
 

Vredeburg 1 – MSC 2 

NHSB 3C – 2014 – 2015 

Verslag van Arie Benschop 

MSC 2 leidt stevige nederlaag 

 

Het tweede heeft in de uitwedstrijd tegen Vredeburg 1 in Limmen een stevige 4½-1½ 

nederlaag geleden. Dit zag er halverwege de avond niet naar uit. 

Op dat moment werden er drie remises op het wedstrijdformulier genoteerd. 

 

Nico Speets en tegenstander Jos Admiraal kregen een ingeschoven stelling, waarin 

weinig lol te beleven was.  

 

Waar wel wat gebeurde was aan bord 3. 

Freek Burgers zette een enorme koningsaanval in en dacht er makkelijk door heen te 

komen. Opponent Bert Hollander verweerde zich heel knap. Freek bood remise aan, wat 

door zijn tegenstander afgewezen werd, waarop deze prompt aftrekschaak overzag en 

Freek een kleine kwaliteit voor kwam. Dit alles bleek onvoldoende voor winst.  

 

Aan bord 2, tussen Arie Benschop en Sandra Hollander, was het voor de eerste met 

zwart tegenhouden geblazen. Sandra, die heel goed speelde, probeerde op alle mogelijke 

manieren de zwarte vesting te slechten.  

Na een afruil kon zwart een bevrijdende zet spelen om ruimte te scheppen, waardoor wit 

de stelling moest dicht houden, waarna de vrede werd getekend.  

 

René Geus had een zware avond tegen Harold Ebels.  

Halverwege de partij kreeg René het heel lastig met de goed geposteerde stukken van 

zwart, met vooral een heersend loperpaar. Er was geen houden  meer aan.  

 

De andere twee nullen kwamen aan het eind van de wedstrijd. 

 

Invaller Gerrit Asselman stond weliswaar een pion achter, maar op dat moment was het 

niet zo’n ramp. Dat werd het na een afruil waarin beide dames van het bord verdwenen. 

Gerrit stond plotseling een stuk achter en verloor de partij. 

 

   De andere Gerrit, Steegers, was werkelijk de hele avond in de aanval. 

Niels Hageman gaf echter geen krimp. Het einde kwam nogal sneu tot 

stand. Gerrit trachtte geforceerd een van de paarden te offeren in de 

koningsstelling van zwart, maar deed dat met het verkeerde paard,   

waarna hij prompt de dame verloor.  

 

 

 

  



R 1 24-10-2014 - Vredeburg   M.S.C. 2 4½-1½ 

1 7817326 Harold Ebels 1605 - 8468966 René Geus 1619 1-0 

2 8441499 Sandra Hollander 1406 - 6001721 Arie Benschop 1600 ½-½ 

3 8431137 Bert Hollander 1524 - 7902708 Freek Burgers 1545 ½-½ 

4 6039429 Jos Admiraal 1629 - 7532393 Nico Speets 1565 ½-½ 

5 8384871 Niels Hageman 1687 - 7443205 Gerrit Steegers 1568 1-0 

6 7838149 Ed Stolp 1610 - 7607402 Gerrit Asselman 1348 1-0 

Ratingverschil -36 1576   1540   

 

 

 

 


