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Theo Krol was aan het vijfde bord als eerste klaar. Door stukruil ontstond een  
vork met een loper op koning en dame, waarna Theo direct opgaf. (0-1). 

 
Mitchel van der Struys dacht zijn tegenstander met de dame mat te hebben 
gezet.  
Hij zag echter over het hoofd dat het veld gedekt was door een loper en de 
dame verdween samen met de partij in de doos. (0-2). 

 
Paul Morelisse had een goede avond. Hij ging als enige met een vol punt voor MSC naar 
huis. Paul speelde een solide partij en wist zijn tegenstander langzaam maar zeker naar 
de afgrond te schuiven. (1-2). 
 
Gerrit Asselman had een beetje pech. In gewonnen positie, met stukwinst, nam de partij 
een dramatische wending en verliep de partij anders dan verwacht. (1-3). 
 
Aan het vierde boord verliep de partij met wisselende kansen. Beide spelers hebben 
ergens een kans laten liggen om de winst naar zich toe te trekken.  Cor kon uiteindelijk 
mat in één geven, maar zijn tegenstander had net een tempo genoeg om eeuwig schaak 
te geven. (1½ – 3½). 
 
Aan bord 1 speelde Steef van Amersfoort een taaie partij.  
Steef was als laatste klaar op het moment dat MSC al had verloren met 3½-1½.  

In tijdnood kwamen ze remise overeen. (2-4). 
 

R 2 13-11-2014 - De Pionier   M.S.C. 3 4 - 2 

1 7793016 Arnold Velthuis 1580 - 7333777 Steef van Amersfoort 1557 ½-½ 

2 7802036 Bas Hoepelman 1591 - 8548408 Mitchel van der Struys * 1-0 

3 7950591 Cees Haakman 1279 - 7607402 Gerrit Asselman 1348 1-0 

4 8250682 Dale Neijzing 1397 - 7579110 Cor du Pree 1430 ½-½ 

5 7580375 Theo Laan 1342 - 7948633 Paul Morelisse 1374 0-1 

6 7580430 Klemens Schaffer 1469 - 8315010 Theo Krol 1286 1-0 

Ratingverschil -44 1443   1399   

 

 

 


