
MSC 3 – Schaakmat v
NHSB 4F - 2017 - 2018 - viertal 

De tweede ronde van het derde team. Verslag van Theo Thiebou.

In de Viertallencompetitie heeft MSC 2-2 gelijkgespeeld tegen het viertal van Schaakmat uit 
Zuid-Scharwoude. Een nederlaag zat er aan te komen, maar Theo Krol heeft de eer gered en 
wist met minder materiaal (of het een volle dame was, weet ik niet precies) de partij naar 
winst te leiden. Een strijd was het wel tussen MSC en Schaakmat uit Zuid-Scharwoude.

Op bord 1: 
Robert Henczes tegen Theo Thiebou.  Robert had een aanval op de H-
lijn met paard en dame. Nu ik had het wel benauwd, zo snel wilde ik 
niet verliezen.
Zijn paard haalde hij terug, zijn dame niet, en juist hier ging nu mijn 
aanval om. Met succes een aftrek-aanval op dame en een loper.
Mijn winst was binnen, maar ik zag meer, een aanval over de F-lijn.
Maar het bleek dat toren op e1 met schaak de dodelijke zet was. 1-0.

Op bord 2:
Gerrit Asselman tegen Johan Krul. Uit mijn ooghoek zag ik dat Gerit een kwaliteit achter stond,
later zelfs een volle toren, was niet te spelen meer, in het eindspel gaf Gerrit op. 0-1.

Op bord 3:
Adrie van der Nat tegen Theo Krol.  Een titanen strijd met een aanval van Theo met de dame 
er vroeg uit. Mijn inzicht was, een loper weggeven, de dame van de tegenstander staat dan 
verkeerd, en pion doorschuiven geeft aftrekschaak en winst dame. Het ging fout, Theo verloor 
zijn dame maar vocht als een leeuw. Zijn kansen werden beter, in het eindspel.
Tegenstander bood remise aan ”dit is maar eenmalig” maar Theo sloeg dit af.
Hij speelde eindspel zo goed dat de tegenstander moest opgeven. 1-0.

Op bord 4:
Peter Botman tegen Cor Jonkheer. Peter was als eerste klaar en verloor. 
Deze wedstrijd duurde slechts 1½ uur. 0-1. Eindstand dus 2 – 2. 

R 2 12-12-2017 - M.S.C. 3 Schaakmat v 2 - 2
1 8524395 Theo Thiebou 1185 - 8165861 Robert Henczes 1222 1-0
2 7607402 Gerrit Asselman 1260 - 8407388 Johan Krul 1176 0-1
3 8315010 Theo Krol 1305 - 8487050 Adrie van der Nat 1306 1-0
4 8083383 Peter Botman 1189 - 6767310 C. Jonkheer 1174 0-1

Ratingverschil +15 1234 1219


