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Verslag van Jack Klopmeijer, foto’s Gerrit Steegers 

 
 
MSC 1 houdt Schaakgroep Koedijk op remise 4-4 

 
Het scoreverloop gedurende de avond zag er zorgwekkend uit, maar MSC kwam na een 2-4 
achterstand toch nog langszij. 

 
Aan bord 3 waren de spelers 
snel klaar. Na ruil van de zware 
stukken werd Evert Bergman 
remise aangeboden. Hij 

weigerde eerst nog maar bood 
het een paar zetten later zelf 
aan en er werd tot remise 
besloten. ½-½. 
 
Tom Adriaanse maakte in het 
eindspel een verkeerde keuze 

met het terugnemen van een 
stuk. Daarna speelde zijn 
tegenstander de partij goed uit 
en Tom verloor. ½-1½. 
 
Vervolgens had Oscar Gallego 
een remise in handen. Hij ruilde 

alles af, daar waar hij een toren 
op het bord had moeten houden 
en kwam in een verloren 
lopereindspel terecht. ½-2½. 

 
Jack Klopmeijer gaf een pion voor aanvalskansen.  
Hij miste een paar keer de winnende zet en zelfs de eindstand was nog gewonnen. 
Jack zag het niet en het werd remise door zetherhaling. 1-3. 

 
De partij van kopman Reinier 
Weber ging steeds gelijk op en 
dit werd ook remise. 1½-3½. 
Aan bord 7 kwam een lastig 
toreneindspel op het bord. Toen 
Hans Dielissen remise kreeg 

aangeboden, nam hij dit na lang 
nadenken toch aan. 2-4. 
 
Harry de Groot kwam eerst een 
pion en een kwaliteit voor. Hij 
kon dit omzetten in een dame 
eindspel met 2 verbonden 

vrijpionnen. Nadat zijn 
tegenstander zijn dame op een 
verkeerd veld zette en de dames 
geruild konden worden, gaf hij 
op. 3-4. 

 
Ten slotte presteerde Niels de Haan een ongelofelijk knap staaltje. Nadat hij een stuk verloor en 
heel slecht kwam te staan, vocht hij zich uitstekend terug in de partij. Hij won het materiaal 
terug in wederzijdse tijdnood. De druk op zijn tegenstander nam toe en Niels wist de partij te 
winnen! Daarmee kwam de eindstand 4-4. 



 
 

 
Links, aan bord 6, de reddende engel Niels de Haan 

 
 

R 4 16-12-2014 - M.S.C.   Schaakgroep Koedijk 4 - 4 

1 7134204 Reinier Weber 1985 - 7399172 Dirk Slikker 1879 ½-½ 

2 6059889 Tom Adriaanse 1789 - 8295562 Brian Mollenkamp 1890 0-1 

3 7025777 Evert Bergman 1793 - 6952484 Gerard van der Graaf 1779 ½-½ 

4 6682522 Oscar Gallego 1795 - 7421524 Jan Barteling 1729 0-1 

5 7817953 Harry de Groot 1685 - 7399216 Jan van Dam 1703 1-0 

6 7526937 Niels de Haan 1658 - 7494564 Rinus Roskam 1654 1-0 

7 7817909 Hans Dielissen 1633 - 7386060 Jan Meringa 1629 ½-½ 

8 7159207 Jack Klopmeijer 1605 - 7691651 Paul Roomer 1712 ½-½ 

Ratingverschil -4 1742   1746   

 
 

 

 


