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Uitslag 

  Vernietiging in Alkmaar. 

 

Een pak slaag kreeg MSC 3 van dit “jeugdteam”. 

Er is geen eigen verslag gemaakt, wel te begrijpen. 

Dan maar even lezen wat de tegenstanders er van vonden. 

Bron: site De Waagtoren. 

 DOOR LEO VAN STEENOVEN, OP 20 FEBRUARI 2016 

Vrijdag 19 februari speelde het jeugdteam (DWT 7j) thuis tegen M.S.C. 3.  

Gingen onze jeugdspelers een gooi doen naar een hoge klassering in de 3e klasse? 

Het verslag van Luuk van Steenoven: 

Vandaag weer een competitiewedstrijd tegen het 3e team van M.S.C. met het knallende jeugd (maar ook 

deels volwassen) team! 

Max kon helaas niet komen dus viel Sander voor hem in, dit was zijn eerste seniorenpartij! 

We speelden met 6 tegen 6. Na zo’n korte 3 kwartier zag ik Klaas opstaan uit zijn stoel, ik keek daarvoor 

even bij zijn partij en toen stond hij klaar om een genadeklap te geven, die had hij dus net uitgedeeld en de 

1-0 kon op het bord worden geschreven. Ik stond in de opening al een pion voor en die pion was uit de 

koningsstelling van mijn tegenstander gehapt. Het ging dus wel makkelijk en na 25 zetten gaf hij één zet 

voor de mat op. 2-0 dus! Kevin speelde ook een lekker aanvallende partij: zijn tegenstander had een 

dubbelpion op de E-lijn en had nog niet gerokeerd, daar maakte Kevin gebruikt van en won een pion. Een 

tijdje later gaf ook zijn tegenstander op: 3-0! Sander had een lastigere partij en moest best vaak 

verdedigen, maar schijn bedriegt en hij kwam actiever te staan. Verder dan remise kwam hij niet en zette 

voor zijn 1e senioren partij een mooie remise op zijn blaadje. Toen stond het dus 3,5 – 0,5, we hadden dus 

al gewonnen maar daar namen we geen genoegen mee. Chaim en Milan waren toen nog aan het spelen. 

Milan kon in een eindspel een toren winnen maar zag het niet waarna hij de torens afruilde, en in een gelijk 

lopereindspel met een pion meer verkeerde. Hij won toen knap het eindspel! 4,5 – 0,5! Alleen Chaim was 

toen nog bezig en stond goed maar het was nog onduidelijk. Na een tijdje ging ik weer bij zijn stelling 

kijken en zag dat ook hij opstond! Hij had ook gewonnen! Dus de eindstand was zoals eerder bekend een 

schitterende 5,5 – 0,5! 

 

R 5 19-02-2016 De Waagtoren 7J   M.S.C. 3  5½-½  

1 8461354 Luuk van Steenoven 1283 - 7579110 Cor du Pree  1426 1-0  

2 8552038 Kevin Brands  1181 - 7948633 Paul Morelisse  1372 1-0  

3 8484443 Chaim Bookelman  1126 - 7607402 Gerrit Asselman  1343 1-0  

4 8305473 Klaas Silver  1498 - 8315010 Theo Krol  1306 1-0  

5 8547110 Milan de Boer  * - 6002821 Ruurd van der Zee 1236 1-0  

6 8547946 Sander Meijer  * - 8524395 Theo Thiebou  1255 ½-½  

Ratingverschil +51 1272   1323   

 

 


