknalt. Enfin, op het laatst had ik een stelling met drie pionnen f-g-h tegen een paard en pion
h3. Ik moet er alleen nog die h-pion afkloppen en ik heb remise. Maar ik bestond het om dit zodanig slecht te
spelen dat ik nog verloor. Vorige keer schreef ik iets omtrent het gebrek aan kennis in het eindspel bij een collega
uit de 6e ploeg. Ik deed het vandaag geen haar beter, en ik zou zelf beter maar eens een peter gaan zoeken.
Wim's partij was al bijna even curieus. Hij stond goed, overzag plots iets en kwam in een iets mindere stelling
terecht met D+T tegen D+T. Zwart laveerde echter niet optimaal, en wit kwam beter staan, beetje bij beetje en ...
won nog ! Toch konden we dus onze 1e nederlaag van het seizoen niet vermijden.
Einde van een prachtig seizoen, we zijn 2e geëindigd in 4e afdeling, en dit was aan het begin van het seizoen
afgaande op de krachtsverhoudingen echt niet evident. Een keer slechts hebben we met één invaller gespeeld, alle
overige ontmoetingen met hetzelfde viertal, zalig.
Volgend jaar nog van dat zou je denken, maar net zoals elk jaar moeten we in de zomer maar eens opnieuw gaan
brainstormen (JT) hoe we dat opnieuw weer gaan inkleden met wegvallers, bijkomers en veranderde
eloverhoudingen.
carlo

Boey Temse 4 - SKOG 4

22 Maart 2009: Boey Temse 4 - SKOG 4 4 – 12

Bord 1 Wit: D’ Eer D. (NC) - Zwart: Pattyn L. (1687) 1 – 3
De 15-jarige Daan d'Eer heeft nog geen ELO's maar speelt al een aardig stukje schaak; naar eigen zeggen is hij
op zijn zesde begonnen maar heeft hij "enkele jaren gestopt". Hij had de pech te kiezen voor een Torre aanval, wat
ik met wit graag speel en dus wel ken. Ik kom beter te staan, maar na een kleine onzorgvuldigheid moet ik plots
hergroeperen omdat hij met P+L teveel invloed krijgt op mijn helft van de c- en d-velden, daar waar de strijd moet
losbranden voor de open c-lijn. P+L geraken afgeruild en ik controleer nu de c-lijn. Om geen dubbele torens tegen
te krijgen moet wit er één afruilen, maar daarbij gaat zijn a-pion verloren, zodat de zwarte b- en a-pionnen
onhoudbaar zijn. 1 – 3. Luc.
Bord 2 Zwart: Heerwegh R. (NC) - Wit: De Block G. (1658) 1 – 3
Tegen Temse ging alles vlot: Kaartenboek van De Roeck (Jef), GPS (Gert), postduifgevoel (Patrick), mentale
assistentie (Luc) en … een droge 4 – 12. Aangezien een 3de plaats dit jaar het hoogst haalbare was, worden er
aan de toog reeds plannen gesmeed over hoe we het volgend seizoen gaan bolwerken. Gert.
Bord 3 Wit: Blommaert L. (NC) - Zwart:De Meyer J. (1630) 1 – 3
Er kwam een Pirc variant op het bord en daar bleek mijn jeugdige tegenstandster niet zo goed in thuis te zijn. Al
vlug verloor ze de kwaliteit en geraakte stilaan het noorden kwijt. Ze zette alles op een koningsaanval maar deze
was niet doorslaggevend. Intussen had ik op de dame vleugel enkele pionnen kunnen pikken. Ik zocht nu de dame
ruil en op zet 28 was het voor wit, verplichte dame ruil of mat gaan achter de paaltjes en het werd het laatste. Jef.
Bord 4 Zwart: Van Gheem A.(NC) – Wit:Van Hecke P. (1608) 1 – 3
Ronde 11, de eindmeet is bereikt. Vandaag trekken we naar Temse, vastbesloten om alles te winnen. En ja, het
lukt ons zonder probleem. Na e4 antwoorde zwart met e5 en wie mij kent, weet dat dan een koningsgambiet volgt.
Na 15 zetten kat en muis spelen, stond ik gewonnen en de rest van de ploeg ook. Na afloop dronken we in ons
lokaal nog enkele rondjes en kwamen we tot de conclusie om volgend jaar kampioen te spelen met dezelfde ploeg.
Patrick.
Opmerking ploegkapitein: Patrick jij bent de enigste in onze ploeg die kan zeggen dat het uw schuld niet is dat we
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geen kampioen speelden. Een dikke proficiat met uw 11/11. Fantastisch! Wij steken volgend jaar zeker een tandje
bij. SKOG 4.
jef

Interclub 08-09

ronde 10

SKOG 1 - KGSRL
2-4 verliezen tegen dit Gent lijkt oké als je enkel naar het verschil in gemiddelde Elo-rating kijkt, maar als je er de
nieuwe Elo's van januari bij neemt, was een 3-3 gelijkspel logischer geweest. Alleen op bord 1 was het Eloverschil
echt groot.

- Stijn (bord 1) speelde de opening en het middenspel ondernemend en goed, maar wist zijn aanval niet door te
zetten. Zwart nam het initiatief over op de damevleugel. Wit had kansen om voor gelijkspel te kiezen maar ging in
tijdnood tenonder aan pogingen om de stelling te winnen.
- Jan (bord 2) moest nogal wat problemen oplossen in de opening. Dat lukte ook, maar vervolgens koos hij niet
voor de beste afwikkeling naar het eindspel. Uiteindelijk trok hij het halve punt alsnog binnen in het toreneindspel.
- Bart (bord 3) had een veelbelovende stelling tegen een geïsoleerde centrumpion, maar na een sterk
damemanoeuver van zijn tegenstander in het middenspel koos hij eieren voor zijn geld. Misschien zaten er nog
winstkansen in, maar dat kostte tijd.
- Nikolaas (bord 4) kwam vrij snel in een paard-loper eindspel terecht met nog bijna pionnen op het bord. Wit leek
de overhand te hebben, maar Nikolaas liet zich niet verrassen en maakte remise.
- Tobias (bord 5) had een stelling waar ongetwijfeld winstkansen in zaten, maar vond het goede plan niet. In een
ongeveer gelijke stelling waarin misschien nog veel kon gebeuren kwamen beide spelers remise overeen.
- Benjamin (bord 6) had duidelijk zijn dag niet. Hij speelde snel en weinig geconcentreerd, ging op torenroof maar
liep domweg in een val. Mat achter de paaltjes en 1-0
jan

SKOG 2 - CREB 2

Zaterdag eindigde het grote internationaal tornooi van Capelle la Grande (Duinkerke). Alle Ukraïnse grootmeesters
en andere oostblokkers die "lid" zijn van de Creb, kwamen de dag nadien, omdat ze toch in de regio waren, uit
voor "hun" club in de Belgische interclub. Het gevolg was dat wij met Skog 2 tegen de sterkste Creb opstelling
moesten spelen die ze dit jaar bijeengetrommeld hadden, want hun normale spelers van ploeg 1 schoven natuurlijk
door naar ploeg 2. Leuk is anders, vooral omdat Creb 2 volgende keer tegen onze grote titelconcurrent
Chesspirant uitkomt en dan zijn al die IM's natuurlijk terug thuis.
Creb vertelde me na afloop dat ze er op gerekend hadden hier met "0-4" te komen winnen.
Dat liep dan wel effe anders.

Lino zette met wit tegen een speler met 2128 elo's een ijzersterke partij op. Om 4h stond hij al een kwal en een
pion voor, en maakte het koeltjes verder af. Topprestatie van een topseizoen in de IC.
Een half uur later vervoegde ik de witte winstrangen. Mijn tegenstander, een veteraan die vele jaren in Congo,
Rwanda en Burundi heeft geleefd (en aan het begin van de genocide werd weg geëvacueerd), kende ik nog goed
van uit de tijd van zijn Steinweg torooien, twintig jaar geleden. Hij had altijd veel meer elo's dan ik, had er nu nog
1927. Maar op het bord was daar niet veel van te merken : vanuit een Engelse opening greep ik het initiatief, en
bouwde gestaag de druk op. Zijn supertricky ..,Pc5 deed me wel lang nadenken maar niet wankelen, en ik boekte
het winstpunt, mijn wit-totaal in deze IC naar een verbazende 5,5 op 6 optrekkend.
Wim stond ook al twee pionnen voor, met zwart op bord 2, en Lino en ik keken al uit naar een 3-0 toen het noodlot
toesloeg. Wim's koning stond nog op e8, en een ogenblik van schaakblindheid werd hem fataal, toen wit Pd5
gewoon kon slaan, en Wim met zijn e6 pionnetje niet kon terugslaan wegens ... penning door een Te1. Weg winst,
weg droom, weg kampioenschap ? (al moeten we nog wel de uitslag van Chesspirant afwachten). Neemt niet weg
dat Wim een fantastische IC campagne achter de rug heeft, en hij vol goede moed volgende keer nog eens een
laatste keer gaat uitpakken met wit.
Tot half acht duurde Quinten's partij op 4. Toen moest hij in een lopereindspel met een pion minder het hoofd
buigen, zo lang gevochten, zo veel moeite om dan nog te verliezen, maar ja dat is eigen aan sport.
2-2 dus (of 8-8) en als de de elo's bekijkt is dat een voortreffelijk resultaat.

En omdat er nog een partij bezig was na die van Quinten, schrijf ik daar ook iets over, te meer omdat ik me niet
kan herinneren dat er vanuit deze ploeg ooit al veel verslagen de website werden ingestuurd. Het betreft ploeg 6,
en in dit geval een partij van Rudi met wit. Rudi staat met K+P en f,g,h pion tegen K+P en pion g7. Rudi's koning
staat op g5 en zwart's koning op e4. Dan zou je toch denken dat dit met je ogen dicht voor wit gewonnen is ? Rudi
bleek gebiologeerd te zijn door die ene vijandige pion, die nog misschien tot dame kon promoveren ??! Om een
lang verhaal kort te besluiten, en met alle vriendschap en sympatie, hij slaagde er in om elke zet een verkeerd plan
te volgen, en het werd tot mijn verbijstering na verlies van 2 pionnen toch nog remise zeker ! Wat me doet
besluiten dat we later dit jaar misschien beter geen les geven in klasvorm, maar mogelijkerwijze een nieuw idee
moeten lanceren, waarbij alle 1e en 2e klassers peter kunnen (en feitelijk zouden moeten) worden van onze lager
geklasseerde collega's, en individueel hun partijen eens met ze doornemen om hen op hun onvolkomenheden te
wijzen, het dunkt me dat die jongens daar veel meer zullen aan hebben.
Soit. Het is gezegd. Misschien komt er wel nooit iets van, maar toch, zoiets kan zelfs individueel geregeld worden
tussen spelers, zonder inbreng vanuit club of bestuur.

Carlo.

carlo

08 maart 09: SKOG 4 – Rijke Vorst 1 1 – 3

SKOG 4 - Rijke Vorst 1

Bord 1 Wit: Pattyn Luc (1687)– Zwart: Verdonck P. (2068) 0 - 1
Rijke Vorst had het nodig gevonden de zware kanonnen boven te halen; voor het eerst in de Interclub zat ik
tegenover 2068 ELO, mijn verwachte tegenstander van 1915 werd mooi doorgeschoven naar Gert. Enfin, we
hebben het geweten. Ik kwam goed uit de opening, had initiatief op de open d-lijn, terwijl zwart nog niet gerokeerd
had; en zijn stukken nog niet echt goed stonden. Ik voelde dat er iets inzat, en dat ik het nu moest proberen, rustig
spelen leek me niet aangewezen tegen de overmacht. Van de twee mogelijke manieren om zinvol de kwaliteit te
offeren koos ik blijkbaar de minst goede. Een pion gewonnen, een loper redelijk passief, en zwart begon los te
komen. Achteraf bleek Fritz dit wel remise te houden, achter het bord lukte het mij niet: veertig zetten na het offer
ging ik mat. Meteen mijn langste en zwaarste IC partij. Luc.
Bord 2 Zwart: De Block Gert (1658) – Wit: Wuyts L. (1915) 0 –1
Situatie voor het ingaan van de voorlaatste IC-ronde in reeks 5F : Borgerhout 87, Deurne/Oude God/Rijke Vorst
83. Boodschap is dus zoveel mogelijk punten halen en hopen op een uitschuiver van de leider. De confrontatie
begon onder geen al te gunstig gesternte; ik bleek te moeten spelen tegen Luc Wuyts ELO 1915 die al het hele
seizoen het eerste bord is van Rijke Vorst en goed voor 7.5/9. Nochtans ontwikkelde de partij zich prettig voor mij.
Mijn Benkö was goed gelukt en ik lag steeds drie kwartier voor op de klok. Het geofferde pionnetje in de opening
lag ik nog steeds achter maar een zee van ruimte kreeg ik ervoor in de plaats. Alles normaal dus en zelfs na een
dameruil stond ik initiatiefvol. Op een bepaald moment zitten we aan zet 27 en beschikt de witspeler over nog 5
minuten. Resultaat van de schermutseling : twee pionnen kunnen winnen, dus een pion voorsprong, en een
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gezonde stelling (redelijk ver opgerukte zwarte pionnen en de witte koning staat onveilig). De man beseft dat hij
verloren staat en biedt remise aan. Ik dacht van het technisch wel te kunnen klaren of de man te killen in de
tweede tijdcontrole. Maar helaas, de concentratie zakte, ik had er geen zin meer in, werd zenuwachtig of kende
faalangst. De blunders stapelden zich op : kwaliteit moeten geven (ze verliezen was op dat moment bijna een
schaakprobleem op zich !) en een belangrijke pion verprutst. Uiteindelijk bereikte ik de meet met een blote loper
tegen een blote toren voor hem. Ik slaagde er niet in dit remise te houden. Ik hield wel drie kwartier tijd over maar
helaas verlies ik ook dat want extra tijd is niet overdraagbaar naar je volgende IC-partij. Gert.
Bord 3 Wit: De Meyer Jef (1630) – Zwart: Jacobs P. (1745) 0 - 1
Een scenario dat zich al enkele malen heeft afgespeeld tijdens deze IC, herhaalde zich vandaag. Een goede
opening, voorkomen in het middenspel en dan een fout maken. Zowel de analyse van de partij samen met mijn
tegenstander als de thuisanalyse met “good old Fritz”, gaven me de betere stelling tot ik een pion wegblunder. Ik
dacht een pion te winnen, maar overzag een variant, die mijn tegenstrever wel had gezien. Nadien, lang nadenken
om toch nog de meubels te redden, maar het was te vergeefse moeite. Aanvoelen dat je goed in de partij zit en het
dan weggeven, het blijft altijd even slikken. Nog één match te gaan, helaas zonder inzet voor de ploeg. Jef.
Bord 4 Zwart: Van Hecke Patrick (1608) – Wit: Vervloet S. (1668) 1 – 0
Tegen de eerste ploeg van de Rijke Vorst zouden we zweten! Dat stond immers in de sterren geschreven. Ik
speelde met zwart een variant van de Franse doorschuifvariant. Mijn tegenstander, Staf, offerde direct twee
pionnen. Tien zetten later was mijn stelling een brok ellende, ondanks mijn materieel overwicht. Enkele zetten later
hielp Vrouwe Fortuna mij echter uit de nood. Staf liet zich zomaar een toren afsnoepen. Genietend van een glaasje
witte wijn aan de toog, besefte ik wel dat ik door het oog van de naald gekropen was. Patrick.
PS: Opmerking van de ploegkapitein: Patrick opweg met een 10/10 naar...11/11!? Wij geloven er in!
SKOG 4.
jef

Interclub 08-09

ronde 9

Geel 1 - SKOG 1
Er zat een 3-3 in tegen het sterke Geel 1, met op bord 1 Eddy Van Beers (2390). Enkel op bord 1 en 2 was het
Elo-verschil uitgesproken, voor de rest was het zowat gelijk. Of we kansen misten? Dit is het verslag.

- Stijn (zwart) verdedigde zich met zwart uitstekend tegen Eddy Van Beers. Hij stond de hele partij wel wat minder,
maar hij sloeg de koningsaanval af, ruilde stukken en ging een eindspel in waarin wit moeilijk tot een constructief
plan kwam. Jammer genoeg ruilde zwart ook zijn goede loper, waardoor hij een lopereindspel in ging met een
slecht exemplaar. Wit buitte de zwaktes in de zwarte stelling en de onmacht van de zwarte loper optimaal uit en
won.
- Jan (wit) snoepte zijn tegenstander in de opening een pion af. In ruil kreeg zwart wat tegenspel, maar niet
genoeg om de witte stelling te ontwrichten. Een foutief stukoffer maakte de situatie nog erger voor zwart, maar de
stelling werd scherp, twee zwarte lopers keken gevaarlijke de witte koningsstelling in en wits stukken werkten niet
zo goed samen. Beide partijen gingen vervolgens in de fout, waarbij wit toch aan het langste eind trok.
- Bart (zwart) liet zijn tegenstander, die de opening niet goed leek te beheersen, nooit in de partij komen. Pogingen
tot koningsaanval liet zwart rustig overwaaien, terwijl hij op de damevleugel zwaktes creëerde en een pion won. Er
kwam een dubbelelopereindspel op het bord met een vrije dubbelpion op de a-lijn. Zwart maakte het feilloos af.
- Guy (wit) speelde een degelijke partij tegen de kersverse Vlaams kampioene Hanne Goossens. Er leek weinig
aan de hand maar na het ruilen van de zware stukken kwam hij geleidelijk minder te staan. Door f3 te spelen in
plaats van Pf3 ontnam hij zichzelf kansen om de stelling te houden. Zwart liet zich niet pramen en won.
- Nikolaas (zwart) kende een wat mindere dag. In een versnelde Draak vond hij geen antwoord tegen het
ruimteoverwicht van zijn tegenstander, die met een offer op g6 de winst veilig stelde.
- Tobias (wit) kwam niet denderend uit de opening, verloor zelfs twee pionnen, maar kreeg aanvalskansen toen zijn
tegenstander nogal optimistisch lang rokeerde. In de cruciale stelling miste Tobias het winnende Tb1 met
ondekbare matdreiging. Hij koos in de plaats voor pionwinst, maar bleef nog een pion achter en dat kwam niet
meer goed.
jan

Brasschaat 2 - SKOG 2

Je hoopt er op, je droomt er van, maar je bent een ervaren realistische rot in 't vak en dan denk je nu ja, 't zal wel
meevallen, een 1-3 zit er misschien in. We staan 3e, dat is virtueel tweede, want wij spelen nog drie rondes, en
Creb die 1 bordpuntje voor ons staan speelt nog enkel maar 2 rondes. De clash is tussen ons en Chesspirant, die
2 bordpuntjes voor ons staan.
Dit Brasschaat 2 moeten wij met onze élan de baas kunnen.
Quinten op 4 met zwart speelt tegen Willem Verlinden erg secuur. Hij ontfutselt hem een pion, en na 17.00h nog
een tweede. Willem geeft op, en Quinten zegt "amai, hoe sportief". Ik moest onwillekeurig aan Piet Arras denken
die 10 of 15 jaar geleden steevast in zijn commentaren bij het Skog-weekbulletin de volzin "en wit (of zwart) gaf
sportief op" invulde. Tot grote ergernis van velen, want ook al was dat niet waar, en was de sportiviteit het
allerlaatste waar de wanhopige verlorene aan dacht, eerder zouden zij een koning in 's mans oog gegooid hebben,
Piet vond het prachtig om een opgave voor een gedoodverfde matuitvoering, te kunnen bejubelen als zijnde
sportief, ook al had de brave borst schaak gespeeld om over te wenen.

Lino speelde niet tegen de verwachte tegenstander W. Decleir, die met vakantie was. Gert Adams bleek met wit
een maatje te klein en Lino had vanuit een damegambiet in het middenspel enkele hele mooie diep doordachte
tempozetten in huis, die wit tot een verloren voortzetting verleidden. De afwezigheid van Decleir zette zich door de
hele ploeg van Brasschaat 2 heen, maar dat was ons probleem niet, het mocht integendeel ditmaal dus al eens
meevallen.

Ik speelde tegen de bejaarde Ludo De Weerdt, als ze tegenwoordig tien jaar ouder zijn noem ik ze bejaard. Dit
was veruit dus wel de gekste partij van onze namiddag : 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd 4.Lc4 Dat heet Schots
gambiet.
En hier realiseerde ik me plotseling dat ik het echt niet meer wist. 16' dacht ik na, en ik vond niets terug, geen
zweem van een herinnering naar dit onderwerp in mijn database, geen enkele voortzetting beviel me, noch met
4.,Lb4 noch met 4.,d6 noch met 4.,Pf6. Ondertussen liep mijn klok, dat was nog niet zo erg, maar het ontzettende
klotegevoel dat me overviel was dusdanig erg dat ik er een ogenblik over nadacht om op te geven en naar huis te
gaan. Ik zat zodanig diep dat ik 4..,d5 speelde ??!
Er kwam wat er moest komen, en wat ik haatte : 5.Lxd, Pf6 6.Lg5 Le7 7.LxP+ bxL 8.LxP LxL 9.e5 Le7
Hier staat zwart in feite virtueel verloren.
Er is één grote maar. Ik heb twee lopers, en vele lange velden. Ruimte zat om gevaarlijke dingen te gaan doen...
Ik heb de geachte tegenstander vanuit die underdog positie overspeeld, en de partij gewonnen. 0-3 En mijn
opponent, hij heeft van zijn leven waarschijnlijk nog nooit 4..,d5 over zich heen gehad.

Wim stond om 4h 's namiddags gewonnen. We hebben tot twintig voor acht toegekeken om te zien dat hij toch dat
puntje mee naar huis nam. 3 pionnen stond hij voor, nadien 4 pionnen, maar alle stukken stonden nog op het bord
en zwart had steeds een dreiging van eeuwig schaak of andere zever. Opkomende tijdnood deerde Wim niet, hij is
tegenwoordig meer dan dat gewoon. Wim's grootste probleem leek me het laatste half uur er uit te bestaan om te
beslissen op welke manier hij het ging afmaken, niet op een vergissing te lopen, en niet door zijn vlag te gaan.

Voilà, een droge nuchtere 0-4 overwinning op Brasschaat 2 sterkt ons gevoel dat we tot op de laatste speeldag
mee gaan voor de titel. Enkele spelers van onze ploeg presteren niet zo goed in andere tornooien, in deze afdeling
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van de 4e IC liggen de kaarten net perfect : ieder van ons vindt op zijn plaats, aan zijn bord, de perfect geschikte
tegenstander om een redelijke kans tot winnen tot een goed einde te brengen. Wat heb je als team meer nodig.

Tja, volgende keer spelen we thuis. Ik geloof tegen de Creb.

Er zouden minstens duizend supporters moeten zijn.

Carlo.

Zijn opening is mislukt, zijn behandeling

carlo

15 februari 2009: Geel 3 - SKOG 4 4 – 12

Geel 3 - SKOG 4

Bord 1 Wit: Van Oproy K. (1554) - Zwart: Pattyn L. (1687) 1 – 3
Een erg matige partij. Wit komt snel iets beter te staan, mee doordat het zwarte plan al snel verkeerd blijkt te zijn,
waardoor pionverlies en positionele problemen ontstaan. Er komt een wederzijdse dreiging tot binnenknallen in de
koningsstelling op het bord, respectievelijk op g2 en f7. De bevrijdende zet heb ik pas met vertraging gevonden, de
witte dreiging was meteen volledig geneutraliseerd, enkel de minpion bleef over. Kort daarna zet wit totaal onnodig
een paard in, ik jaag het de doos in, en met een massazet geeft wit op. Meerdere uren later mogen we naar huis
want...Luc.
Bord 2 Zwart: Vlaeyens M. (1572) - Wit: De Block G. (1658) 1 – 3
Het seizoenseinde dreigt een beetje lauw voor ons te eindigen ; slechts een waterkans om te stijgen en geen
degradatiegevaar. Na de 4 - 12 vandaag op het veld van Geel laait het vuur weer een beetje op in ons hart.
Misschien sluipen we door deze uitslag toch terug dicht op de hielen van Rijke Vorst (die we nog partij moeten
geven) en vooral, van Borgerhout. Captain Jef en Patrick wonnen in “No time” en een uurtje nadien gooide de
tegenstander van Luc met een brede armzwaai de stukken omver. Plots zat ik daar op mijn eentje. Met een terecht
gevoel dat ook ik spoedig naar de toog zou kunnen. Ik stond immers drie pionnen zuiver voor en de Gelenaar had
z'n torens nog niet kunnen activeren. Een fantasietje links en een grapje rechts pakten slecht uit en toen ik eens
goed keek, bleek dat ik nog slechts één pion voor had, een pion die bovendien ook niet veilig stond. Een uur later
had ik zo liggen knoeien dat ik een pion achter stond ! Dus op een goede twee uur was ik erin geslaagd VIER
pionnen te laten oppeuzelen zonder noemenswaardig tegenspel. Nu hadden we elk nog een toren, hij een loper, ik
een paard en elk een handvol pionnen. Het enige plusje dat ik had was dat zijn koning afgesneden stond van het
gebied waar zo spoedig schermutselingen zouden plaatsgrijpen. Na veel gelaveer en een paar trucks bereikte ik
een toreneindspel (met potentieel een pluspion). Analyse met computer wees ondertussen uit dat dit potremise was
(besefte ik toen niet) maar ik speelde door omdat de zwartspeler in zware tijdnood was gekomen. Zo geschiedde :
om 19:30 viel het vlagje en kon ik met een dubbel gevoel deze akelige plaats verlaten. Gert.
Bord 3 Wit: Peeters S. (1439) - Zwart:De Meyer J. (1630) 1 – 3
In ”No time” nam ik dus de maat van mijn tegenstrever. Een overmoedige witspeler dacht mijn Pirc-verdediging te
kunnen overrompelen. Zijn offer op zet 9 bleek een blunder te zijn. Met een paard minder kan je nog leven, ook al
creëer je enkel nog maar schijngevaar. Wanneer je dan ook nog je toren dreigt te verliezen, dan wordt je
levensduur erg gehypothekeerd. Blijven hopen op de promotie van een vrijpion was alles wat nog overbleef voor
mijn tegenstander. Toen deze moedige krijger ook van het bord verdween, bleek euthanasie de beste oplossing
voor wit. Jef.
Bord 4 Zwart: Keersmaekers L.(NC) – Wit: Van Hecke P. (1608) 1 – 3
In een prachtig lokaal en een goede accommodatie, zelfs voor rokers zijn ze inschikkelijk, speelde ik met wit een
rare Siciliaanse variant. 1) e4-e5, 2) Pc3-Pc6 3) f4-e5?!? Dat is gedurfd door mijn tegenstander. Op zet 8 verliest
zwart een paard en enkele zetten later een loper. De uitslag mag je raden. Patrick
PS van de kapitein: In de helft van de gevallen, bepaalt de manier waarop je wint “uw indruk” over het speellokaal.
SKOG 4.
jef

Interclub 08-09

ronde 8

SKOG 1 - Brasschaat 1
We hebben er lang op moeten wachten, maar de 3,5-2,5 zege tegen Brasschaat 1 mag terecht worden genoemd.
Omdat onze naaste achtervolgers, TSM en Temse 12-12 gelijk speelden tegen elkaar, halen we niet zoveel
voordeel uit ons resultaat, maar dat mag de pret niet drukken. Een overzicht van de partijen:

1. Stijn speelde een goede partij tegen Nils Devos. Beide spelers kennen de drakenvariant, wat een interessant
duel opleverde. Zwart manoeuvreerde handig en dat leverde hem een voor wit lastige pion op e3 op. Wit raakte
beperkt in zijn bewegingsvrijheid, zwart kon zijn stelling rustig versterken en haalde ten slotte het volle punt binnen.
2. Jan wou de partij rustig opvatten, maar wit trok meteen ten aanval richting zwarte koning. Zwart offerde tijdelijk
een pion om de angel uit de witte stelling te halen maar moest even later een kwaliteit afstaan toen hij de pion
terugnam. In ruil kreeg hij wel een pluspion en een wits koning bleef gederokeerd in het centrum staan. Wit voerde
de druk op maar toen zwart verrassend een volle toren liet instaan, die wegens mat niet mocht worden genomen,
kantelde de partij. Wit kon niet meteen verder, zwart nam het initiatief over en kreeg prompt de matzet cadeau.
3. Bart bewoog hemel en aarde om zijn tegenstander eronder te krijgen, kreeg ook voordeel en kansen op de
damevleugel, maar de stelling bleef al bij al gesloten en zwart weigerde helemaal plat te gaan. Remise dus.
4. De prijs voor de meest spectaculaire partij past ongetwijfeld hier. Nikolaas reageerde scherp op de Trompowsky
van zijn tegenstander. Er kwam al gauw een vlijmscherpe stelling op het bord, waarin zwart wel een stuk won maar
vreselijk achter stond in ontwikkeling. Nikolaas liet zich echter niet verleiden tot passief spel, plaatste zijn
tegenstander steeds weer voor een dreiging en toen zijn extra stuk eindelijk het huis mocht verlaten, gaf wit op.
Ongetwijfeld maakt Fritz in zijn analysegehakt van deze partij, maar ze was meer dan de moeite van het
observeren waard.
5. Tobias speelde een vrij eenvoudige remise tegen Guy Baete. Hij bereikte niets met wit en moest toestaan dat de
meeste lichte stukken werden geruild. Zwart probeerde dan nog wel wat, maar de bordjes bleven gelijk hangen.
6. Benjamin stond na de opening niet denderend: het loperpaar tegen en zwakke zwarte velden. Wit wist daar
echter niet van te profiteren. Ook deze partij werd remise.
jan
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Humbeek trad helemaal niet op met de geijkte jeugdploeg die al het hele seizoen aan het roer stond, en die met
hun 1400 elo gemiddeld, op de voorlaatste plaats stonden. De ploeg die ze vandaag naar Mortsel stuurden had
een elogemiddelde van 1765 ! Spijtig, want onze concurrenten voor de titel hadden natuurlijk wel de gelegenheid
gehad om telkens met het maximum van de punten te winnen. Het blijft toch altijd een geknoei en een
competitievervalsing in ons schaakwereldje. Maar niet getreurd, aan de slag !
Ik speelde 1.c4 met wit op bord 3, en mijn bejaarde tegenstander koos voor Koningsindisch, bij mij is dat Sämisch,
5.f3
Door enkele minder nauwkeurige zetten veroverde ik de d-lijn voor mijn zware stukken en stond rond de 20e zet
twee pionnen voor. De zwartspeler kreeg geen schijn van een kans meer, en ik bracht het puntje recht naar huis.
Vlak daarna won Wim zijn partij. Hij speelde behoorlijk goed tegen een Blackmar Diemer gambiet 1.d4 d5 2.e4 dxe
3.f3, hield alle velden goed onder controle, en de verwachte witte aanval werd van in het begin in de kiem
gesmoord. Ook Wim stond na 20 zetten een 2e pion voor, en even later hield wit het wel voor bekeken, knap
gespeeld van Wim, de scoremachine van de afdeling.
Quinten op 4 speelde een zeer spannende partij. Goed gestart vloog hij zijn tegenstrever al direct naar de keel, en
bouwde met zwart een sterk fort op veld g4, een witte aanval daar tegenhoudend, en zelf kwam hij aanzetten met
zijn damevleugelpionnen. Maar zijn koning bleef daardoor in het midden staan, en dat buitte de witspeler plots heel
scherp af in een aanval van D+T+L met een dreiging van mat of damewinst, maar Quinten kon nog net dat ene
belangrijke veldje bezetten, in opkomende tijdnood, waardoor het toch nog remise werd. Quinten moet maar eens
nakijken thuis of de witspeler toch niet een mat of damewinst niet heeft kunnen realiseren.
Toen zat daar nog alleen Lino's bord in de voor de rest al lege zaal, in een pionneneindspel van elk 5 stuks, de
witte koning 4+1 en Lino 3+1+1 Het zag er daardoor even benauwd uit voor Lino, maar hij laveerde zich toch in
een veilige remisehaven, en de uitslag tegen deze sterke ploeg (min of meer gelijke elo's ) 3-1 voor ons, zonder
verliespartij. We zijn nog steeds niet uitgeteld voor de titel !
Carlo.
carlo

SKOG 4 - Brasschaat 4

01 Februari 09: SKOG 4 – Brasschaat 4 2 – 2

Bord 1 Wit: Pattyn Luc (1687)– Zwart: Demarré J. (1750) 0 – 1
Onbegrijpelijk. Wit komt meteen beter te staan, zwart staat erg gedrongen, en wit, niet gerokeerd, valt de K-vleugel
aan met al wat hij heeft: h4, g4, f4, g5 terwijl een L, P en D op scherp staan. Een correct offer L*h7+ laat twee
witte varianten toe, in de ene wint wit meteen zijn stuk terug en behoudt alle initiatief terwijl de z-K op de tocht
staat, in de andere krijgt zwart het wel warm maar behaalt wit hoegenaamd geen resultaat. En ja hoor, ik kies de
verkeerde variant. Luc.
Bord 2 Zwart: De Block Gert (1658) – Cauwenberg C. (1514) 0 –1
Op basis van de stand en de gemiddelde elosterkte leek dit Brasschaat een hapklare brok, onderschatting loert
dan om de hoek. Ik speelde nochtans geconcentreerd om dan toch een witte pionzet COMPLEET te missen. Het
begin van enorme miserie : pion kwijt, dame op de loop en geen rokadekansen meer. Nog anderhalf uur
nagedacht over de volgende vijftien zetten maar mijn tegenstander maakte het -jammer voor mij en de ploegbijzonder koelbloedig af. De man was er terecht trots op dat hij amper een half uur bedenktijd had gebezigd. De
keuze voor het spelen van Siciliaans was misschien ook wat ongelukkig ; de schaarse keren dat ik het speelde
boekte ik er redelijke resultaten mee toch ben ik een stuk vertrouwder met Frans en Caro-Kann. Dit was het
verhaal van één zet die dood en verderf zaaide. Zwaar ontgoocheld onttrok ik me aan de blik van de ploegmaats
en zocht ik troost in enkele Westmalle Triples. Gert.
Bord 3 Wit: De Meyer Jef (1630) – Wit: De Cap J. (1336) 1 – 0
Van uit een dame pionopening werd er al vlug overgestapt naar een voor mij onbekende Caro-Kann verdediging.
Als je geen parate variantenkennis hebt van de Caro-Kann, ja dan maar de vuistregels van de opening toepassen
hé. Het centrum bezetten met pionnen en je lichte stukken zo veel mogelijk ruimte geven. Ik geloof nooit dat mijn
tegenstander veel kaas gegeten had van deze variant, want zijn stukken hinderde elkaar danig en hij bracht
bovendien te vlug zijn dame in het spel. De pion op f7 kwam voor mij in het vizier en ik richtte daar mijn pijlen op.
Ik stond een dubbel pion toe op de e-lijn, maar opende zo de f-lijn voor mijn zwaarder geschut. Op zet 14 was het
al koekenbak, ik veroverde een zwarte pion op de koningsvleugel van mijn tegenstander en zijn stelling begon op
een toren van Pisa te lijken, scheef en wankel. Na o-o-o (zet 20) van wit, begon zwart onschuldig te dreigen. Hij
kwam steeds enkele zetten te laat. Mijn aanval daar tegenover, liep als een trein. Het was op de duur zelfs
moeilijker slechte zetten te vinden dan goede. Het was dan ook logisch dat mijn tegenstander na torenverlies de
witte vlag hees. Jef.
Bord 4 Zwart: Van Hecke Patrick (1608) – Zwart Berghs H. 1 –0
De partij uit deze ronde was voor mij de moeilijkste uit de reeks. Na 60 zetten tegen een uiterts kranige
tegenstander verscheen er een remise achtige stelling op het bord. Twee koningen, twee lopers van verschillende
kleur en elk drie pionnen. Toch wist ik met een aardig geintje de winst nog te verzilveren. Oef! En … chapeau voor
mijn tegenstander, zij had het me erg moeilijk gemaakt. Patrick.
SKOG 4.
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Machelen 1 - SKOG 2
Vandaag trokken we als 2e in de rangschikking naar de 5e geklasseerde, Machelen 1.

Die ploeg had een ijzersterk duo op 1 en 2, vergelijkbaar in hun scores aan onze topborden, maar wij hadden
beter gepresteerd op 3 en 4 en dat maakte tot dusverre het verschil. Het was er aangenaam schaken : Machelen 2
in de 5e afdeling was bye, en dat maakte dat in het hele chique kasteeltje waar de ontmoeting plaats vond enkel
onze vier borden bezet waren, in een zalige stilte, alle overige lokalen en plaatsen volgens mij verlaten. Ouderwetse
omgeving, met schaakuitslagen en -berichten aan de muur op de manier van in Adams' tijd. Er was ook geen
cafetaria, maar wel een sympathieke ijskast met erg aannemelijke prijzen voor de drankjes. Machelen en wijzelf
traden op in de standaard volgorde, ik had onze ploeg op voorhand voldoende gebrieft (?? is dat wel Nederlands),
en wij kenden dus alles van onze tegenstanders. Quinten op 4 vloog als eerste de tegenstander direct naar de
keel, goed zo ! met een 4-pionnen Pirc. Langs de c-lijn kwamen de lichte en daarna de zware stukken omhoog in
de zwarte stelling, een kwal sneuvelde, nog een pion extra, naar een gladgewonnen stelling en toen hief ik mijn
ogen ten hemel biddende dat Quinten naast mij in onze kleine eindigheid van welgeteld één meter, nog één,
welgeteld één ding zou doen, helemaal niet in tijdnood, maar mijn geachte collega kennende (10 zetten in 9' in
gewonnen stelling waarbij hij al eens zenuwachtig wil worden), vrezende dat het niet waar mocht zijn maar het
werd dus wel waar en zwart had aan één finale schwindel genoeg om eeuwig schaak te maken.
Ja, daar ging mijn pronostiek. Ik had vooraf getipt op een 1-3 overwinning. Twee winsten op 3 en 4 en twee
remise's op 1 en 2.
Maar Lino startte slecht, zoals bijna altijd met zwart, in een soort krom frans, speelde het niet bijster goed op zet 7
en wit kreeg alles, een droom van een stelling. Bordje 1 van Machelen deed wat er te doen stond, en het was uit
voor Lino : 1e nederlaag dit jaar in de IC, geen schijn van een kans.
Geen man overboord : Wim moest en ging die 1 op 2 aan de top borden waarmaken : hij spendeerde zeeën van
tijd (75' verbruikt tegen 30' rond zet 15)), nam vanuit Lf4 een giftige pion op c7 (Londen opening), en toen
ontstonden er de wildste stellingen, met vooral penning motieven. Wim pende zwart's dame, wrong zich uit een
matnet, en won ! Nog maar eens, hij won ! Ik geraak de tel kwijt, maar het moet volgens mij 6,5 op 7 zijn. Dan krijg
je problemen in de club : moet die in de 1e ploeg gaan spelen om ze daar mee te redden, of moet hij in onzen 2
blijven scoren, om er wat te gaan doen ? Promoveren ? Twee ploegen in 3e ?? Ik weet het effe niet meer goed,
laat maar overwaaien deze week. Maar natuurlijk moeten we proberen een 2e ploeg in 3e nationale te krijgen.

Goed, ik bleef dus nog alleen over van ons gevieren.
Hij speelt 1.c4, "mijn" opening, en ik antwoord 1.e5 Ik speel ook al eens 1..,c6 dus je moet weten wat je wil. Maar
Daniel S. had met zwart vorige week van mij gewonnen met 1..,e5 en ik denk ook dat het de sterkste voortzetting is
tegen deze openingszet. (Niet dat de openingskeuze veel belang zal hebben in de einduitslag tegen Daniel, maar
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toch ..), ik speel met zwart 3.g3 c6 en kom na 4.d3 d5 in een comfortabele stelling. Ikzelf speel hier geen 4.d3,
dus vandaar. Er bleek al snel dat wit remise wilde, a6 werd a3, b5 werd b4, maar ik had het droomcentrum. Er
ontstond een zwarte pionnenfalanx, e5 f5 g5 h6 en hij stond heel bekrompen maar zonder zwaktes. Een geduldige
langdurige opbouw ontstond, steeds meer druk op zijn koningsstelling, een dame-flankaanval zijnerzijds bleef uit.
Op zet 26 komt er mijn breekzet ..,h4. Wit heeft nog 8' en ik 23'. We schaken, geen probleem, mijn wurggreep
houdt aan, we geraken in een blitzsituatie, plots roept hij op mijn 39e zet "JIJ MOET NOTEREN", ik moet dat
helemaal niet, nog in geen honderd jaar, ik denk jij weet het niet goed, jij moet je bovendien niet moeien in mijn
eigen gvd'se tijdnood, ik zeg dat is niet waar, ik speel mijn zet echt zwaar beïnvloed, en draai mijn blad om.
Helemaal in de war, ik begin te discussiëren, en er gebeurt iets raars : ik betrouw het vanuit een verschrikkelijk
goed opgebouwd verleden niet helemaal en speel goddank nog een extra zet, een belangrijke zet, een zet om de
partij niet met tijd te verliezen. Ik had voordien inderdaad een zetje gemist.
Ik heb de partij kort nadien op zet 46 gewonnen.

Moraal ?
We worden kampioen, we hebben alle topploegen gehad, we gaan de anderen er af schudden. Chessdinges kan
de pot op.

Wat gaan we volgend jaar doen ?
Niks, twee ploegen opstellen in 3e, met mensen als Lino, Wim, euh ... diverse anderen !

Carlo.

pascal

Deurne 2 - SKOG 3

F . Descombes (4669) - A . Kurliuk (48160) : 0 - 1
P.Verrijsen (13285) - J.Viaene (48151) : 0 - 1
G. Foulon (45675) - J. Van Hecke (46353): 1 - 0
B. Dahrda (11908) - O.Knyazkov (11399) : 1 - 0
Uitlsag : 8 -8

Gezien Deurne 2 op elk bord meer elo's hadden dan wij, een goede uitslag.
Andrej won mooi , zie hieronder.
Ik won snel (25 zetten) door een idee dat Werner me aan de hand deed
2 jaar geleden.
Jeroen vocht dapper, maar Greta's ervaring gaf de doorslag.
Oleg vond dat hij goed stong , tot hij plots ontdekte
dat hij een paard minder had. Ja, ,paarden lopen al eens weg.....

Mooie partij van Andrej :
1. c4 - f5
2. d4 - Pf6
3. Pc3 - e6
4. g3 - Le7
5. Lg2 - 0-0
6. Pf3 - d6
7. 0-0 - Pbd7
8. Db3 - h6
9. Dc2 - e5
10. Td1 - Db6
11. d5 - exd5
12. c x d5 - Pg4
13. e4 - Pde5
14. P x P - P x P
15. Lf4 - Pg6
16. Ld2 - f4 nu geeft Fritz voordeel voor zwart
17. f3 - c4 +
18. Kh1 - f x g
19 . h x g - Df2 vanaf nu geeft Fritz groot voordeel zwart
20. Tf1 - D x g3
21 . Pe2 - Dh4 +
22. Kg1 - Pe5
23. Dd4 - Lg5
24. L x L - D x L
25. Tad1 - Tf4
26. Dd2 - Lh3
27. Pe6 - L x P
28. d x e6 - Pd3 (vanaf nu hadden beiden nog +- 5 minuten )
29. b3 - Dc5 + (nu gaat het snel bergaf voor wit)
30. Kh2 - Th4 +
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31. Gg3 - g5
32. f4 - Pd3 x p (beter nog was nemen met de pion)
33. D x d6 - De3 +
34. Tf3 - Pe2 ##
pascal

18 Januari 2009: Deurne 3 - SKOG 4 9 – 7

Deurne 3 - SKOG 4

Bord 1 Wit: Van Lil B. (1846) - Zwart: Pattyn L. (1687) 3 – 1
Een vrij degelijke partij met witte OOO en zwarte OO, hét recept voor spektakel. De zwarte aanval zat nog in de
planningsfase terwijl de witte aanval ontzettend snel op gang kwam. Wit smeet er een paard tegenaan, wat niet
echt nodig was; meteen daarna overzagen beiden dat er plots een mat in vier inzat. Zwart bleef de levensreddende
zetten vinden (niet moeilijk, er was er doorgaans maar één) en had opeens zelfs hoop op meer dank zij een
opgerukte vrijpion. Maar dan gaf wit de genadestoot en verdwenen heel wat stukken de doos in, helaas meer
zwarte dan witte. De vrijpion was niet meer te redden, en zwart gaf op. Een stevig robbertje, zoals ik al jaren niet
meer meegemaakt had. Luc.
Bord 2 Zwart: François P. (1661) - Wit: De Block G. (1658) 3 – 1
Deze zondag was zeer belangrijk voor ons : spelen tegen de derde in de stand met als doel een goed resultaat
halen om leider Borgerhout 5 bij te houden, of ja, zelfs bij te benen. Mijn partij kende een droomstart ; nog wat moe
van het kersverse vaderschap kon ik mij erg goed concentreren en was ik gebeten om te winnen. Misschien ging
het allemaal wat té vlot en ging ik daarom te vroeg de teugels vieren...De opening was duidelijk van mij, en in de
overgang naar het middenspel kan ik al inslaan met de dame op f7, moet zijn dame al op de vlucht, win ik een pion
en heb ik plots de mogelijkheid om mijn dame te ruilen voor twee zwarte torens en een zwart paard. De boekjes
van Euwe zeggen immers dat je dan een stuk voor staat. Had ik maar wat beter gekeken (ik hoefde die ruil zeker
niet te doen ; de stelling was luxueus genoeg om materiaalwinst even uit te stellen) want zwart had een kleine
tegenactie met z'n dame op mijn damevleugel ; ik reageerde slecht waarna ik zelfs een stuk moet teruggeven om
niet in een aanval van dame en paard terecht te komen. In principe had ik hier nog goede (remise) kansen want ik
hield twee verbonden torens over tegen een dame voor zwart (ene Pascal François elo 1760, oude ELO). Nog niet
hersteld van het besef dat ik mijn winststelling heb weggegooid speel ik inaccuraat waarna zwart voorgoed
overneemt en ik stilaan verdrink in de zwarte pionnenzee. In de boekjes staat te lezen dat twee torens even sterk
zijn als een dame maar dit is niet mijn ervaring. Het rekenwerk lijkt me gewoon simpeler voor de damepartij. De
ontgoocheling was enorm. Gelukkig speelde Patrick alweer een grootmeesterlijke partij in een twintigtal zetten en
boekte Jef een zeer vlotte remise. Borgerhout speelde gelukkig slechts gelijk waardoor we ze nog steeds in het
(telescoop)vizier houden.
Bord 3 Wit: Wenselaers G. (1721) - Zwart:De Meyer J. (1630) 2 – 2
Pirc, 1)e4-d6; 2)d4-Pf6; 3)Pc3-g6; Lc4-Lg7. In deze opstelling van wit, kan zwart soms na enkele zetten zijn paard
“schijnofferen” op e4 en zo gebeurde het ook in deze partij op zet 6. Meestal offert wit dan zijn loper terug op f7,
doch wit verkoos om terug te slaan met zijn paard op e4. Na een vork van zwart met de pion op d5 kwam er een
gelijke stelling op het bord, met als gevolg een partij die je gemakkelijker kan controleren. Het middenspel bracht
geen noemenswaardige manoeuvres op het bord. Toen de torens ook werden geruild, stelde mijn tegenstander op
zet 23 remise voor. Het was geen glitterpartij, maar Fritz kon ons niet op grove fouten betrappen. Na een kijk op
het bord van Gert, dacht ik dat ook hij, minstens een remise uit de brand kon slepen. Met elk (mijn opponent en ik)
nog een half uur op de klok en de reeds gewonnen partij van Patrick, leek het aannemen van dit aanbod, een
juiste beslissing te zijn. Helaas moesten we toch nog nipt de duimen leggen. Jef.
Bord 4 Zwart: De Schepper M.(1639) – Wit: Van Hecke P. (1608) 1 – 3
Ik speelde met wit en vandaag lag er een Frans menu op mijn bord. Het was de klassieke doorschuifvariant waarin
wit zijn d-pion offert. Op zet 17 riskeerde ik een brutaal paardenoffer. Blijkbaar had ik het goed uitgerekend, want
8 gedwongen zetten later ging mijn tegenstrever mat. Patrick.
SKOG 4.
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SKOG 4 - Borgerhout 5
04 Januari 09: SKOG 4 – Borgerhout 5 2.5 – 1.5

Bord 1 Wit: Pattyn Luc (1687)– Zwart: D’Haluin W. (1757) 0.5 – 0.5
Een klassieke damepion-partij die rustig begon en stilaan enkele specifieke kenmerken kreeg: na een 15tal zetten
had zwart een slechte loper en zat hij een beetje gedrongen, wit had een sterk paard op e5, maar zat met een
achtergebleven pion op c3, en liep achter in tijd. Na nog veel rekenwerk en enige ruiloperaties zag wit de winstweg
nog steeds niet, als die er al was. Uiteindelijk kwamen beiden overeen het nieuwe jaar elk met een halfje te
openen. Luc

Bord 2 Zwart: De Meyer Jef (1630) – Wit: Cankja I. (1754) 1 – 0
Tweede Gsm overwinning van de ploeg. Alle info over de wedstrijd te verkrijgen aan de toog. Jef

Bord 3 Wit: : Van Hecke Patrick (1608) – Zwart:Coulibaly H.(1800) 1 – 0
Vandaag spelen we een topper thuis tegen de leider in onze reeks. Mijn tegenstander komt exact een uur te laat.
(Ik vermoed net geen uur, want anders kunnen wij de winst reeds opeisen, niet?) Bij zet 4 gaat zijn Gsm af en ik
claim onmiddellijk de overwinning. IC is immers een ploegwedstrijd en de reglementen zijn de reglementen.
Nochtans was er een interessante variant van het koningsgambiet op het bord getoverd. 1) e4-e5 2) f4-d5 3)
xd5-Dxd5 Zwart doet hier al een vrij zwakke zet. De bedoeling van het tegengambiet is om e4 te spelen. 4) Pc3 –
ring ring en 1 - 0. Patrick.

Bord 4 Zwart: Segers Jan (1270) – Wit: Agalovian L. (1521) 0 –1 In een Italiaans opgezette partij werd het
evenwicht lang behouden. Door enkele onnauwkeurige manoeuvres kon zwart de kwaliteit en een pion winnen.
Doch na enkele opdringerige zetten van wit bekwam deze een matdreiging en moest Jan zijn kwaliteit teruggeven.
Met een pluspion was zijn stelling nog altijd OK. De ervaren kennis in het eindspel van zijn tegenstander, bracht
Jan aan het wankelen. Uiteindelijk moest hij na een zeer verdienstelijke partij de vlag strijken. Jan toch bedankt om
ons vandaag te depanneren. Je hebt nog iets te goed. Jef.
Opmerking van de kapitein: Weg met de Gsm, maar vandaag leve de Gsm!
SKOG 4.
jef

Interclub 08-09

ronde 5

Mechelen 1 - SKOG 1
Tegen een ploeg die op elk bord gemiddeld meer dan 100 Elo meer heeft, is elk punt meegenomen, maar
verliezen met 1.5-4.5 stond niet meteen op onze agenda. Gezien het partijverloop hadden we echter niet op veel
meer moeten hopen. We blijven dan ook in de degradatiezone en Mechelen 1 staat niet voor niets mee aan kop in
de rangschikking. Het verslag:
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- bord 1: Stijn stond van bij het begin passief tegen Jan Gooris. Die speelde positioneel een sterke partij en buitte
optimaal de zwaktes in de zwarte stelling uit. Met de zware stukken en een sterk paard tegen een loper die heel de
partij tegen zijn eigen pionnen heeft aangekeken, manoevreerde hij een vrijpion naar de zevende rij, waarna zwart
kon opgeven.
- bord 2: Jan speelde een sterke partij. Hij kwam beter uit de opening en zette druk op de zwarte koningsstelling.
Na een schijnkwaliteitsoffer ging er een handvol stukken in de doos, waarna beide partijen met dame en toren
verder moesten en zwart een zwakke pion overhield. Wit wikkelde mooi af naar een toreneindspel waarin hij
dankzij een betere pionnenstructuur goede winstkansen had. In een moment van concentratieverlies koos hij
echter voor een minder voortzetting die, ondanks een pluspion, tot een theoretische remise leidde.
- bord 3: Bart kwam een halfuur te laat en besloot er dan maar meteen een gambietpion tegenaan te gooien. Wit
had de hele partij lang zijn handen vol met het initiatief van zijn tegenstander. Ten slotte kwam er een
dubbeletoreneindspel op het bord, waarbij beide partijen zowel voor remise als voor winst konden gaan. Het was
wachten op een foutje van een van beide spelers, maar dat kwam er niet. Remise.
- bord 4: Ricky speelde een Morra-gambit dat door zijn tegenstander werd geweigerd. Daarop overzag hij een
combinatie en verloor zijn d-pion. Met minuspion en een slechtere stelling koos wit voor een alles-of-nietsoffensief,
ingeleid door stukoffer. Dat leidde tot een eindspel D+L tegen T+T+P. Jammer genoeg waren de twee torens van
Ricky's tegenstander toch te sterk. 0-1
- bord 5: Hoe het Nikolaas verging, vertelt hij zelf: "Mijn tegenstander offerde in de opening een pion, die ik
waarschijnlijk niet mocht aannemen. Ik deed het toch en de afstraffing bleef uit. Vervolgens offerde wit een paard
en pion - onvrijwillig, naar ik na de partij vernam - in ruil voor een stevige aanval. Ongetwijfeld stond ik hier
gewonnen, maar door een onhandig damemanoeuvre smolt mijn voordeel weg. Uiteindelijk offerde wit nog heel wat
materiaal voor een matcombinatie. Met een dameoffer wist ik het ergste te voorkomen en kon ik afwikkelen naar
een eindspel dat waarschijnlijk iets beter was voor mij. Wegens mijn abominable eindspeltechniek en een lichte
verkoudheid heb ik het maar remise gegeven...
- bord 6: Zwart speelde de Philidorverdediging, wat Tobias de gelegenheid gaf om een zelden gespeeld pionoffer
te proberen. Hoewel wit zich niet echt had voorbereid kwam hij prima uit de opening, met een goed centrum en
druk tegen f7. Hij speelde zijn aanval echter te overhaast en zwart kreeg tegenspel. Bij het verdedigen overzag wit
een vork. Hij verloor een stuk en daarmee de partij.

jan

K Mechelse 2 - SKOG 2

We speelden bij de leiders, voor de tweede keer op rij, en opnieuw won de ploeg, ditmaal met 1-3 (6-10) ! Toch
staan we niet eerst, Chesspirant heeft 4-0 gewonnen, en steekt ons opnieuw de loef af. Haasje-over, en wij blijven
steeds op die 2e stek.
Onze vier partijen begonnen alle met 1.d4
Ik kreeg op bord 3 met zwart voor het eerst de gelegenheid de Moskou variant van het halfslavisch te spelen, iets
wat ik meer dan 40 jaar had vermeden, door steeds voor damegambieten of slavische openingen te kiezen. Ik heb
duidelijk nog niet alle finesses van deze nieuwe opening in de vingers, wit nam met een paard correct de door pion
h6 gedekte pion g5 en de buit bleek binnen, want het paard slaan bleek nefast. Lino op 1 zette een sterke Pelgrims
opzij, met een matdreiging langs de h-lijn. Zoals vaker had hij eerst een beetje paraplu gestaan, maar dan de
situatie vlijmscherp rechtgezet. Wim deed niet onder, maar totaal anders, heel strategisch en goed in balans,
uiteindelijk een pionnetje winnend, en even later de partij. Toen ook bleek dat Quinten in een wit damegambiet om
vijf uur al drie pionnen voor stond, maar we toch nog moesten wachten tot na half acht vooraleer de tegenstrever
opgaf, reden we een beetje verbaasd over ons zelf naar Mortsel, heel wat teams met hogere elo's staan achter ons
! Wat Lino en Wim presteren is met hun 4,5 op 5 toch wel effenaf verbluffend. Zien hoe dat verder verloopt !
CD
carlo

7 December 08: Schoten 1 - SKOG 4 0 – 4

Schoten 1 - SKOG 4

Bord 1 Wit: Van Hille R. (1280) - Zwart: Pattyn L. (1715) 0 – 1
Schoten is een bescheiden club met een 35-tal leden, de helft ervan jeugd. Ze hebben maar één ploeg in de
Interclub, bedoeld om jong talent kansen te geven. En zo zaten we tegenover vier prille tieners, helaas ook met
enig boenkeboenk op de achtergrond. Wit kende zijn weg vrij goed in Sicilië, en dwong zwart in een tamelijk
gesloten en erg positionele partij, waarbij stapje voor stapje terrein moest veroverd worden. In het middenspel
forceerde zwart een ruil die wit weliswaar een moeilijk te dekken vrijpion opleverde op d5, maar daartegenover
stond het vooruitzicht van de controle over d3, waar een zwarte schimmel uiteindelijk berensterk zou worden. Wit
probeerde dan eerst enkele tactische valletjes en spendeerde uiteindelijk een kleine kwaliteit, dit alles in een
poging om de vrijpion te redden; toen dat allemaal niet lukte gaf hij wijselijk op, waarvoor mijn respect. Luc.
Bord 2 Zwart: Van Hille S. (1088) - Wit: De Block G. (1701) 0 – 1
Schoten ken ik vooral van de “Joske Vermeulen-sketch”, van het 1 mei-tornooi en lessen grammatica. De mood
was relaxed ; we stapten uit Patricks wagen en hij zei : 'Kom, laten we eerst nog eens roken en naar dat
standbeeld gaan kijken'. Jammer genoeg stond er geen uitleg bij. Na een lange uitleg van mij over het waarom van
het niet-planten van een taxushaag (die het beeld omzoomde) in mijn tuin viel onze blik op een café, genaamd 'De
Gilde'. Dit was vast en zeker het speellokaal. 'Ja klopt, ik herinner het mij uit de briefingmail van captain Jef'. Daar
dronken we nog iets tot Jef, die zijn partij al begonnen was, ons groet evenals Luc die geruisloos naast ons
opdook. Onder impuls van Jef werd de strategie nog even doorgenomen : geen flauwekul en spelen om te winnen.
Ik had problemen om me te concentreren want in een naburig huis was een rockgroepje aan het repeteren.
Konden we vijflmaal horen: o.a. 'Dikke Lu' van Hugo Matthijsen en De Bomen (of Clement Peerens explosition??),
'There will be no next time' van The Kids en 'Lust for Life' van Iggy Pop. Na veel gelaveer maakte de kleine jongen
dan toch een fout en kon de 1 worden bijgeschreven. Leuk want zo nog de finale van het veldrijden kunnen zien,
tijd voor een gezellige babbel en perfect getapte pintjes. Gert.
Bord 3 Wit: Beukema C. (NC) - Zwart:De Meyer J. (1652) 0 – 1
Opening:Vierpaarden spel. Al vlug liet wit het initiatief aan zwart, zodat ik het centrum kon bezetten met e5 en d5.
Na de openingsschermutselingen ruilde wit zijn zwarte loper tegen mijn paard op f6 en kon op die manier een pion
winnen, maar opende daardoor de gevaarlijke “g lijn”. Na mijn lange rokade kon ik zonder veel risico druk
beginnen uitoefenen op de koningsstelling van mijn tegenstander en maakte dankbaar gebruik van de open “g lijn”.
Zijn dame werd overbelast in haar verdedigende functie en zo won ik de kwaliteit. Daar een van mijn torens vrij
inactief bleef, besloot ik “de kwal” terug te geven maar met pionwinst en een gelijke stelling qua stukken doch met
gunstige perspectieven voor zwart. Er dreigde meer dan één probleem voor wit. Bij nauwkeurig spel, was zijn
stelling toch nog te verdedigen. Mijn jeugdige tegenstander ging echter in de fout, kwam een pion achter en je zag
duidelijk op zijn gezichtje dat de veer brak. De foute zetten stapelde zich nu op met opgave tot gevolg. Toch zit er
schaaktalent in dit kereltje maar vandaag betaalde hij leergeld. Jef.
Bord 4 Zwart: Beukema J.(NC) – Wit: Van Hecke P. (1573) 0 – 1
Vandaag spelen we tegen Schoten 1, in het “Gildenlokaal”. Vijftien jaar geleden was dit mijn oefenlokaal van de
muziekgroep “Kadans”. Op mijn vast plaatske, naast het antieke kruisbeeld, zie ik nog de puttekes in de grond van
de piek van mijn contrabas. Onze tegenstanders zijn vrij jong, een gemiddelde leeftijd van 13 jaar. Mijn partij is een
vluggertje. 1) e4-e5; 2) f4-f6; 3) xe5-xe5; 4)Dh4+-g6; 5) Dxe5-De7 6) Dxh8. Hiermee is de partij al beslist.
Gelukkig staan er beneden aan de toog enkele oude bekende muziekbroeders, zodat het wachten op de uitslagen
van mijn ploegmaats vlug voorbij gaat. Patrick.
SKOG 4.
jef
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Vorig jaar eindigde Overpelt 1 tweede in de reeks. Dit jaar komen ze qua Elo iets zwakker uit de hoek, maar toch
verloren we opnieuw met 2-4.

- Stijn kreeg een zware tegenstander voorgeschoteld op bord 1. Hij probeerde van bij de opening zijn tegenstander
onder druk te zetten en had daar een pion voor over. Zwart hield zijn zaakjes echter goed onder controle en joeg
wit uiteindelijk in een gewonnen stelling door zijn vlag.
- Voor de derde keer op rij wist Jan een stelling met een pluspion niet te winnen. Het ging dan wel telkens om
positioneel moeilijke stellingen, en net zoals in de twee vorige partijen koos hij voor een verkeerd plan en dat was
slechts goed voor zijn vierde remise op rij. Later in de auto vond hij het winstplan wel, maar ja...
- Bart ging voluit voor de winst. Hij slaagde erin zijn tegenstander een dubbelpion aan te smeren op de
damevleugel en won vervolgens een, later twee pionnen. In het dubbeletoreneindspel maakte hij de zaak eenvoudig
af.
- Guy verloor en dan ging naar eigen zeggen zo: "In een tamelijk gelijke stelling probeerde ik het initiatief te nemen
via een combinatie, maar de tegenstander vond de juiste zetten en ik bleef zitten met een zwakke centrumpion.
Daarna vond ik geen deftig plan meer. Veel goede wil maar teveel gepruts."
- Nikolaas' partij was een typische Siciliaan: de ganse tijd dansen op het scherp van de snede. "Mijn tegenstander
offerde enige pionnen die ik waarschijnlijk iets te gretig van het bord haalde. Daardoor had ik geen tijd meer om te
rokeren. Ik dacht de aanval te kunnen keren maar had een mat gemist en moest een stuk geven om dat eruit te
halen. Daarna heb ik nog wel wat geprobeerd, maar het eindspel met een loper minder was niet te houden."
- Tobias kwam in de Saemisch variant van het Koningsindisch terecht. Zwart was niet op de hoogte van de theorie
en speelde 7...Nbd7, op het eerste zicht een logische ontwikkelingszet maar eigenlijk een fout, want zijn tegenspel
op de damevleugel kwam traag op gang en wit kon rustig een pionnenaanval lanceren op de koningsvleugel. Hij
deed dit echter niet nauwkeurig genoeg. Nadat de meeste stukken waren geruild kwam er een eindspel op het
bord waarin zwart iets beter stond (goed paard tegen slechte loper). Zwart had echter veel tijd verbruikt en dus
werd remise overeengekomen.
1/2-1/2

jan

SKOG 2 - Chesspirant 1

Vandaag was er geen enkele reactie op de oproep van het clubbestuur om chearleaders in het middenvak te
posteren, en de zaak wat op te vrolijken. Tenzij dat Chesspirant besloten had om met 18' vertraging aan de borden
plaats te nemen. Wij, Skog 2, de runners-up tegen de leiders. Verschil in de stand : 1 punt.

1.c4 kan soms gevaarlijk zijn. Ik speelde mijn opening op bord 3 tegen iemand van gelijke elo, die het slecht
behandelde, en na 8 zetten was het eigenlijk over. De partij duurde toch nog tot zet 32! 1-0 Geinteresseerd ? 1.c4
e5 2.Pc3 d6 3.g3 Le6 4.Lg2 c6 5.b3 g6 6.d4 exd 7.Dxd Df6 8.Dd2 Dit is niet zo comfortabel voor zwart. Er volgde
8..,d5 9.Lb2 Lb4 10.a3 Lc5 11.Pe4.

Quinten naast mij op 4 zette een boeiende hoofdvariant neer van het Caro Kann met kansen over en weer. Zijn
zwart loperoffer op b2 in het latere middenspel leek erg gevaarlijk, maar waarschijnlijk leek wit na een koelbloedig
KxLb2 toch de bovenhand te zullen halen - tenzij natuurlijk de computer ofwel Quinten een ander oordeel vellen. De
zwarte koning geraakte daarna in een ongezonde matcombinatie, en dus 1-1.

Als je het mij toen vroeg schatte ik onze kansen in op 1,5-2,5
Hoe het zich daarna op de bordjes 1 en 2 naar 2,5-1,5 ontwikkelde mag Joost weten.
Lino stond verloren met zijn pion minder (Lino weerleg mij, als je kan of er nog zin in hebt), maar zijn doorluchtige
tegenstander van meer dan 2000 elo's kende er de ballen van, van het toreneindspel bedoel ik, en LH ontsnapte in
remise. Goed voor de ploeg !
Nadien bleek Wim ook nog te winnen van Marigje Degrande's 1.f4 d5, kampioen van België bij de Dames.
Analyses alom nadien leken te beweren dat Marigje remise had moeten houden, ook al had onze Wim een
pluspion. Ik vermoed dat Wim besefte dat hij de ploeg aan de kop van de rangschikking kon brengen, mooi zo !

Het mag al eens meezitten!

We staan nu gelijk met Chesspirant 1. Maar of we eerst staan valt af te wachten, door het 2,5-1,5 is er misschien
een derde hond die ons via een 4-0 nog voorbij holt !?

Het ziet er leuk uit - Skog 2 en Skog 5 gaan er wel heel erg hard tegenaan momenteel !!
Carlo.

carlo

23 November 08: SKOG 4 – Overpelt 2 2 – 2

SKOG 4 - Overpelt 2

Bord 1 Wit: Pattyn L. (1715)– Zwart: Van Stiphout Marc (1675) 1/2 – 1/2
Eigenaardige partij: na 11 rustige zetten komt wit tot het inzicht dat de stelling volledig symmetrisch is op 1 eerder
onschuldig pionzetje na (h3), en dat zwart eigenlijk een tempo achterop hinkt. Maar er is enkel een stel paarden
van het bord en alles zit vast. Vier zetten later, er zijn intussen twee pionnetjes geruild, stelt zwart terecht remise
voor, wat wit erg atypisch, door klimatologische omstandigheden enigszins vermurwd, en met goedkeuring van de
ploeg kapitein, aanvaardt. Luc.

Bord 2 Zwart: De Block G. (1701) – Wit: Englicky Pavel (1690) 1/2 – 1/2
Deze sympathieke man was een ex-Tsjech die in 1977 een Belgische ontmoette in Praag en twee jaar later met
haar trouwde. Als bandwerker opgeklommen tot IT-manager via avondcursussen bedrijfseconomie. Sprak
Nederlands, Tsjechisch, Slovaaks, Engels en Russisch (was verplicht vak tijdens het commiregime). Kon ook goed
schaken maar had daar weinig zin in op deze zondagnamiddag. Bood remise aan na anderhalf uur spel in een,
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inderdaad het mag gezegd, gelijke stelling. Vrij snel aanvaard want geen van ons had zin om te speculeren op een
fout van de ander. Mijmerend naar het oude Praag en verhalen opdissend van Vlastimil Hort deden we ons in een
winters decor te goed aan Lachouffe en Westmalle Tripple. Bij het verlaten van het CC kreeg ik een sneeuwbal pal
op de neus van jongeren die zich verschanst hadden achter een muurtje. Gert.

Bord 3 Wit: De Meyer J. (1652) – Zwart: Jannis Guido (1771) 0 – 1
Na een Colle Koltanowski opening (1. d4-d5;2. Pf3-Pf6;3. e3-e6;4. Ld3-c5; 5. c3-Pf6 enz.) kwamen we al snel na
enkele zetten in een Franse partij terecht. Er was niets aan de hand, totdat ik een (bedenkelijk) plan bedacht
waarbij ik mijn dame actief in het spel bracht. Als de dame dan opgejaagd wild wordt, dan kijk je al vlug tegen
tempo verlies aan en laat je uiteindelijk het initiatief aan de tegenstander. Gevolg: een gedrongen stelling voor wit
en mijn pion op d4 bleef constant onder vuur liggen. Verdedigen dus. Uiteindelijk dacht ik een oplossing te hebben
gevonden voor mijn niet al te rooskleurige stelling. Mijn tegenstander overzag een combinatie op de damevleugel,
waardoor ik een pion won. De euforie was van korte duur, zwart liet de dame vleugel in de steek en lanceerde een
scherpe koningsaanval. Deze was van groter belang dan al mijn kattengespin aan de andere zijde van het bord.
Zoals me vaker overkomt, steek ik dan te veel tijd in het bedenken van een plan om de meubelen te redden. Thuis
zag “Fritz” mijn plan wel zitten. Hij gaf me wel “een min stelling” maar lang nog geen verloren partij. Achter het bord
in Mortsel begon ik stilaan in tijdnood te komen met als fatale gevolg, onnodig kwaliteitsverlies. Mijn stelling werd
zodanig ondermijnd dat er uiteindelijk stukverlies van kwam en een opgave onvermijdelijk werd. Jef.

Bord 4 Zwart: Van Hecke P. (1573) – Wit: Rodrigez Abelardo(1348) 1 – 0
Nog een thuiswedstrijd!! Ditmaal tegen Overpelt met een niet te onderschatten ploeg.Ik moest het opnemen tegen
de jonge Abelardo die ondanks zijn jeugdige leeftijd zeer solide speelde. Toen hij echter op zet 21 een loper
verloor was de partij vlug beslecht. Patrick.
SKOG 4.
jef
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SKOG 4 - Brussels 4

Bord 1 Wit: Pattyn Luc (1715)– Zwart: Ronse Yvan (1401) 0 – 1
Na dubbele OO zocht Z het eerder in het centrum, en speelde W op koningsaanval, met DLL op g7, h7 en h6
gericht. Wit stond beloftevol maar vrij plots stonden de Z DL op de a8h1 diagonaal, en na een verkeerde
verdedigingszet, een blunder eerste klas, moest W een L geven en de D ruilen om te overleven, waarna Z het in
de kortste keren vakkundig uitmaakte. Sorry mannen, 't wordt duidelijk tijd dat ik een tandje bijsteek. Luc.

Bord 2 Zwart: De Block Gert (1701) – Wit: Nica Radu-Catalin (1380) 1 – 0
Spelen tegen Brusselse ploegen is onvoorspelbaar ; soms sturen ze kinderen op je af die een paar weken tevoren
de regels kregen aangeleerd, een andere keer krijg je ervaren krokodillen op je bord. Brussels 4 stond laatste in
de stand maar na twee ronden betekent dat niets, hielden we onszelf voor in een poging de concentratie te
bewaren. Ik moest tegen Nica Radu-Catalin, een man met Albanese, Tsjechische of Roemeense traceerbare
wortels gok ik. Er stonden enkele diakritische tekens in zijn naam vandaar. Het moderne uurwerk van de man,
groot genoeg om een mini-Fritz in te verbergen, sprong meteen in het oog. Ik liet me er echter niet door afleiden
(leuk voor de man dacht ik -- ik betaal zelf nooit meer dan 5 euro voor een horloge) en trok serieus van leer. 1. e4
c6 2. Lc4 lijkt mij daarvoor nogal uitnodigend. De partij ontwikkelde zich algauw tot een slugfest omdat de
Brusselaar het riskeerde de dame al te vroeg in het spel te brengen. Als een cat on a hot tin roof moest hij op de
vlucht en bleef te lang onontwikkeld achter. Dat de partij dan toch nog 40 i.p.v. 20 zetten duurde was te wijten aan
mijn ongeduldige speelstijl. Ik was wellicht nog in trance van een heel weekend sparren hakken. Een techniek die
ik moet verfijnen want niet elke hak is een halve tak of hak ik terwijl de tak al doormidden is. (gdb)

Bord 3 Wit: De Meyer Jef (1652) – Zwart: Drabkin Sacha (1222) 1 – 0
Nog een beetje in de roes van mijn eerste winstpartij van dinsdag tegen Marcel, startte ik andermaal met een
“damepion opening.” Gezien het grote ELO verschil vandaag , was ik er vast van overtuigd dat mijn tegenstander
vroeg of laat in de fout zou gaan. Op zet 17 van mijn opponent, was het bingo voor wit. Zwart liet dameruil toe,
waardoor tevens mijn tweede paard en de witte loper van zwart van het bord verdwenen. Met deze nuance, dat ik
met een tussenzet van mijn afscheidnemende “Lippizaner” nog een pionneke kon meepikken. Pion winst voor wit,
zonder compensatie voor zwart (eerste remise voorstel van zwart). Nu op zoek naar het juiste moment om over te
schakelen naar een pionneneindspel. Een eerste aanzet tot mijn plan, gebeurde op zet 25. Zwart ruilde andermaal
fout af. Hij dreigde een koningsaanval te kunnen beginnen, maar dit was maar schijn. Zwart creëerde wat wind
maar geen storm. Door dit manoeuvre bekwam ik na enkele zetten een gedekte vrijpion. Prompt volgde een tweede
remise voorstel van zwart (Vriendelijk afgewimpeld). Toen ook de torens van het bord verdwenen, bleef er een
stelling over voor “stap 2” denk ik, met als thema “Wit speelt en wint”. Mijn tegenstander bleef doorspelen tot ook hij
zag, dat er een mat in 1 aankwam. Dan toch maar opgegeven i.p.v. mat te laten zetten, moet hij gedacht hebben.
Ik neem het mijn tegenstander niet kwalijk, gezien zijn jeugdige leeftijd. Jef.

Bord 4 Zwart: Van Hecke Patrick (1573) – Wit: Piffet Julien (1181) 1 - 0
Vandaag spelen we tegen Brussels thuis. Ik vind het wel tof om samen met alle SKOG ploegen thuis te spelen in
een vertrouwde omgeving. Ook zijn er bij de gastspelers nog vroegere vrienden van mij. Het beloofd dus een
prachtige middag te worden. Helaas, ik heb pech. Mijn tegenstander, met wit, kiest voor een saaie, conservatieve
partij. Na twee uur zijn er dertien zetten gespeeld. Bovendien val ik niet alleen in slaap, de klok doet het ook.
Gelukkig blundert mijn tegenstander en op zet 18 krijg ik een ‘cheval blanc’ cadeau. In een korte droompauze hoor
ik Louis Armstrong’s ‘what a wonderful world’ in mijn achterhoofd. Op zet 39 win ik zeer rechtvaardig met de tijd.
Patrick.
De ploegkapitein stelt vast en vraagt zich af:Wij staan aan de leiding in onze reeks… hoekandana?!

SKOG 4.
jef
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WAVER 4 - SKOG 2
De 2e ploeg werd de dag voor de IC gekortwiekt door een opkomend ziektebeeld bij Quinten, die daardoor helaas
diende af te blazen, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Het kostte me zowaar nog heel veel moeite om dit nog recht
te kunnen zetten, voorbijvliegend en aankloppend aan diverse burchten van seniors en jeugdspelers, waar de deur
om heel begrijpelijke redenen gesloten bleef, want geef toe, als je 's zondags ochtends gevraagd wordt om om half
een naar Waals Brabant te vertrekken is dat meestal niet evident, mij achterlatend met een halve zenuwinzinking
tot een half uur voor tijd de redding verscheen in de persoon van Jan Segers. Jan en ook mevrouw, hartelijk
bedankt.
Jan werd spijtig genoeg in Waver het slachtoffer van zijn eigen enthousiasme, bouwde met wit een leuke solide
stelling op, toen sloeg het noodlot toe, en vooral zijn gemis aan ervaring. Na 12..,Pb4 die zowel Jan's Dc2 als Ld3
onder schot neemt is er niets aan de hand, alleen moet de dame naar b1. Niet naar b3, waar toen wel eventjes out
of the blue Ld7-a4 de witte dame veroverde. Een harde noot om kraken, een les in praktijk, dat overkomt Jan al
nooit meer.
Ondertussen zat ik op bordje 3 met een jongeman die vanuit het Italiaans met d4-d5-d6, en aansluitend Lc4xf7
uitpakte. De man had 250 elo puntjes minder dan ik, en speelde zoals ik het aan iedereen propageer : geen angst,
geen geouwehoer, eloverschillen zijn onbelangrijk, je doet je ding, je slaat die pion op f7 er af. Als ik de loper
aanneem moet hij me matzetten, of doodknijpen, als hij dat niet kan, win ik. Ik nam de loper. Hij speelde het wel
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bijzonder goed allemaal, en kwam met een dodelijke aanval, mijn koning op d8 werd van alle kanten belaagd en op
zet 20 was het over. Onderweg vertrouwde de brave borst me tweemaal zuchtend toe "c'est compliqué !", waarop
ik hem twee keer antwoordde "c'est comme la vie". Ik moet deze complexe partij grondig nakijken en zien wat er
fout liep.
Waver 4 was na bestudering van R1 bestempeld als een makkie, en we stonden nu plotseling 2-0 achter ! Gelukkig
brachten onze twee topborden orde op zaken. Lino door een machtige, rustige lawine op gang te trekken, die het
hele gedoe aan de overkant tot een stukverlies plat walste. Wim had het een beetje rumoeriger met een
nevralgieke aanval van zwart langs de koningsvelden, die hij echter nauwkeurig pareerde met Le2-f3 waarna het
leek dat hij op h2 twee stukken kon nemen voor een toren, maar zijn Dc4+ was veel doeltreffender.
Totaalstand 6 op 8.
Nog een goed herstel gewenst, Quinten.

carlo

19 Oktober 08: IC Burcht 1 - SKOG 4: 2 – 2

Burcht 1 - SKOG 4

Burcht… daar waar de tijd is stil blijven staan… super gezellig schaaklokaal (kalkoenboerderij)… nauwelijks te
vinden, maar toch gevonden, dankzij Kenneth (den overloper verdorie), onze GPS van dienst. We kwamen om te
winnen maar we bleven steken op een billijk gelijk spel.

Bord 1 Wit: Verbruggen P. (1544) – Zwart: Pattyn Luc (1715) 0.5 – 0.5
Ik ga het niet hebben over kalkoenen en pompoenen, knarsende deuren,
koffiepotten en schemerlicht, maar helaas ook niet over ernstig schaak:
het werd een monstersiciliaan waarbij zowel wit als zwart de
rokade lang uitstelden, wat zwart de mogelijkheid gaf een pion te winnen op de damevleugel; daarna ging deze
voorsprong door onzorgvuldig spelen weer verloren; even later kon zwart zonder meer een toren winnen, maar
dacht een onafwendbare matcombinatie te hebben; deze was echter fout berekend; dag stukwinst, en dag enkele
pionnen. Uiteindelijk stond zwart een pion achter en dat met een vreselijke pionstructuur. Maar, net als in ronde 1,
de vijandelijke koning was opgesloten en veraf, en na veel geschuif keerden de kansen alweer. Het TT5 tegen TT4
eindspel bleek achteraf
simpel te winnen voor zwart, maar toch is het remise geworden. Ik kan me niet herinneren ooit in een partij
driemaal de winst te hebben laten wegglippen; mijn volgende tegenstander zal het moeten ontgelden...
En binnenkort de kalkoenen ook.
Luc.

Bord 2 Zwart: Clarys S. (1464) – Wit: De Block Gert (1701) 1 – 0
Toen pissen plassen werd, is het gezeik begonnen.
(spreuk in de urinoir van het Burchtse speellokaal)

Na ons hoopgevend resultaat uit de eerste ronde mochten we aantreden tegen Burcht. Een burcht die jammer
genoeg niet kon worden genomen (zie rest van het verslag). Nochtans zat alles mee ; de mood in de auto was
goed, we dienden enkel de auto van Paul Billion te volgen (omdat daar living GPS ZKH Kenneth Cauwenberghs bij
zat), het speellokaal bevond zich in een idyllisch decor, tussen kalkoenen, strobalen en een vijver in. In het lokaal
je concentratie bewaren was moeilijk ; elk lid van SKOG 4 had zicht op een collectie theepotten van wel
honderdvijftig stuks. Een andere SKOG-ploeg keek pal op een schilderijreproductie met daarop Elvis als toogklant,
James Dean achter de bar en een krantlezende Humphrey Bogart die zelfs Marilyn Monroe in veel te strakke
blouse niet opmerkte.
De partij tegen Clarys Stef werd scherp opgezet ; al rond vier uur moest die een kwal geven om niet te worden
overspoeld door de witte oprukkende koningspionnen. De man had er twee pionnetjes voor. Nadien verloor ik
echter de controle over de stelling ; door wellicht suboptimale zetten van mijn kant en, het dient zeker gezegd, door
uitstekende zetten van deze elo 1450 (Fritz’ keuze was ook meestal zijn keuze) begon het er plots slecht uit te zien
en verloor ik vrij gedecideerd. Zeer spijtig voor de ploeg want we stonden gedeeld tweede. Hopelijk kan ik volgende
keer uit een ander vaatje tappen. Op de tonen van Sugar Baby Love van The Rubettes verlieten we het pand en
kropen we licht tipsy in de wagen.
(gdb)

Bord 3 Wit: Staes J. (1471)– Zwart: : De Meyer Jef (1652) 0.5 – 0.5
Scandinavische opening:
1) e4 – d5; 2) xd5 – Pf6; 3) c4 - …
Wit verdedigde hardnekkig zijn plus pion door c4 te spelen. Zwart verwierf voorsprong in de ontwikkeling en
bezorgde de thuisspeler een stelling waar de lichte stukken weinig bewegingsvrijheid hadden. Uiteindelijk
veroverde ik mijn pion terug en de stelling die toen op het bord kwam, bleek volgens Fritz, gewonnen voor zwart.
Doch tijdnood (26 zetten te doen op 15 minuten) deden mij de das om. Een foutieve ruil draaide de rollen om. Mijn
tegenstander was echter tevreden met eeuwig schaak, maar “de machine” gaf nu de volle pot aan wit. Wit had op
zijn 20ste zet reeds remise voorgesteld en was, gelukkig voor mij, tevreden met eeuwig schaak.
Eindelijk is mijn eerste halfje van het nieuwe seizoen binnen. Met een grote dosis geluk, maar toch verdiend. Allé,
dat vind ik.
Jef.

Bord 4 Zwart: De Cock B. (1342) – Wit: Van Hecke Patrick (1573) 1 - 0
Met op de achtergrond een decor van honderden koffiepotten en drie soepterrines, startte ik mijn partij met een
denderend koningsgambiet.
1) e4 – e5; 2) f4 – d5; 3) xd5 – xf4(?!); 4) Pf3 – Dxd5 (?); 5) Pc3 – Dd8.
De witte gambietpion brengt hier vier tempo’s op.
6) Lc4 – Le7; 7) OO – Lg4 (zwak); 8) Lxf7+ en hier kan zwart al beter opgeven.
Patrick.

Nota van de ploeg kapitein: Het clublokaal maakte meer indruk op ons dan de tegenstanders. Kunnen wij onze
speelzaal niet herinrichten?!

SKOG 4
jef

Burcht 2 - SKOG 5
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2de ronde Burcht 2 - Skog 5 : 0 - 4.
Kenneth speelt in de interclub voor Burcht en had voorgesteld om mee te rijden omdat we anders toch voorbij het
lokaal zouden rijden. Ghislain vertrok voor ons vertrouwend op zijn GPS.Inderdaad, toen wij bijna aan het lokaal
waren kwam Ghislain van in overgestelde richting en had de oprit gemist. Niet moeilijk want helemaal niet
duidelijk.Maar Kenneth gidste ons direct naar de juiste plaats. De wedstrijden dan, 2 jeugdploegen tegen elkaar,
behalve dan het eerste bord.
Situatie na 30 minuten: Bord 1 onduidelijk, bord 2 Benjamin heeft D,2T,P,L en 7 pionnen tegen 2T,P,2L en 5
pionnen; Bord 3 Hendrik heeft 2T,P,L en 5 pionnen tegen 2T,P en 7 pionnen en bord 4 Ruben heeft 2T,P en 8
pionnen tegen T,2L en 5 pionnen.Na 45 min. heeft Hendrik een toren voorsprong. Na 1 uur spelen wint Hendrik de
partij. Even later staat er bij Ruben 2T en 5 pionnen tegen T,L en 1 pion. Als dan Rubens tegenstrever ook nog de
loper laat instaan, hebben we het 2de punt binnen. Ondertussen heeft Wout op 1 zich in een betere stelling
gemanouvreerd.Benjamin ruilt de 2T tegen zijn Dame en toren en houd dan 2 verbonden pluspionnen over.Vermits
de ander pionnen allemaal verspreid staan en ook Benjamins koning op de betere plaats staat, geeft zijn
tegenstander ook op.Wout is dan helemaak in een eindspel terecht gekomen maar heeft 2 verbonden
vrijpionnen.Als er dan een schaak over het hoofd gezien wordt, werd deze partij ook opgegeven.Proficiat jongens
en na 2 ronden hebben we nog steeds het maximum van de punten.
paul

Interclub 08-09

ronde 1

SKOG 2 - Hoboken 2 e.a.
De IC had van in het begin veel voeten in de aarde, en was twee maanden het onderwerp van gesprek. Nils, Stijn,
en PdK konden vandaag niet meer opgesteld worden tegenover vorig jaar. NN en PdK moeten we vergeten, SvR
kon vandaag niet. Van een aderlating gesproken. JT had na intensief overleg met enkele bestuursleden beslist om
de kegel om te draaien : we gaan voor een "verjongde" ploeg, die er wel elke ronde staat. En we zien wel.
Hoe ging het dan vandaag ?

2,5-3,5 verlies tegen Hob 2, dat is geen slechte uitslag. Maar misschien komt er een verslag vanuit de 1e ploeg ?
In elk geval, bedankt reserve Guy Wuyts met de enige overwinning.
Wat ons op Skog 2, IVe afdeling betrof, Hob 4 zat tegenover ons met een forfait op bord 1. Lino glimlachen, maar
ze gaan toch niet allemaal forfait geven. Lino's reputatie van Skog's 1e bord in 4e klasse is dermate verspreid dat
we toch nog minstens twee forfaits verwachten, zeker in ontmoetingen in het Antwerpse.
Ik zat met wit op bord 3 met volgende opening : 1.c4 g6 2.Pc3 Lg7 3.d4 c5 4.d5 d6 5.e4 f5 Voilà, na 6.Ld3 gaat hij
in de fout : 6..,Pf6 7.exf Lxf 8.LxL gxL 9.Ph3 De zwartspeler had nog één kans om te overleven, op zet 17. Nee
dus, wit won op zet 20 , en bleef toch getroubleerd achter omdat hij op zet 17 zwart een kans op goed spel had
gegund. Dan win je al eens in 20 zetten, en ben je nog niet content. Wim en Quinten wonnen nadien ook, onze
score tot een monster brengend van 4-0 !! Wim speelde het erg technisch, in een veld vol pionnen, maar hij had
de pion voor, en de koning deed de rest. Quinten nam met Db6xb2 de giftige pion, berekende daarna alles
koeltjes, en won.

Ploeg 3 in 4e klasse zal vermoedelijk geen schrijver in huis hebben. We zaten daar met twee jeugdige ex-russen,
een jonge jongen en een reservespeler die, begrijpelijkerwijze, om 16h al verloren had en naar huis was. Vlug
meegegeven : Oleg won, maar daar heb ik niets van gezien, proficiat !, Andrej op bord 1 in 4e klasse verloor in
een eindspel, maar ook Jeroen verloor. Terwijl hij volgens mij en BvT op het eind gewonnen stond : Lxh2 !, KxL
Pf3+ en PxL en gewonnen.

Ruben's eerste IC partij in zijn leven werd gewonnen, een hele, hele dikke proficiat, de kenners (waaronder ikzelf
natuurlijk) zagen dat het goed was, en zetten er aardig wat Fortis aandelen voor in om te voorspellen dat het goed
zal blijven gaan met dit talent. Uitslag 4-0 voor ploeg 6 !!

Als in de 4e ploeg (wie schrijft daar wat ?) Luc nu ook al tegen ex skogger Pierre Guldentops remise maakt (ex
2100), dan komt het met die ploeg beslist wel goed (2,5 gewonnen), en rest er nu alleen nog ploeg 6 : 5e afdelingkanonnen à la Ghislain, Rudi, Karel en Frank D. Geen een van die routiniers kon een verlies vermijden vandaag,
en ik zou me kunnen voorstellen dat er hier ook niet veel verslag van zal verschijnen, maar ze moeten wel op een
of andere manier gaan beginnen beseffen wat het verschil is tussen remise maken en verliezen. Gegarandeerd :
dit komt wel goed, dit team eindigt nog top 5 !

Slotsom : als ik een beetje de zaken bij mekaar reken 14/12 voor Skog. Eerste ploeg op kruissnelheid, de rest
afwachten, ploeg 2 hoeft al niet te zweten voor degradatie, we staan aan kop, minstens voor één ronde dit seizoen
!
Carlo.
carlo

SKOG 4 - Noorderwijk 1

5 Oktober 08: IC SKOG 4 – Noorderwijk 1: 2.5 – 1.5

Het schrijftalent en ook het schaaktalent van Carlo, onze verslaggever van vorig jaar heb ik niet, maar ik doe een
poging om jullie te informeren over het IC gebeuren van SKOG 4.
Waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk ook kan? Als elke speler een kort verslag maakt van zijn partij, dan
hoef ik enkel nog te knippen en te plakken en hier en daar een verbindingsregel te maken. Hier gaan we!

Bord 1 Wit: Pattyn Luc (1715) – Zwart: Guldentops P (1804) 0.5 – 0.5
Na een eerder rustige opening ging wit er stevig tegenaan. Het oprukken van zijn f-, g- en h-pion (na wederzijds
O-O) was achteraf gezien zonder meer roekeloos; het resulteerde wel in de opening van zowat alle lijnen op de
koningsvleugel, maar ook nadat er een kwaliteit geïnvesteerd werd, was dit niet doorslaggevend. Even later
sneuvelden de resterende witte pionnen sneller dan de zwarte, zodat de materiele toestand onrustwekkend werd;
het eindspel T+P tegen T+T+2 waarbij de zK wel volledig buiten spel stond werd door wit echter secuur
afgehandeld en eindigde na veel schuiven in een eeuwig-schaak situatie, wat zwart enkel had kunnen beletten
door tijdig de kwaliteit terug te geven maar ook dan zou het remise geworden zijn. Al bij al aanvaardbaar voor een
eerste IC deelname sinds circa tien jaar.

Bord 2 Zwart: De Block Gert (1702) – Wit: Libbrecht K. (1694) 1 – 0
Na 16 jaar halsstarrige weigering Siciliaans te spelen, speel ik sinds kort zo nu en dan deze opening, die me
eigenlijk wel ligt, moet ik toegeven/vaststellen. Veel ken ik er nog niet van maar ik vermoed dat een Grand Prix met
f4 op het bord kwam. Zeeën van tijd verbruikt voor de eerste vijftien zetten maar dit had geloond : m’n stelling
vertoonde toch wel enkele plusjes. Stukken van de tegenstander stonden wat in file, het centrum was minstens
zoveel mijn bezit als het zijne, witte koning licht onveilig en zwarte druk op de damevleugel. Mijn achterstand op de
klok had ik al ingehaald op het ogenblik dat ik aan combinaties kon beginnen denken. De eerste was al meteen
raak ; pionwinst, dames eraf en zeer gunstig eindspel met doorgebroken pion meteen ondersteund door lichte
stukken. De partij eindigde abrupt want de man gaf op in de veronderstelling een stuk te verliezen. Shakehands
dus, papiertje opgevouwen en klokken stilgezet. Ik wijs hem op zijn toch wel vroege opgave omdat het stuk kon
worden gerecupereerd. In dit scenario had ik twee pionnen voorgestaan. Maar goed, plots was er meer tijd voor
een lekker biertje, zich te moeien met analyses in de daarvoor bestemde zaal, om felicitaties in ontvangst te
nemen, te zorgen voor psychische bijstand van Skoggers die hadden verloren, te keuvelen over klusjes in huis en
ingewikkelde openingssystemen die we in gedachten op het plafond tekenden. (gdb)

Bord 3 Wit: De Meyer Jef (1652) – Zwart: Dierckx J. (1681) 0 – 1
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Het minste wat je kan zeggen is, dat ik de start van het nieuwe schaakseizoen volledig heb gemist. In het
clubkampioenschap 0/3 en nu dit.
Na een damepion opening kabbelde de partij rustig verder tot aan zet 19. Zonder enige druk van mijn tegenstander
blunderde ik de kwaliteit weg. Eigenlijk was er nog niets verloren, maar er sloop lichte paniek in “het koppeke”.
Zoals iedereen weet, behalve ik dus, is paniek een slechte raadgever. Ik besloot om er verder een scherpe partij
van te maken. Helaas, tot meer dan enkele diepe zuchten en wat zenuwachtig geschuif op zijn stoel kon ik mijn
tegenstander niet overhalen, door mijn loperoffer. Na een verplichte dame ruil, uitgelokt door zwart, verdween alle
spanning uit de match. Ik bleef uiteindelijk een volle toren achter. Dus opgave en nog maar eens naar huis met de
kop tussen de schouders.

Bord 4 Zwart: Van Hecke Patrick (1573) – Wit: Geukens (1668) 1 - 0
In onze eerste wedstrijd tegen Noorderwijk trakteerde ik mijn tegenstander op een “openingsspecialleke” in het
Frans.
Deze truc had ik 35 jaar geleden geleerd van hun aanvoerder, Pierre Guldentops.
Hier volgt de opening die ik met zwart speel.
1) e4 – e6 2) d4 – d5 3) Pc3 – Pc6 4) e5 – f6 5) Lb5 – Ld7 6) Pf3 – De7 7) 00 – Df7.
Waarom speelt zwart tweemaal achtereen met de dame?
Blijkbaar bracht deze zet de tegenstander van Patrick danig in de war! Intimidatie ?
Acht zetten later verloor wit zijn witte loper en 3 zetten later zijn zwarte.
Op zet 21 gaf hij wijselijk op.

Jef DM

Jef DM
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