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MSC 2 en De Waagtoren 6 in evenwicht (3-3) 

 

MSC 2 heeft in de 5e ronde van de 3e klasse C een gelijkspel behaald tegen het 

sterke De Waagtoren uit Alkmaar. Een uitslag waar je van alles een mening over 

kunt hebben. Op papier zijn beide teams ongeveer gelijkwaardig maar in de praktijk is de ploeg 

uit Alkmaar nog in de race voor de titel met hun concurrent uit Heiloo, de club genaamd 

Oppositie. De club uit Alkmaar leed duur puntverlies en moet dus volgende maand flink aan de 

bak tegen hun grote concurrent. Voor MSC 2 was het een belangrijk punt om een mogelijke 

degradatie te voorkomen. MSC heeft echter de sterkste tegenstanders nu wel gehad en kan ook 

gemakkelijk in de middenmoot eindigen. Maar hadden we ook niet kunnen winnen van het team 

uit Alkmaar??? 

Bord 4 met Steef van Amersfoort aan het bord wist de dame van zijn tegenstander te veroveren 

en toch eindigde zijn partij met verlies.  

Als Steef had kunnen winnen maar ja … als als telt niet in de sport. 

 

Het bordverslag: 

 

Het begon slecht voor 

MSC 2 en we kwamen 

snel met 0-2 achter door 

een nederlaag van Arnold 

Eisma aan bord 3 waar ik 

geen info van weet 

behalve dat volgens eigen 

zeggen hij slecht 

gespeeld had.  

 

Aan bord 4 wist Steef 

met wit de zwarte dame 

in te sluiten en te 

veroveren. De speler met 

zwart genaamd Theo de 

Bruijn had 2 stukken 

meer ter compensatie en 

wist Steef met actief spel 

in een matnetje te 

krijgen. Of Steef dit kon 

ontlopen in een eerdere 

fase weet ik niet maar de 

partij ging dus verloren. 

Ronduit pech of slecht! 

 

Aan bord 1 werd het eerste halfje gescoord door Nico Speets. In zijn partij met zwart speelde hij 

tegen Peter van Diepen. Die wilde de partij openen met d4 maar speelde per ongeluk e4 op de 

eerste zet. Dan begin je natuurlijk niet lekker en Nico kon ondanks een pion achterstand 

afwikkelen naar een stelling met alleen ongelijke lopers op het bord. Remise dus. 

 

Aan bord 6 trof Henk Faber wederom een jonge telg aan het bord. En net als in de wedstrijd in 

Hoorn trok Henk Faber aan het langste eind. Dat heeft met het leeftijdsverschil en ervaring te 

maken natuurlijk. Henk kwam een stuk voor maar verspeelde een aantal pionnen en in zijn 

jeugdige overmoed probeerde Kevin Brands naar de overkant te marcheren en gooide er nog een 

stukoffer tegen aan om dit kracht bij te zetten. Dit ging echter fout en Henk wist met alleen een 

toren nog over de boel tegen te houden en de pionnen op te peuzelen.  

De stand was nu 1,5 – 2,5 

 

 



 

 
 

Op bord 2 werd het eerste halfje van deze competitie gescoord door Arie Benschop met de witte 

stukken. Hier is zijn wedstrijdverslag: 

 
Bij de stand 1.5-2.5, was de partij tussen Arie Benschop en Gerrit Peereboom nog aan de gang. Na de 

opening 1.d4, d6, 2.c4 e5, werden na 3. dxe5 dxe5 de dames geruild, waardoor zwart niet meer kon 

rokeren. Na afloop vertelde Peereboom dat hij deze opening vaker speelde, om beter stukkenspel te 

verkrijgen. Dit kwam ook tijdens de partij uit. Alleen de zwarte loper van de zwarte velden bleef vrijwel de 

hele partij op f8 staan, loerend op de witte pion op c5. Deze pion werd voldoende gedekt door toren paard 

en loper. Het enige waar Peereboom zijn voordeel probeerde te benutten bestond uit de toren op de open 

a-lijn en een paard. Wit kon zich goed verdedigen en moest dit vrijwel de hele partij doen. Wit kwam zelfs 

een pon achter die op e2 stond, maar werd niet overlopen. De partij eindigde na 66 zetten. Wit met paard 

tegen zwart een paard en een pion op c6. Met de laatste zet speelde wit Pd4 en de pion zou geslagen 

worden omdat deze pion geblokkeerd werd door zwarts paard op c5. Remise. De stand: 2-3.  

Met de partij van René Geus nog aan de gang! 

 

Bord 5 was bepalend of MSC 2 nog remise kon behalen of dat de Waagtoren met de winst naar 

huis zou gaan. René Geus met de zwarte stukken wilde naar zijn zwakke optreden in Hoorn 

revanche. Die kwam er maar het was zwaar bevochten naar de gehele partij wat minder te 

hebben gestaan. Tegenstander Arie Boots (ongeslagen!) ging met de witte stukken agressief in 

de aanval en René pareerde dit met een Slavische verdediging. De strijd werd gestreden op de 

damevleugel en op zet 24 ging de pion op a5 van René verloren. René had echter een venijnig 

antwoord klaar door dame a6 te spelen waarbij de stelling van wit kuren begon te krijgen door 

een serie complexe mogelijkheden waaronder ook een matdreiging. De loper die pion a5 had 

veroverd kwam aan het wankelen en Arie Boots gaf die loper op met als compensatie paardwinst 

op b8. De dame van zwart veroverde direct de witte a-pion terug en het sterke witte 

pionnencentrum kwam onder druk en tevens de witte koning. Toen wat zetten later de zwarte 

loper eindelijk actief werd op g5 kwamen er grotere problemen voor wit door zowel een 

matdreiging alswel het opvreten van het sterke pionnencentrum. Arie ging beslissend in de fout 

mede door tijdsdruk. René had zijn revanche! Einduitslag: 3-3. 

 

 



 
De beslissende partij, René Geus – Arie Boots  1-0. 

 
 

 

R 5 16-02-2016 - M.S.C. 2   De Waagtoren 6 3 - 3 

1 7532393 Nico Speets 1592 - 6212404 Peter van Diepen 1599 ½-½ 

2 6001721 Arie Benschop 1581 - 8073978 Gerrit Peereboom 1612 ½-½ 

3 7419632 Arnold Eisma 1527 - 8291877 Jawdat Adib 1598 0-1 

4 7333777 Steef van Amersfoort 1595 - 7518203 Theo de Bruijn 1591 0-1 

5 8468966 René Geus 1521 - 7269834 Arie Boots 1545 1-0 

6 7948666 H. Faber 1484 - 8552038 Kevin Brands 1181 1-0 

Ratingverschil +29 1550   1521   

 

 

 


