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Uitwedstrijd MSC 3 tegen Magnus Anna Paulowna 2. 

Kort ritje met drie auto’s naar Schagen. 

 

Leo Zwan speelde op bord 1 met wit, een lange tijd gingen er weinig stukken van het bord. 

Hij was het langst aan het spelen en stond iets beter dan zijn tegenstander, maar.. 

Leo ging door zijn vlag, een 0-1 achterstand. 

 

Cor du Pree speelde op bord 2. 

Met een pion achter ging hij het eindspel in, het werd toch remise. ½-1½. 

 

Theo Thiebou aan bord 3 met wit, speelde niet aanvallend, de tegenstander wel. 

 

Na het kort rokeren ging mijn tegenstander lang rokeren en bracht twee 

torens, een loper en een paard naar de g en h lijn. 

Vervolgens offerde hij een paard en maakte de pionnen structuur kapot. 

Toen er ook nog een f pion ging meespelen in het eindspel had ik het erg 

moeilijk. Steeds  verdedigende zetten. Kleine hoop had ik op een 

overwinning nadat er veel stukken van het bord waren geruild en ik met 

stukwinst het eindspel in ging. Mijn tegenstander vond echter een eeuwig 

schaak en dus werd het remise. 1-2. 

De eindstand. 

 

Peter Botman op bord 4 was redelijk snel klaar, hij kwam een pion achter. 

Nar het ruilen van stukken leek de stand weer gelijk, maar ik vergiste mij in de stelling.  

De tegenstander stond beter en won. 1–3. 

 

Ruurd van der Zee op bord 5 speelde rustig en hield de stand gelijk. 

Na het ruilen van de dames ging het de goede kant op voor Ruurd. 

Hij won met een matzet de wedstrijd. 2-3. 

 

Gerrit Asselman op bord 6 hield de stand gelijk tot hij een loper weg gaf. 

Het eindspel was niet te winnen of remise te maken, zonde.  

Een 4-2 nederlaag voor het derde was het gevolg. 

 

 

R 7 07-04-2016 - Magnus-AP 2    M.S.C. 3 4-2 

1 7561730 Jeroen Stellingsma 1627 - 8202370 Leo Zwan  1668 1-0 

2 7682774 Ronald Steenwijk 1548 - 7579110 Cor du Pree  1426 ½-½ 

3 8464423 Ronald Komen 1246 - 8524395 Theo Thiebou  1255 ½-½ 

4 8130760 Kerre de Graaf 1609 - 8083383 Peter Botman  1163 1-0 

5 6862075 Bram Tuk 1488 - 6002821 Ruurd van der Zee 1236 0-1 

6 7427519 Henk Bouwmeester 1436 - 7607402 Gerrit Asselman  1343 1-0 

Ratingverschil -144 1492   1348   

 

 


