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GELIJKSPEL MSC 2 

 

 

Op vrijdag 28 november speelde 

MSC 2 de uitwedstrijd tegen 

Opening’64 2 in Sint Pancras. 

Het werd een 3-3 gelijkspel. In 

een hectische partij ging uw 

verslaggever onderuit tegen 

Yvonne van Buren-Ooijevaar. 

Zwart kwam al snel een pion 

voor, maar de winst lag niet 

voor het grijpen. Sterker nog, de 

twee lopers van wit werden 

behoorlijk actief. Wat er daarna 

gebeurde was bizar. Zwart wist 

de dame te winnen, maar wit 

kreeg daar twee lichte stukken 

en een toren voor terug, waarna 

er een stelling over bleef met voor wit een toren en twee lopers, tegen een dame voor 

zwart en een gelijk aantal pionnen. Door een blunder van zwart, de koning week na 

schaak uit naar d8 in plaats van f8, zwart werd prompt mat gezet door de loper op a5. 

Na 37..Kf8 had zwart mat kunnen ontlopen, waarna wit h3 moest spelen en zwart door 

de dame eeuwig  schaak in handen had gehad. 

 

 

 

 

 

Nico Speets en 

(Zwarte Piet) Roger 

Bloem kregen een 

ingeschoven 

pionnenstructuur op 

het bord en de 

vrede werd 

getekend.  

 

 

 

 

 

 



Gerrit Steegers won tegen Rick Schut in de opening al een 

stuk, maar de winst bleef lang uit. Gerrit werd opgezadeld 

met een flinke penning via dame en torens, waaruit hij kon 

ontsnappen, mede door tijdnood van zijn tegenstander. 

Nadat de vlag van Schut was gevallen zette Gerrit met de 

dame en paard zijn tegenstander mat. 

 

René Geus verslikte zich in een combinatie, wat hem tegen 

Ronald Kamps een volle toren kostte. René bleef nog lang 

strijden, maar de nederlaag was onvermijdelijk.  

Freek Burgers en Hein Schut hielden elkaar in evenwicht.  

 

Nadat alle stukken waren verdwenen, behalve elk nog zeven 

pionnen, bleek er geen winst voor wie dan ook. Remise 

derhalve en een tussenstand van 3-2.  

 

Bleef over de partij van invaller Cor du Pree tegen George Bloem.  

Cor won een pion en vervolgens een licht stuk. Toch was de winst ook hier niet 

eenvoudig, door het stugge verdedigen en penningen in de stelling te houden door 

Bloem. Overigens was het verdedigen van de thuisclub-spelers opvallend.  

Uiteindelijk kon Cor de partij naar winst spelen, ook door de tijdnood van zijn 

tegenstander. 3-3. 

 

 

R 3 28-11-2014 - Opening '64 2   M.S.C. 2 3 - 3 

1 7321534 Ronald Kamps 1688 - 8468966 René Geus 1619 1-0 

2 7590616 Y.A.M. van Buren-Ooijevaar 1620 - 6001721 Arie Benschop 1600 1-0 

3 8093756 Hein Schut 1544 - 7902708 Freek Burgers 1545 ½-½ 

4 7913873 Roger Bloem 1537 - 7532393 Nico Speets 1565 ½-½ 

5 8181085 Rick Schut 1469 - 7443205 Gerrit Steegers 1568 0-1 

6 8134379 George Bloem 1293 - 7579110 Cor du Pree 1430 0-1 

Ratingverschil +29 1525   1554   

 

 

 


