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Met het vooruitzicht dat we deze wedstrijd waarschijnlijk toch zouden  

gaan winnen zijn we de strijd aangegaan tegen Schaakgroep Koedijk2. 

Koedijk 2 heeft een hogere gemiddelde rating met 99 punten meer. 

Al snel werd duidelijk dat het allemaal wel ging meevallen. 

 

Peter Botman had al vrij snel het eerste punt binnen aan bord 6. Het einde van de partij verliep 

niet geheel vlekkeloos. Peter haalde een dame door een promoverende pion, maar Peter's 

gewone dame stond ook nog op het bord. Er was dus geen dame beschikbaar en omstanders 

begonnen zicht te bemoeien met de partij tot ergernis van Peter's tegenstander. Er werd een 

dame gehaald door iemand welke werden verruild voor de twee pionnen die als dame fungeerde. 

Hierna gaf Peter's tegenstander toch maar op. (1-0) 

 
Theo Thiebou pakte een dikke  plus- remise aan bord 2. Theo was een beetje nerveus, vanwege 

het tweede bord, maar is er goed doorheen gekomen! (1,5-0,5) 

 

Aan het eerste bord pakte Leo Zwan de winst. Een vrijpion van Leo was niet meer te stoppen. 

Zijn tegenstander liet het niet zo ver komen en gaf op. (2,5-0,5) 

 

Helaas verloor Ruurd van der Zee aan bord 4. Deze gaf een toren weg in een goede stelling. 

Een domper voor Ruurd. Het werd vanaf dat moment toch nog een beetje spannend. (2,5 - 1,5) 

 



Mijn partij was nog niet beslist op dat moment. Remise zat er wel in, maar bij verlies staan we 

weer gelijk. Gelukkig voor mij maakte mijn tegenstander een afruil-fout met de torens 

waardoor ik een pion kon winnen en tevens zijn koning de weg naar mijn stelling kon blokkeren. 

Mijn koning kreeg vrij spel wat mij de winst opleverde. De wedstrijd was in de pocket. (3,5-1,5) 

 

Paul Morelisse kreeg een remise-aanbod in een stelling waarin Paul een stuk meer had, maar 

met heel weinig tijd en toch wel lastige stelling was dit de beste keuze. (4-2) 

 

De eerste punten van MSC3 dit seizoen. De eer is gered. Nu Anna Paulowna 2 nog! 

 

R 6 15-03-2016 - M.S.C. 3    Schaakgroep Koedijk 2  4 - 2 

1 8202370 Leo Zwan  1668 - 7376765 Fred Volkers  1613 1-0 

2 8524395 Theo Thiebou  1255 - 7986583 Rob Broertjes  1405 ½-½ 

3 7579110 Cor du Pree  1426 - 7701342 Jan Rietveld  1488 1-0 

4 6002821 Ruurd van der Zee 1236 - 7580287 Harry Klinkhamer 1515 0-1 

5 7948633 Paul Morelisse  1372 - 7697481 Reg Roodzant  1286 ½-½ 

6 8083383 Peter Botman  1163 - 6031025 Kees Struijk  1406 1-0 

Ratingverschil -99  1353   1452   

 

 

 


