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Verslag van Arie Benschop 

 

 

Vrijdag 18 maart heeft MSC 2 zich definitief verwijdert van de  

degradatieplaatsen, na een 3½-2½ overwinning tegen Vredeburg 2.  

MSC kwam halverwege de avond op een 2-0 voorsprong.  

 

Henk Faber vloog tegenstander Adri Beentjes naar de strot via de h en g-lijn.  

Voerde de druk steeds meer op en won. 1-0. 

 

Arie Benschop kreeg een flinke aanval te verduren in een Siciliaan op de koningsaanval. Maar 

met de 25ste zet g5, was de angel uit de witte aanval en nam zwart de partij in handen via de c-

lijn met twee torens en de dame. Na 38..Txc4 was de partij uit door mat. 2-0. 

 

Arnold Eisma kwam niet lekker in de partij tegen Dirk Aafjes. Moest alleen maar verdedigen 

totdat hij zijn kwaliteit achterstand weer goed kon maken. Echter, Arnold stond wel twee pionnen 

achter en dat brak hem aan het eind van de partij op. 2-1. 

 

MSC kwam wonderbaarlijk op een 3-1 voorsprong. Aan bord 5 kwam er een eindspel op het bord 

waarin Steef van Amersfoort een toren achter kwam. Maar met heel veel ruimte op het bord. 

Tegenstander Remi Aafjes onderschatte de situatie, waarna Steef na De6 mat op de volgende zet 

in handen had. Aafjes wachtte dat niet af en gaf op.  

 

Nico Speets kwam tegen Tars Wanders een kwaliteit voor. 

Maar Wanders had compensatie met zijn mobiele paard, dat wits kansen te niet deed. Nico bood 

remise aan en dat werd prompt door Wanders aangenomen. 3½-1½. 

 

René Geus beleefde een zware avond aan bord 4 tegen Hans de Goede.  

Waar hij in het eindspel wellicht de dames had moeten ruilen, bleven deze op het bord en na 

komend aftrekschaak en dameverlies gaf René zich gewonnen. 3½-2½. 

 

 

R 6 18-03-2016 - Vredeburg 2    M.S.C. 2  2½-3½ 

1  8656439 Tars Wanders  * - 7532393 Nico Speets  1592 ½-½ 

2  7366348 Gert-Jan Hafkamp 1439 - 6001721 Arie Benschop  1581 0-1 

3  7998903 Dirk Aafjes  1362 - 7419632 Arnold Eisma  1527 1-0 

4  8542930 Hans de Goede  1223 - 8468966 René Geus  1521 1-0 

5  8498083 Remi Aafjes  1270 - 7333777 Steef van Amersfoort 1595 0-1 

6  8576040 Adri Beentjes  1202 - 7948666 H. Faber  1484 0-1 

Ratingverschil +251 1299   1550   

 

 


