
Bergen 3 – MSC 3 

NHSB 3A – 2015 – 2016 

Verslag van Theo Thiebou 

Helaas werd de eindstand 4½ - 1½  in het voordeel van Bergen 3. 

Bord 1   Leo Zwan 

Was nog het langst bezig, en zelfs bij analyse bleek remise een goede beslissing 

                      

Bord 2  Paul Morelisse 

Zat te blunderen was snel een paard kwijt, en ook nog een loper. 

Als slot mat achter de paaltjes, de partij was snel afgelopen. 

 

Bord 3 Gerrit Asselman 

Ging redelijk gelijk op, aan de bar zeiden tegenstanders dat Gerrit beter stond, maar het werd  

remise. 

 

Bord 4 Theo Thiebou 

Ik dus, was te gretig om een pion te pakken in het begin, verloor daardoor een paard of anders 

de dame. Moest dus alle zeilen bij zetten, trukendoos open, kwaliteit winst twee maal, toren 

tegen loper, en loper tegen pion. In het eindspel gaf eerst de tegenstander een voorstel tot 

remise, dat werd afgeslagen door mij. Maar ik kon het niet afmaken, 10 zetten later stelde ik 

remise voor, en dit werd ook de eindstand. 

 

Bord 5 Ruurd van der Zee 

Had een tegenstander die snel afruilde om ook snel naar het eindspel te gaan. Toch 42 zetten 

later had Ruurd zetdwang, verloor de oppositie en daardoor een pion. De strijd  was beslist, 

Ruurd moest opgeven. 

 

Bord 6 Piet Morelisse 

Ik weet niet hoe die gespeeld heeft, verloren maar waardoor?  

 

Ook nog een boek gekregen voor de club. “Een halve eeuw bedenktijd”, i.v.m. 50 jaar 

schaakclub Bergen. Volgens de anderen hebben we deze al op de club. 

 

R3  03-12-2015 - Bergen 3   M.S.C. 3 4½ - 1½ 

1 6247747 Simon Greve 1731 - 8202370 Leo Zwan 1668 ½-½ 

2 8396762 Florian Willemssen 1471 - 7948633 Paul Morelisse 1372 1-0 

3 8288676 Piet Westerbeek 1490 - 7607402 Gerrit Asselman 1343 ½-½ 

4 7324702 Toon Hollanders 1556 - 8524395 Theo Thiebou 1255 ½-½ 

5 7530039 Frank van Kreveld 1364 - 6002821 Ruurd van der Zee 1236 1-0 

6 8310313 Leo Obdam 1338 - 7948622 Piet Morelisse 1348 1-0 

Ratingverschil -121 1491   1370   

 

 


