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Verslag van Arie Benschop 

 

MSC 2 handhaaft zich in de derde klasse. 

In de zevende en laatste ronde speelde MSC 2 op 31 maart (overigens 

een wat vreemde laatste ronde waarin andere wedstrijden in de Derde 

klasse C op 7 april, 10 april en 17 april worden gespeeld) de thuiswedstrijd tegen het 

reeds gedegradeerde Heerhugowaard 4. Het werd een moeizame 3½-2½ overwinning.  

Arnold Eisma was vroeg klaar.  

Hij overspeelde Martijn Aartsen volledig en kwam een volle toren voor.  

Aartsen krabbelde nog wat tegen, maar het werd alleen maar erger. 1-0. 

 

Zijn buurman en invaller Paul Morelisse kwam in penningen terecht waarvan één de 

dame was.  

Na een geforceerde afruil bleek Paul een stuk minder te hebben dan Piet van Veelen. 1-1. 

 

Gerrit Steegers vond zelf dat hij niet zo goed stond tegen Jasper van Vianen. 

Maar na het ruilen van de stukken, met name de torens, bleef er een loper-eindspel met 

ongelijke kleuren over. Remise. 1½-1½. 

 

Dit resultaat gebeurde ook aan bord 1 waar Arie Benschop, met zwart, tegenstander 

Gerard Reijnen trof. Hoewel zwart goed uit de opening kwam kreeg hij weinig 

aanvalsmogelijkheden, door zijn zwaar verdedigende tegenstander.  

Na een misgreep van zwart, verloor hij pardoes zijn pion op d4.  

De pion die de gehele partij de witte stelling in bedwang hield.  

Hierna moest zwart in de verdediging en kon uiteindelijk het halve punt redden. 2-2.  

 

Nico Speets kwam door een fout maar liefst twee pionnen achter. 

Nico, zoals we hem kennen, verblikte of verbloosde niet en bleef naar 

mogelijkheden zoeken. Dit lukte hem in zoverre dat hij zijn pionnen-

achterstand inliep en er een toreneindspel plus voor beiden een pion 

overbleef. Nico één pion op de d-lijn en tegenstander Peter Wuis één op de h-lijn.  

Ook hier was remise het hoogst haalbare. 2½-2½. 

 

Met deze stand was het de taak voor Freek Burgers om ieder geval voor een halfje te 

gaan tegen René Groeneveld, maar het liefst voor de volle winst. Freek stond een pion 

voor in een stand met voor beiden twee torens. Nadat deze afgeruild werden, kreeg 

Freek de overhand en kreeg een gewonnen pionnenstelling waarin zwart in zetdwang 

kwam. Freek had al een vrijpion op de e-lijn en kreeg er ook een op de b-lijn, nadat zijn 

tegenstander c4(?) speelde en Freek en passant kon slaan. Hij stond Freek ook nog eens 

toe een dame te halen, maar gaf twee zetten later toch maar op. 3½-2½. 

 

  



R 7 31-03-2015 - M.S.C. 2   Heerhugowaard 4 3½-2½ 

1 6001721 Arie Benschop 1600 - 6444240 G. Reynen 1486 ½-½ 

2 7902708 Freek Burgers 1545 - 7873118 Rene Groenendijk 1435 1-0 

3 7532393 Nico Speets 1565 - 8455436 Peter Wuis 1382 ½-½ 

4 7443205 Gerrit Steegers 1568 - 8025501 Jasper van Vianen * ½-½ 

5 7419632 Arnold Eisma 1538 - 8465919 Martijn Aartsen * 1-0 

6 7948633 Paul Morelisse 1374 - 7083109 Piet van Veelen 1427 0-1 

Ratingverschil +99 1531   1432   

 

 

 


