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Verslag van Theo Thiebou, foto’s Michel Brands 

 
 
Door een afbericht van Peter Spijker en het op vakentie zijn van Theo Krol, heb 

ik een invaller geregeld voor team 4. 
 En zo gingen we dus toch met 4 man op pad naar MAPC 3. 
Ruurd van der Zee was de invaller, nogmaals dank hier voor. 

De  schaakclub is gevestigd in een voormalige pastorie van een kerk. 
 
Op bord 1 zat Ruurd van der Zee, met wit, tegen een wel heel jonge speler, Kevin. 
Ik zag dat de dames van het veld waren. Ruurd stond een kwaliteit achter toren tegen loper, 
ook had Ruurd een lange pionketen vanaf  a2. Het liep niet goed af.  0-1. 

 

 
Denksport en competitie, voor oud en jong, mooi toch…. 

 
Peter Botman zat in zijn karretje aan bord 2, speelde met zwart en dat ging gelijk op. 
Beide spelers hadden de paarden niet meer en een loper zat ook al in de doos. 
Later werd er nog geregeld afgeruild, remise. ½-1½. 
 

 



Ik zat aan bord 3 met wit en wilde 
2 centrum pionnen hebben wat ook 
nog lukte. 
Na afruil van een paard en een pion 
wilde ik het eindspel ingaan met de 
beide lopers. 

Dit pakte verkeerd uit door een 
loper die niet gedekt was en de 
tegenstander een toren plus pion 
ruilde tegen mijn twee lopers.  
Wat was ik kwaad op mezelf, rustig 
blijven en goed uitspelen was nu 
het advies. 

Doordat de tegenstander door de 
vlag ging toch nog winst. 1½-1½ 
 

 
 

Ab Sneep zat aan bord 4, hier was 
de ruil pion plus loper tegen paard 
plus pion. 

De partij ging verder gelijk op en 
werd remise. 2-2. 
 
Als de club uit Anna Paulowna zou 
winnen waren zij kampioen. 
Nu gooiden wij dit even in de war, 
want het werd een gelijkspel. 

  
  
 
 

 

R 5 27-03-2015 Magnus AP Comb. 3   M.S.C. 4 2 - 2 

1 8552038 Kevin Brands 1019 - 6002821 Ruurd van der Zee 1260 1-0 

2 8038492 Sander de Graaf 1357 - 8083383 Peter Botman 1290 ½-½ 

3 7721824 Johan Haantjes 1308 - 8524395 Theo Thiebou 973 0-1 

4 6113778 Cor Dietvors 1351 - 6057370 Ab Sneep 1220 ½-½ 

Ratingverschil -73 1258   1185   

 

 


