
MSC 3 – Aartswoud 5 
NHSB 3A – 2014 – 2015 
Verslag van Jack Klopmeijer 

 

 
MSC 3 verliest van Aartswoud 5 met 1-5 

 
Ook in het derde duel kon MSC 3 geen vuist maken tegen een sterkere opponent. Er werd 
slechts 1 bordpunt gescoord, waarmee het totaal op 3 schamele bordpunten kwam. 
Het ging al snel mis.  

 
Peter Botman, intern een geduchte tegenstander dit seizoen, had 

  kennelijk Sinterklaas in het hoofd.   
   Hij gaf eerst een stuk weg, 

  vervolgens een kwaliteit en toen nog een stuk. 0-1. 
 

Paul Morelisse was het volgende slachtoffer van de dadendrang van Aartswoud. Paul kwam 
slechts een pion achter, maar vergaloppeerde zich in het eindspel en verloor. 0-2. 
 
Gerrit Asselman kwam met wit materiaal achter en zijn tegenstander kon met zijn loperpaar een 
aanval optuigen. Gerrit probeerde het nog een paar zetten, maar gaf op voordat hij werd mat 
gezet. 0-3. 
 
Henk Faber stond 2 pionnen achter en kreeg een aanval over zijn niet gerokeerde koning heen. 
Hij kon zich losmaken en kwam daarna 2 pionnen vóór. 
Zijn tegenstander ging voor eeuwig schaak en Henk dacht hier niet aan te kunnen ontkomen en 
dus werd remise besloten. ½-3½. De omstanders lieten Henk zien wat hij had kunnen spelen 
om eeuwig schaak uit de weg te gaan. 

 
Aan bord vier stond Cor du Pree na de opening iets beter. Het bleek niet genoeg voor winst. 
Voordat het in het eindspel voor Cor mis kon gaan met veel minder tijd werd ook hier remise 
besloten. 1-4. 
 
Kopman Steef van Amersfoort probeerde van alles om de stand een dragelijker aanzien te 
geven. Hij investeerde veel tijd en zijn aanval dreigde te mislukken. 
Tenslotte ging Steef in verloren stelling door zijn vlag en kwam de eindstand op 1-5. 

 

R 1 02-12-2014 - M.S.C. 3   Aartswoud 5 1 - 5 

1 7333777 Steef van Amersfoort 1557 - 6187588 P.J. Zonneveld 1615 0-1 

2 8083383 Peter Botman 1290 - 7950327 M. Kroon 1590 0-1 

3 7948666 H. Faber 1494 - 7629589 R.T.M. Deken 1670 ½-½ 

4 7579110 Cor du Pree 1430 - 6141344 K.P. Langedijk 1631 ½-½ 

5 7948633 Paul Morelisse 1374 - 7820109 H. Groot 1495 0-1 

6 7607402 Gerrit Asselman 1348 - 6203362 Jan Kuin 1489 0-1 

Ratingverschil -166 1415   1581   

 

 


