
Aartswoud 5 – MSC 2 

NHSB 3C – 2015-2016 

Verslag van René Geus 

 

MSC 2 lijdt nipte en onnodige nederlaag. 

MSC 2 is er niet in geslaagd de uit- en openingswedstrijd tegen Aartswoud 5 om te 

zetten in een overwinning. De tegenstander uit Hoogwoud kreeg de zege uiteindelijk in 

de schoot geworpen. De klok bleek de grootste tegenstander van het door twee invallers 

geplaagde team uit Den Helder.  

Ruurd van der Zee verloor zijn partij terwijl Gerrit Asselman een knappe overwinning 

boekte. Dit gold tevens voor Henk Faber die zijn vrouwelijke tegenpool versloeg. Op bord 

1 en 3 ging het echter mis met de witte stukken voor zowel Nico Speets als Steef van 

Amersfoort waarbij Steef door zijn klok heen ging met een vol stuk voorsprong. René 

Geus moest alles uit de kast halen om een remise af te dwingen wat hem tenslotte lukte 

maar de nederlaag was toen al een feit.  

Eindstand 3,5 – 2,5 

 

Op bord 1 kwam Nico Speets in het eindspel in de verdrukking op de A en B lijn door 

twee pionnen die dreigde door te breken met ondersteuning van een knol. Nico’s eigen 

paard had het te druk in het centrum met verdedigen en kwam te laat om nog hulp te 

kunnen bieden. Een beslissend schaakje van de knol en Nico kon opgeven.  

De randpionnen waren niet meer te stoppen. 

  

Op bord 4 ging het beter. Henk Faber wist zijn vrouwelijke opponent Susanne Glas zijn 

wil op te leggen. Hoewel hoger in rating maakte zij de fouten en Henk profiteerde 

optimaal. De stand was gelijk getrokken. 

  

Op bord 5 wist Gerrit Asselman met een slimmigheidje er voor te zorgen dat zijn 

tegenstander Gerard Buis zijn A-pion doorschoof onder druk van Gerrit’s loper. Diezelfde 

loper kon toen naar het veld waar de pion vandaan kwam. De toren en dame kwamen in 

de penning te staan en Gerrit won de kwaliteit. De tegenstander kwam niet meer onder 

de druk uit en verloor uiteindelijk nog een stuk en de partij. Klasse!  

 

Op bord 6 ging het de gehele partij vrijwel gelijk op en hoewel laag van rating wist de 

tegenstander van Ruurd van der Zee uitstekend te profiteren van wellicht wat kleine 

misstapjes onder druk van de klok die in het nadeel van Ruurd begon te werken. Een 

dubbele toren afruil volgde en de partij kwam in het nadeel te staan van Ruurd.  

De zwarte stukken konden worden opgepeuzeld. De stand was weer gelijk. 

 

Op bord 3 kwam de beslissing op een beetje trieste manier tot stand. De zeer degelijk 

spelende Steef van Amersfoort wist met wit zijn tegenstander langzaam stuk te spelen. 

Steef ging met een stuk voorsprong de eindfase in maar met de overwinning in het 

verschiet bleek de klok niet zijn beste vriend. De wedstrijdleider attendeerde hem erop 

dat hij door zijn vlag was gegaan.  

In plaats van een overwinning nu een nederlaag! De druiven waren zuur! 

 



Op bord 2 tenslotte was het duidelijk geworden dat René Geus niet meer kon winnen. 

Zijn tegenstander Herman van Bleisem kreeg na de 30e zet langzaam het overwicht en 

René kon zijn pionnen niet meer goed verdedigen. Er gingen er twee verloren voor René. 

Een toreneindspel ontstond en de toren van René wist na een foute koningzet van de 

tegenstander de gevaarlijke vrije randpion terug te veroveren.  

Secuur verdedigen en een halfje, meer zat er niet in. 

  

 

 

R 1 09-10-2015 - Aartswoud 5   M.S.C. 2 3½-2½ 

1 7950327 Marco Kroon 1563 - 7532393 Nico Speets 1592 1-0 

2 6108124 Herman van Bleisem 1578 - 8468966 René Geus 1521 ½-½ 

3 6203362 Jan Kuin 1414 - 7333777 Steef van Amersfoort 1595 1-0 

4 7590726 Susanne Glas 1564 - 7948666 H. Faber 1484 0-1 

5 7619106 Gerard Buis 1418 - 7607402 Gerrit Asselman 1343 0-1 

6 8408466 Peter Vriend 1019 - 6002821 Ruurd van der Zee 1236 1-0 

Ratingverschil +35 1426   1461   

 

 

 


