
MSC – Schaakmat
NHSB beker – 2017 – 2018

Verslag van Schaakmat

  Voorronde NHSB beker, helaas geen verslag.

Het MSC team speelde een thuiswedstrijd tegen Schaakmat.
Het werd een remise, 2-2, maar omdat bord 1 en 3 verlies leden is MSC uitgeschakeld.
Toch een beter resultaat voor de eerste vier borden dan in de competitiewedstrijd .

Voorronde 24-10-2017 - M.S.C. Schaakmat 2 - 2

1 7134204 Reinier Weber 2005 - 7966794 Joost Goedbloed 1726 0-1
2 7025777 Evert Bergman 1801 - 6022676 Chris Brinkhuis 1766 1-0
3 8178918 Jos Dekker 1595 - 7378668 Arjen van Verseveld 1849 0-1
4 6059889 Tom Adriaanse 1672 - 7585732 Andre Beemsterboer 1776 1-0

Ratingverschil -11 1768 1779

De tegenstander schreef een verslag  over de ontmoetingen van MSC en Schaakmat in 2017-2018.
Bron: site Schaakmat.

Geplaatst op 31 oktober 2017

Afgelopen weken werden een aantal keren auto?s vol met schakers gesignaleerd op de N9. Als eerste 
kwam MSC1 uit Den Helder dinsdag 10 oktober bij ons op bezoek. Na een spannende wedstrijd ging 
uiteindelijk MSC met 5-3 winst naar huis. Arjen hieldt in een wisselende partij tegen de sterke eerste 
bord speler Reinier Weber uiteindelijk remise. Op bord 2 had Andre een partij die hij snel weer wil 
vergeten. Na een geweldige start en zeer mooie stelling wist Andre even de juiste voortzetting niet meer 
en ging de spreekwoordelijk bietenbrug op. Chris en Tom op respectievelijk bord 3 en 4 wisten fraai te 
winnen. Onze invaller Henk de Graaf haalde een mooie remise. Helaas waren de rest van de borden 
minder fortuinlijk, Andre, Dirk en Frans verloren alle drie.

Na dit verlies wilden we natuurlijk revanche nemen, dat duurde niet lang. Op dinsdag 24 november toog 
het beker viertal van Schaakmat naar Den Helder. Met onze reuzendoder Joost op het eerste bord in de 
hoofdrol. In een spannende wedstrijd en met weinig tijd op de klok wist hij op bord 1 te winnen. Helaas 
ging het bij Chris minder voorspoedig, ondanks verwoede pogingen om het tij te keren moest hij de vlag 
strijken. Arjen op bord 3 had gelukkig een vlotte overwinning. Andre op bord 4 had een deja-vu gevoel, 
in een betere stelling deed hij een verkeerde zet waarna het over en uit was. Echter bij gelijkspel in de 
beker valt bord 4 af, vandaar dat Schaakmat ondanks de 2-2 toch gewonnen heeft. 


