
Aartswoud 4 – MSC 1
NHSB 2A – 2016 – 2017

Uitslag

 Geen degradatie….

MSC 1 speelde de laatste wedstrijd uit tegen Aartswoud 4.
Door alle strafpunten moest het team winnen om degradatie te voorkomen.
Freek Burgers werd de held van de avond. Bij een stand van 4-3 voor MSC en een beroerde 
stelling voor Freek was er geen keus meer, doorspelen dus.
Na een blunder van de tegenstander kon toch nog de volle winst binnen gehaald worden. 

De tegenstander vond er dit van:

Ons vierde team kreeg het eerste team van schaakclub MSC uit Den Helder op bezoek. Eerder waren al 
twee partijen vooruit gespeeld en stonden we bij aanvang van de strijd al met ½-1½ achter. Het werd 
een moeizame strijd, waarbij Piet Zonneveld op de klok verloor. Joop Brands zorgde voor een lichtpuntje 
door een vrijpion, ondersteund door een loperpaar, te kunnen laten promoveren. Herman van Bleisem 
zag echter een mat over het hoofd en tot overmaat van ramp verloor hij later nog een stuk met verlies 
als gevolg. Willem van den Akker redde het ook al niet en leverde eveneens het punt in. Paul Grolman, 
op het eerste bord, wikkelde af naar remise, terwijl Richard Deken een vrijpion creëerde en met de winst 
ging strijken. Zo werd uiteindelijk de einduitslag 3-5 in het voordeel van MSC en eindigde Aartswoud 4 
op de één na onderste plaats in de 2e klasse A. De andere vier teams van Aartswoud eindigden allemaal 
in middenmoot van de hun betreffende klassen.

Bron: site Aartswoud

R 7 12-05-2017 - Aartswoud 4  M.S.C. 3 - 5

1 7683093 Paul Grolman 1845 - 7025777 Evert Bergman 1815 ½-½

2 6077808 Michel Verweij 1769 - 7134204 Reinier Weber 2013 0-1

3 7445603 Willem van den Akker 1759 - 6682522 Oscar Gallego 1731 0-1

4 7629589 Richard Deken 1652 - 6059889 Tom Adriaanse 1645 1-0

5 6141344 Klaas Langedijk 1650 - 7526937 Niels de Haan 1631 ½-½

6 6187588 Piet Zonneveld 1587 - 7817909 Hans Dielissen 1659 0-1

7 6108124 Herman van Bleisem 1579 - 7902708 Freek Burgers 1591 0-1

8 6865650 Joop Brands 1578 - 8202370 Leo Zwan 1498 1-0

Ratingverschil +20 1677  1697  


