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De vijfde ronde voor MSC 2. Weer een nederlaag voor het tweede. 

 

Met een hoger gemiddelde aan ELO-punten heeft het tweede helaas verloren van 

Warmenhuizen'76. Het werd 2½ - 3½. 

 
Ondergetekende was aan bord 6 als eerste klaar, wat wel uniek genoemd mag worden. 

Ik bood remise aan in een, op het eerste gezicht, gelijke stelling, maar zwart begon meer 

overwicht te krijgen. De tegenstander ging akkoord. (½-½). 

 
Aan bord 4 had Arnold Eisma een lastige partij. 

Arnold leek een mooie aanval te hebben, maar deze werd gepareerd. 

Hij moest zelfs een loper inleveren en daarmee ook de partij. (½-1½). 

 
Aan bord 3 ging het allemaal een stuk beter. 

Gerrit Steegers won een stuk door een openingsval, waar zijn tegenstander in trapte.  

In een later stadium gaf Gerrit zijn stuk weer terug voor twee pionnen om open lijnen te 

creëren, waarmee Gerrit de partij kon uitspelen. (1½-1½). 

 
Aan bord 5 kreeg Paul Morelisse remise aangeboden, die hij aannam. Misschien dat Paul iets 

beter stond door een vrijpion, maar het was lastig te zien of dit winst zou opleveren. (2-2). 

 
Aan bord 1 lag René Geus zwaar onder vuur door een dolle dame. 

Met een pion minder moest René uiteindelijk toch capituleren. (2-3). 

 

Freek Burgers aan bord 2 kreeg in een verloren stelling toch een half punt cadeau van de 

sympathieke Willem Tesselaar.  

Warmenhuizen stond al op winst en was tevreden met dit resultaat. (2½ - 3½). 

 

R 5 10-02-2015 - M.S.C. 2   Warmenhuizen'76 2½-3½ 

1 8468966 René Geus 1619 - 7779585 Ruud van Schie * 0-1 

2 7902708 Freek Burgers 1545 - 6186796 Willem Tesselaar 1667 ½-½ 

3 7443205 Gerrit Steegers 1568 - 8120321 Marcel Kruijer 1546 1-0 

4 7419632 Arnold Eisma 1538 - 7169943 Dave Groot 1432 0-1 

5 7948633 Paul Morelisse 1374 - 7532635 Paul Zoon 1452 ½-½ 

6 7579110 Cor du Pree 1430 - 7835696 Gerard Zoon 1426 ½-½ 

Ratingverschil +8 1512   1504   

 

 


