
Heerhugowaard 2 – MSC 1 
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Verslag van Jack Klopmeijer 

 

 

  MSC 1 pakt de zege in Heerhugowaard met 5-3 

 

 

Met 3 invallers won MSC overtuigend van Heerhugowaard 2.  

Slechts 1 speler verloor, 3 wonnen en 4 remiseerden. 

 

Hans Dielissen opende de score. Na steeds onder druk te hebben gestaan,  

bevrijdde hij zich en zijn tegenstander bood remise aan. ½-½. 

 

  Nestor Steef van Amersfoort speelde een goede partij aan bord 1(!) en  

bood remise aan. In eerste instantie sloeg zijn tegenstander dit af.  

Echter een paar zetten later werd remise overeen gekomen. 1-1. 

 

Aan bord 8 zette Jack Klopmeijer MSC op voorsprong. Zijn tegenstander deed op het 

eerste zet een mooie aanvallende zet, maar het bleek een blunder.  

Met een tegenactie op de witte koning won Jack het stuk en de partij. 1-2. 

 

Gerrit Steegers volgde snel met een zege. Hij stond vanuit de opening  

beter qua ontwikkeling en ruimte voordeel. Zijn tegenstander won een  

pion, echter deze zet kostte hem een kwaliteit.  

Gerrit schoof de partij goed uit. 1-3. 

 

Ook Tom Adriaanse had vanuit de opening zijn tegenstander in de tang.  

Hij verloor een pion, maar won even later een kwaliteit en niet veel  

later kon zijn opponent opgeven. 1-4. 

 

Aan bord 4 speelde René Geus iets te aanvallend op de koningsvleugel en  

vergat dat zijn tegenstander op de damevleugel doorbrak en kon  

promoveren. Voordat het zover kwam gaf René op. 2-4. 

 

Het resterende halfje werd door Harry de Groot zeker gesteld.  

Hij stond iets beter en had meer tijd.  

Zijn tegenstander bood remise aan, wat Harry na 5 minuten nadenken aannam voor 

de zekere winst van het team. 2½-4½. 

 

Op bord 2 ontstond een zeer complexe stelling. 

Evert Bergman (zwart) kwam een kwaliteit voor, maar wit had een betere 

pionnenstructuur en een dreiging op de lange diagonaal. 

Het paardoffer van wit werd in eerste instantie door Evert geweigerd. 

Hij gaf de kwaliteit terug en drong de witte stelling binnen. 

Dit bleek een gouden greep. Wit werd nerveus en bood ondanks zijn voorsprong 

in tijd remise aan. Evert accepteerde en de eindstand werd daarmee 3-5. 

 

 

 



 

R 1 Heerhugowaard 2 - 09-10-2014   M.S.C. 1 3 - 5 

1 7643053 Rob Spaans 1855 - 7333777 Steef van Amersfoort 1557 ½-½ 

2 7362179 Karel Keesman 1812 - 7025777 Evert Bergman 1793 ½-½ 

3 6583203 William Thomson 1798 - 6059889 Tom Adriaanse 1789 0-1 

4 8075089 Mats Bakker 1589 - 8468966 René Geus 1619 1-0 

5 8277225 Chris Holdorp 1709 - 7817953 Harry de Groot 1685 ½-½ 

6 7754219 Edwin Vermeulen 1708 - 7817909 Hans Dielissen 1633 ½-½ 

7 8217176 Carlo Oud 1572 - 7443205 Gerrit Steegers 1568 0-1 

8 8141419 Sergo Asoev * - 7159207 Jack Klopmeijer 1605 0-1 

Ratingverschil -64 1720   1656   

 

 

 


