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MSC 4 wint van Warmenhuizen'76 2 met 3-1. 

 
De match leek op een gelijk spel af te stevenen, omdat alle witspelers er het beste voor 
stonden. Toen echter een speler van Warmenhuizen voor sinterklaas ging spelen, kon MSC de 
winst pakken. 
In maart van dit jaar eindigde deze match ook al in een 3-1 overwinning. Peter Botman verloor 
toen ook van dezelfde tegenstander. Peter speelde stukken minder dan de laatste tijd in de 
interne. Hij kwam snel slechter te staan verloor een stuk en de partij. 0-1. 
 

Theo Krol trok de stand gelijk. In een solide partij kwam hij beter te staan won materiaal en 
strafte foutjes van zijn opponent af.  
Nadat Theo een toren en een paar pionnen voor kwam, gaf zijn tegenstander op. 1-1. 
 
Peter Spijker speelde in het begin niet best. Hij offerde een loper zonder enige compensatie en 
leek te gaan verliezen. Zijn tegenstander echter ging hopeloos in de fout en gaf een toren weg. 
Peter schaakte de partij makkelijk naar de overwinning. 2-1. 

 
 
Aan bord 4 speelde Ab Sneep een 
hele goede partij. Hij kwam uit de 
opening met ruimte voordeel.  
Vervolgens kon Ab een paar pionnen 
veroveren. 

  
In het toren eindspel met een 
vrijpion meer staakte zijn 
tegenstandster de strijd en 
Warmenhuizen kon met een 3-1 
nederlaag naar huis. 
 
Ab Sneep en tegenstandster Maria de Wit. 

Freek Burgers  kijkt hoe Peter Spijker het 

spel speelt  aan bord 3. 

 
 
 
 

 

R 1 18-11-2014 - M.S.C. 4   Warmenhuizen'76 2 3-1 

1 8083383 Peter Botman 1290 - 7765219 Cees Bleeker 1403 0-1 

2 8315010 Theo Krol 1286 - 8135600 Ron Janssen 1141 1-0 

3 7948677 Peter Spijker 1270 - 8286377 Arie Mooy 1025 1-0 

4 6057370 Ab Sneep 1220 - 8519467 Maria de Wit 949 1-0 

Ratingverschil +137 1266   1129   

 

 


