
De Groene Zes 1 – MSC 1 
NHSB 2A – 2014 – 2015 
Verslag van Jack Klopmeijer 

 
MSC 1 wint in zijn 2e uitwedstrijd van De Groene Zes 
De derde bondswedstrijd met 2 invallers werd met 5-3 door MSC 

gewonnen. Hierdoor blijft MSC koploper in de tweede klasse A. 
 

Arie Benschop begon ruim een half uur later, omdat zijn tegenstander niet 
verder kon met de trein en een stuk moest fietsen. Toch was hij het eerst 
gereed. Na afruil van de torens bleef er een dame+loper eindspel over en 
Arie kreeg een remiseaanbod dat werd geaccepteerd na overleg met de 
teamleider. ½-½. 

 

Vervolgens pakte Evert Bergman het eerste volle punt. Hij kwam een kwaliteit voor en had 
bovendien een betere stelling. Evert wikkelde goed af en won. ½-1½. 
 

Kopman Reinier Weber kreeg een remise aanbod. Oscar Callego had al het volle punt 
binnengehaald. ½-2½. Gezien de stand van de overige partijen werd dit geaccepteerd. 1-3. 
 

De tegenstander van Jack Klopmeijer behandelde de opening goed. Daarna koos hij een 
verkeerd plan. Jack ging in de aanval op de koningsvleugel, won 2 pionnen en daarna nog een 

stuk. Toen zijn opponent ook nog een kwaliteit verloor gaf hij op. 1-4. 
 

Vlak hierna blunderde Harry de Groot zijn partij weg.  
Hij haalde een cruciale verdediger van het veld f2 weg en het was gelijk mat in 2. 2-4. 
 

Gedegen invaller Steef van Amersfoort (1½ uit 2) won een kwaliteit en er leek geen vuiltje aan 
de lucht. Echter hij gaf even later pardoes de kwaliteit terug. De partij leek remise en Steef bood 

dit ook aan. Zijn tegenstandster mocht dit niet accepteren, omdat dan de nederlaag een feit zou 
zijn. Steef kon echter met de dame in de stelling komen en zou eeuwig schaak kunnen geven. 
Zijn tegenstandster blunderde en deed een verkeerde dame zet, waardoor de dame in de doos 
zou belanden en ze gaf meteen op. 2-5. 
 

Hiermee was de volle buit binnen. Alleen Tom Adriaanse streed nog voor wat hij waard was. De 
hele partij stond Tom met zwart onder druk. In het eindspel kreeg zijn tegenstander een verre 
vrijpion en Tom kon niets anders doen dan de strijd staken. 3-5. 

 

R 3 27-11-2014 - De Groene Zes   M.S.C. 3 - 5 

1 6072968 Peter van Waert 1952 - 7134204 Reinier Weber 1985 ½-½ 

2 8102358 Rik Slaman 1750 - 6059889 Tom Adriaanse 1789 1-0 

3 7850931 Andrew Weltevreden 1752 - 7025777 Evert Bergman 1793 0-1 

4 8213612 Bas Doodeman 1602 - 6682522 Oscar Gallego 1795 0-1 

5 7701309 Nico Weel 1646 - 7817953 Harry de Groot 1685 1-0 

6 8454754 Jan Olthof 1485 - 6001721 Arie Benschop 1600 ½-½ 

7 7298456 Nel Sasbrink 1407 - 7333777 Steef van Amersfoort 1557 0-1 

8 8108969 Peter Burink 1322 - 7159207 Jack Klopmeijer 1605 0-1 

Ratingverschil +112 1614   1726   

 

 


