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Deze avond speelde het op dat moment sterkste viertal van MSC tegen een  
viertal van Z.S.C. Saende uit Zaandam voor de eerste ronde van de NHSB Beker.  

Door afwezigheid van Evert Bergman, nam Niels de Haan zijn plekje waar. Een op papier 
sterkere tegenstander, waarvan de meesten in de promotieklasse spelen. Een gemiddelde ELO 
rating van 2000+ betekende dat we een flinke kluif aan de tegenstander zouden krijgen. 
Helemaal op en top geconcentreerd bleek niemand echt te zijn als gevolg van de zeer 
verontrustende berichten omtrent de gezondheid van onze wedstrijdleider, Jack Klopmeijer. 
 

Op bord 3 speelde Oscar Callego met zwart, hij kon het niet bolwerken tegen zijn tegenstander, 
in een eindspel met twee pionnen minder moest hij capituleren. 

 
 
 
Op bord 4 stond Niels vanaf het 
middenspel een pion achter met 

kleine compensatie. In het eindspel 
met ongelijke lopers en een pion 
minder wist hij uiteindelijk de remise 
veilig te stellen.  
 
Op bord 2 speelde Tom Adriaanse met 
wit een redelijke partij, maar kon in 

het eindspel, met minder tijd, zijn 
stelling niet verdedigen tegen de 
aanval van zwart.  

 
Rechts Tom Adriaanse 

 
Reinier Weber behandelde de opening niet accuraat en stond vanaf het begin minder. 
In het middenspel werd het voordeel voor zijn tegenstander zodanig dat de winst binnen 

handbereik leek. Echter Reinier bewees maar weer eens een tegenstander te zijn die je 
meerdere keren moet verslaan voordat je wint, want zijn tegenstander kon het winstplan niet 
vinden. Na afruil van de zware stukken kreeg Reinier een vrijpion op de 2e rij die wit met een 
paard moest blijven verdedigen teneinde promotie te voorkomen. Met twee pluspionnen van wit 
kon Reinier met zijn paard en koning de remise binnenslepen, dit tot grote frustratie en 
ongenoegen van de tegenstander die dit na afloop duidelijk liet merken. 
 

  
Rechts Reinier Weber 



 

Al met al een terechte overwinning voor ZSC Saende, een stunt zat er dit jaar helaas niet in. 
Een positief punt voor met name Reinier en Niels is de wijziging in speeltempo, nu het Fischer 
speeltempo. Met name voor Reinier leverde de extra tien seconde per zet genoeg tijd op om het 
hoofd koel te houden in de eindfase van de strijd.  
Dat leverde hem nu nog een half punt op, waardoor we met een 1-3 verlies uitgebekerd zijn. 

 
Heel veel pijn deed dit ons niet, het nieuws rond Jack zijn gezondheid maakte dit verlies heel erg 
onbelangrijk... 
 

 

NHSB 1 06-01-2015 - M.S.C.   Z.S.C. Saende 1 - 3 

1 7134204 Reinier Weber 1985 - 6474402 Frank Tijdeman 2011 ½-½ 

2 6059889 Tom Adriaanse 1789 - 5967005 Peter Roggeveen 1950 0-1 

3 6682522 Oscar Gallego 1795 - 7374334 Willem de Boer 1922 0-1 

4 7526937 Niels de Haan 1658 - 6035304 Ben van den Bergh 1895 ½-½ 

Ratingverschil -138 1806   1944   

 
 
 

 
 

 


