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MSC 2 wint van Oppositie 2 met 4-2 

 
Op papier zou MSC een regelmatige overwinning hebben moeten boeken. In de praktijk echter 
hadden de gasten uit Heiloo ook de winst kunnen pakken.  
Aan 2 borden kwam Oppositie een stuk voor, dat voldoende zou moeten zijn voor winst. Uit 
beide partijen haalde MSC echter 1½ punt. 
 
Arie Benschop was aan bord 2 het eerst gereed. Nadat de meeste stukken waren geruild, bood 
zijn tegenstander remise aan. Na overleg met de westrijdleider nam Arie dit aan. ½-½. 

 
Vervolgens won Arnold Eisma aan bord 6.  
Na pionwinst schoof hij het toreneindspel goed uit. 1½-½. 
 
Aan bord 3 was Freek Burgers even zijn loper vergeten en stond pardoes verloren na het 
stukverlies. Hij wist echter het spel naar remise eindspel te loodsen. Zijn tegenstander had een 
loper+randpion, waarvan het promotieveld NIET de kleur heeft van de loper. Freek moest het 

even bewijzen, maar tenslotte bood zijn tegenstander remise aan. 2-1. 
 
Nico Speets stond met wit steeds iets minder. In een partij met ineengeschoven pionnen wist hij 
echter een kwaliteit te veroveren tegen een pion. Genoeg voor winst was dit echter niet, daar 
zwarts pionnen gevaarlijk konden worden.  
Beide spelers waren in de slotpositie tevreden met remise. 2½-1½. 
 

Gerrit Steegers had een lastige avond tegen zijn goed spelende tegenstander. 
Toch kon Gerrit in de aanval een kwaliteit bemachtigen. Ook dit was niet voldoende; de 
toren+pion kon niet winnen van het paard met drie pionnen. 
Door herhaling van zetten werd het remise. 3-2. 
 
Aan bord 1 kwam René Geus (zwart) onhandig een stuk achter en leek te gaan verliezen. Zijn 
tegenstander had echter veel minder tijd en de stelling was niet eenvoudig. 
In een eindspel had René 6 pionnen en zijn tegenstander 4 pionnen en een paard.  

Toch wist René te promoveren en wit gaf op. Daarmee was de winst voor MSC binnen en werden 
de sportieve tegenstanders met 4-2 naar huis gestuurd. 
   

R 2 11-11-2014 - M.S.C. 2   Oppositie 2 4 - 2 

1 8468966 René Geus 1619 - 7716973 Jan Jonkheer 1454 1-0 

2 6001721 Arie Benschop 1600 - 6258670 Tjerk Voskuil 1457 ½-½ 

3 7902708 Freek Burgers 1545 - 6310986 Richard Sauer 1370 ½-½ 

4 7532393 Nico Speets 1565 - 8521788 Bastiaan van Dam 1636 ½-½ 

5 7443205 Gerrit Steegers 1568 - 8433623 Matthijs Mühren 1495 ½-½ 

6 7419632 Arnold Eisma 1538 - 6983383 D.H. de Jager 1409 1-0 

Ratingverschil +102 1572   1470   

 

 


