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Opening '64 4 tegen M.S.C. 4 op 12 december 2014 te Sint Pancras 

Voor de aanvang van de wedstrijd ontvingen we een fraai jubileumboekje 

ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van "Opening '64". 

Dit leerde mij meteen dat het getal 64 in de naam van de vereniging niets te maken 

heeft met de 64 velden van het schaakbord, doch dat dit slechts betrekking heeft op het 

oprichtingsjaar, te weten: 1964. 

In deze wedstrijd tegen 4 charmante dames debuteerde Theo Thiebou op bord 3 en al na 

een kwartier slaakte zijn tegenstander Charlotte een ijselijke kreet na het weggeven van 

haar dame. Even later was de wedstrijd gedaan en daarmee was ons eerste punt binnen. 

Peter Botman bewees weer eens dat hij terecht op bord 1 mag spelen, want hij behaalde 

na een verbeten strijd tegen Jeanette van Diepen met prachtig paardenspel een fraaie 

overwinning, zodat ons team al minimaal verzekerd was van een gelijk spel. 

Ab Sneep worstelde daarna nog op bord 4 tegen Ingrid Venneker, die vond dat ze nog 

wat had goed te maken na haar nederlaag in Den Helder op 4 februari 2014. Het werd 

een taaie (doch fraaie) partij, die na ruim anderhalf uur door Ingrid werd gewonnen en 

die zich daarmee de Koningin te rijk voelde. 

Het was tenslotte aan mij om op bord 2 tegen José de Goede de teamoverwinning veilig 

te stellen, wat uiteindelijk na 2 uur spelen nog gelukte ook. Aanvankelijk ging de strijd 

gelijk op, maar na anderhalf uur mocht ik van José beginnen aan een snoepreis langs 

haar stukken, waarbij ik zomaar een toren, een paard en een aantal pionnen mocht 

verorberen. Op de 42e zet gooide José de handdoek in de ring met de opmerking dat ze 

toch had genoten van de partij en daar gaat het uiteindelijk om, nietwaar? 

Nu al zie ik reikhalzend uit naar de return van deze wedstrijd in Den Helder. 

R 2 12-12-2014 - Opening '64 4   M.S.C. 4 1-3 

1 8302910 Jeannette van Diepen 924 - 8083383 Peter Botman 1290 0-1 

2 8289897 Jose de Goede * - 8315010 Theo Krol 1286 0-1 

3 8560629 Charlotte Verkerk-Figaroa * - 8524395 Theo Thiebou 973 0-1 

4 8560585 Ingrid Venneker * - 6057370 Ab Sneep 1220 1-0 

Ratingverschil n.v.t.  924   1192   

 

 


