
De Waagtoren 6 – MSC 2 
NHSB 3C – 2014 – 2015 
Verslag van Arie Benschop 

 

Op dinsdag 17 maart stond de uitwedstrijd van MSC 2 tegen De Waagtoren 6 in Alkmaar 
op het programma. Het werd een 3-3 gelijk spel. 

 
Freek Burgers kreeg door zijn tegenstander Arie Boots vast te zetten met zijn 
pionnen, een dame tegen een toren en een loper op het bord. Met een aantal 
plus pionnen maakte Freek het keurig af. 
 

Helaas kreeg het gast-team een punt aan bord 6, waar Arnold Eisma tegen Alfred van 
Zwienen, nadat een ingeschoven stelling door Arnold opgelost werd door een misgreep 
een kwaliteit achter kwam. Dit bleek uiteindelijk voldoende winst voor De Waagtoren.  

 
Nico Speets kwam een pion voor tegen Gerrit Peereboom.  
In het dame-eindspel, speelde Nico het prachtig uit.  
Hoe Nico op welke manier won heb ik niet mee gemaakt, omdat ik zelf een klusje te 
klaren had. 
 
René Geus speelde met wit een goede partij tegen Andre Bremmer.  

Zwart kon niet meer kort rokeren, omdat zijn koningsstelling open lag en René daar ook 
nog eens een pion won. Desondanks kwam de eerste bordspeler zwaar onder druk met 
de zwarte torens over de f-lijn, gevolgd door linke penningen.  
René leek daar uit te komen na een aantal konings-zetten, tot hij een zet over het hoofd 
zag en de dame verloor.  
Met twee torens tegen dame en toren bleek de nederlaag niet te vermijden.  
 
Gerrit Steegers kwam tegen Klaas Silver met tempo voordeel goed uit de opening en met 
zijn lopers in het centrum haalde hij ook nog eens pion op.  
Na een paard schaak moest de koning uitwijken, zodat Silver niet meer kon rokeren. 
Waarschijnlijk had Gerrit ergens de winst laten liggen, want na goed verdedigen van zijn 
tegenstander moest hij in remise berusten. 2.5-2.5.  
 
Rustte er een belangrijke taak voor uw verslaggever op zijn schouder,” aangemoedigd” 
door zijn teamgenoten met de opdracht, het hangt van jou af, jij moet winnen.  

Voor dit was er heel wat aan vooraf gegaan.  
Mijn tegenstander Peter van Diepen vond het achteraf een wat saaie partij en dat ik 
vooral wilde afruilen. Het probleem voor mij was: de zwarte stukken stonden wel goed, 
maar kon ik weinig beginnen omdat de witte dame dit verhinderde.  
Nadat ik eindelijk voor elkaar kreeg de dames te ruilen, kreeg zwart beter spel.  
Later in de partij kreeg zwart een pion meer.  
Eindspel van een paard tegen een loper van de witte velden.  

Met een a-pion op a3 en een vrijpion op de f-lijn bleek er niet meer in te zitten dan 
remise. Dit omdat de witte koning op het punt stond om de a-pion te slaan en de witte 
loper de diagonaal b1-h7 bewaakte en de pion dat op f6 stond altijd geslagen zou worden 
en zwart alleen het paard hebben overgehouden.  
 
Remise en 3-3. 
 
 



De persoonlijke resultaten: 
 

R 6 17-03-2015 - De Waagtoren 6   M.S.C. 2 3-3 

1 8182416 Andre Bremmers 1578 - 8468966 René Geus 1619 1-0 

2 6212404 Peter van Diepen 1553 - 6001721 Arie Benschop 1600 ½-½ 

3 7269834 Arie Boots 1574 - 7902708 Freek Burgers 1545 0-1 

4 8073978 Gerrit Peereboom 1558 - 7532393 Nico Speets 1565 0-1 

5 8305473 Klaas Silver 1542 - 7443205 Gerrit Steegers 1568 ½-½ 

6 8534581 Alfred van Zwienen 1450 - 7419632 Arnold Eisma 1538 1-0 

Ratingverschil +30 1542   1572   

 
 
 

 


