
MSC 2 – Schaakgroep Koedijk 2 
NHSB 3C – 2014 – 2015 

Verslag van Arie Benschop 

Weer gelijkspel MSC 2 

Het is MSC 2 opnieuw niet gelukt de wedstrijd te winnen.  

Het werd opnieuw na Opening 64 2, nu tegen schaakgroep  Koedijk 2, 3-3. De wedstrijd begon 

pas om 20.15 uur, om 21.10 stond het eerste punt, ten gunste van MSC 2 op het 

wedstrijdformulier. Het kwam van bord 2, waar Arie Benschop tegen Jaap Baalbergen de ene 

fout na de andere kon afstraffen en een kwaliteit plus een pion voor kwam. Dat Benschop de 

kwaliteit terug gaf was alleen voor wit gunstig, aangezien zwarts paard op d8 nergens heen kon. 

De gedekte vrijpion op e6 maakte een einde van de partij. 
 

Een uur later stond MSC 2 op een 2-0 voorsprong. Arnold Eisma kwam een loper voor tegen Reg 

Roodzant, maar was het niet zo eenvoudig om de partij snel te beslissen. 

De beslissing kwam door met de dame ook nog een toren te slaan. 

Roodzant wilde de dame niet terug slaan vanwege zijn dame in de penning stond. 
 

Vervolgens werd Freek Burgers remise aangeboden door tegenstander Ron Mollenkamp. 

Na lang nadenken werd dit door Freek, die in een toreneindspel ietwat minder stond, 

aangenomen. 2½-½. 
 

Aan bord 1 had René Geus een zware avond tegen Fred Volkers. Met name over de f-lijn, waar 

Volkers zijn twee torens en de dame geposteerd had. Het werd een kwestie van tijd, maar tegen 

deze overmacht was niets te beginnen. 2½-1½. 
 

In een dame-toreneindspel en voor beiden twee pionnen, kreeg Nico Speets tegen Harry 

Klinkhamer net geen winnend eindspel. De dames en torens gingen van het bord af, waarna 

Klinkhamer op tijd de witte pionnen op de a en b-lijn van promotie kon afhouden. 3-2. 

 
Aan bord 5 leverde Gerrit Steegers een ingewikkeld gevecht tegen Jan Rietveld. 

Gerrit trachtte remise te forceren met de dame en toren, maar zijn koning stond zelf in de 

vuurlinie en kwam een tempo te kort. Dat kostte Gerrit de partij. 3-3. 
 

R 4 06-01-2015 - M.S.C. 2   Schaakgroep Koedijk 2 3 - 3 

1 8468966 René Geus 1619 - 7376765 Fred Volkers 1642 0-1 

2 6001721 Arie Benschop 1600 - 7232720 Jaap Baalbergen 1554 1-0 

3 7902708 Freek Burgers 1545 - 7969379 Ron Mollenkamp 1533 ½-½ 

4 7532393 Nico Speets 1565 - 7580287 Harry Klinkhamer 1486 ½-½ 

5 7443205 Gerrit Steegers 1568 - 7701342 Jan Rietveld 1542 0-1 

6 7419632 Arnold Eisma 1538 - 7697481 Reg Roodzant 1482 1-0 

Ratingverschil +33 1572   1539   

 


