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Opening 

Vijftig jaar, een halve eeuw … 

September 1972 ontmoet een groep leerlingen elkaar vier middagen per week in de toenmalige Gemeentelijke 

Sint-Lambertusscholen in Westerlo om als buitenlesactiviteit te schaken. Snel maken we onder de naam 

Rokade Westerlo kennis met de schaakwereld in de Kempen.   

Na deze prachtige geboorte en mooie kinderjaren verlaten we het ouderlijk huis en gaan we de koele wereld 

in. Het ledenaantal van de clubbijeenkomst zakt naar 3, maar Sylvin, Rik en Marc houden vol. Na een jaar 

zwerven, krijgen we in het Parochiecentrum van Westerlo een vaste stek.  

Vanuit ons moederhuis, de school, maar ook van elders vinden spelers er warmte en tegenspel. We zijn wel 

met veel meer te vinden op de tornooien van de Kempen. De Zuiderkempen, Noorderwijk, Hulshout, 

Herenthout, Geel krijgen regelmatig bezoek van Sylvin met een auto vol joelende bengels.  

Echte schakers zijn verslaafd aan het goddelijke spel. Wilde verhalen doen de ronde, nederlagen worden 

afgrijselijker, overwinningen mooier, remises ondoorgrondelijker, verontschuldigingen worden gezocht en 

gevonden. Dat wat gebeurde tijdens de verplaatsingen en op tornooien wordt in een waas van 

geheimzinnigheid gehuld. Of toch niet?  

Voor vier groepen lezers is deze bloemlezing ‘Verslagen en foto’s 50 jaar Rokade Westerlo’ bedoeld: 

1. Zij die de club kennen van begin tot nu, zij zullen alles begrijpen en misschien waarderen. 

2. Zij die tot de eerste lichtingen behoren, zij zullen zich afvragen hoe het nu zover is kunnen komen en 

zuchtend beseffen dat vroeger alles beter was, of toch niet? 

3. Zij die vooral de laatste tientallen jaren lid geworden zijn, zij zullen verbaasd zijn en zich gelukkig 

prijzen dat het nu hun beurt is. 

4. Zij die weinig met schaken en de club te maken hebben, alleen dat hun partner, vriend of gezel 

toevallig het spelletje spelen, zij zullen zich waarschijnlijk, al hoofdschuddend, afvragen: hoe is dit 

alles kunnen gebeuren? 

  

René, Sylvin, Willy, Kris en Danny 



3 

 

Laat ik nog de voornaamste bronnen vermelden:  

 Jaren 70-85: vooral krantenknipsels en “Schaken in de Kempen”.  

 Jaren1986 – 2010: Het clubblad Van, voor en door Rokade Westerlo. 

 2010 -- De website van Rokade Westerlo. 

Veel is verloren gegaan, soms steunen we alleen op ons geheugen, het is algemeen bekend dat het geheugen 

van een schaker sterk en onverwoestbaar is. 

Moge de mooie herinneringen goed doen. 

Veel leesgenot. 

 

 

 

  



4 

 

Inhoudstafel 
Vijftig jaar ............................................................................................................................................................1 

EEN BLOEMLEZING .....................................................................................................................................1 

Foto’s, verslagen, gebeurtenissen .....................................................................................................................1 

Opening ............................................................................................................................................................2 

Deel I: De club......................................................................................................................................................6 

Voorzitters ........................................................................................................................................................6 

Ondervoorzitters ...............................................................................................................................................8 

Secretaris – Penningmeester ...........................................................................................................................10 

Secretaris ........................................................................................................................................................10 

Penningmeester...............................................................................................................................................11 

Jeugdleider ......................................................................................................................................................11 

Feestleider.......................................................................................................................................................12 

Lokaal .............................................................................................................................................................13 

Clubkampioenen Rokade Westerlo ................................................................................................................15 

Rapid – en Snelschaakkampioenen ............................................................................................................20 

Kenteken en T-shirts / Polo’s .........................................................................................................................21 

Clubblad .........................................................................................................................................................22 

Website ...........................................................................................................................................................23 

Feesten ............................................................................................................................................................24 

BBQ ............................................................................................................................................................24 

De Kaas, Bier- en Wijnavond .....................................................................................................................29 

Afsluitmomenten ........................................................................................................................................32 

De club bestaat 30 jaar................................................................................................................................33 

De club bestaat 40 jaar................................................................................................................................35 

Materiaal .........................................................................................................................................................36 

Sponsors .........................................................................................................................................................36 

Arbiters ...........................................................................................................................................................37 

Lesgevers ........................................................................................................................................................37 

Lidgelden ........................................................................................................................................................38 

Fanclub ...........................................................................................................................................................38 

Elo punten .......................................................................................................................................................39 

Jeugdwerking ..................................................................................................................................................42 

Thema-avonden ..............................................................................................................................................44 

Zin en onzin in de krant ..................................................................................................................................47 

Huidige leden..................................................................................................................................................48 

Deel II: tornooien ...............................................................................................................................................49 

Het begin ........................................................................................................................................................49 

De eerste tornooien .........................................................................................................................................49 



5 

 

Tornooien in de Kempen ................................................................................................................................51 

Wintertornooi in Putte ................................................................................................................................51 

Tornooi “Het Blok” in Hulshout ................................................................................................................51 

Schaken in Herenthout................................................................................................................................52 

Eikentoren tornooi in Lille .........................................................................................................................54 

Geel – Osk ..................................................................................................................................................55 

Noorderwijk ................................................................................................................................................56 

De Superprestige ........................................................................................................................................63 

Tornooien buiten de Kempen .........................................................................................................................64 

Belgische Kampioenschappen ........................................................................................................................68 

2004 Belgisch Kampioenschap ..................................................................................................................68 

2010 Geschiedenis van een BK ..................................................................................................................74 

2011 BK in Antwerpen ...............................................................................................................................77 

Simultaan ........................................................................................................................................................80 

Snel- en rapidtornooien Westerlo ...................................................................................................................81 

2003 een jaar als geen ander, of het jaar van Timothy? .................................................................................88 

De Jeugd .........................................................................................................................................................90 

Zilveren Toren ................................................................................................................................................98 

Interclub ........................................................................................................................................................104 

Intermezzo 1986 ...........................................................................................................................................126 

Het 1ste Antwerp Chess Event (ACE) ...........................................................................................................127 

Open Gent .....................................................................................................................................................130 

Geraardsbergen .............................................................................................................................................141 

Wist je datjes Geraardsbergen ..................................................................................................................146 

Echternach ....................................................................................................................................................148 

Weekends in oktober ....................................................................................................................................158 

Cisse wint 1ste Open Cagliari B! .................................................................................................................161 

Drama in Charleroi .......................................................................................................................................162 

Dank... ..............................................................................................................................................................163 

 

  



6 

 

Deel I: De club 
Gesticht in 1972 in de toenmalige Gemeentelijke Sint-Lambertusscholen Westerlo. 

Clubnummer 176, aangesloten bij Liga Antwerpen, Vlaamse Schaakfederatie en de Koninklijke Belgische 

Schaakbond. 

 

 

 

Voorzitters 

Sylvin De Vet (1972 – 2010), Stichter – Voorzitter 
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Tim Peeters (2010 – 2012) 

 

Steven Bellens (2012 - …) 
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Ondervoorzitters 

 

Rik Wouters Willy Verduyckt (✝) 

René Vanheuckelom Johan Verduyckt 



9 

 

Jef Verellen Bart Theys 

Sven Gorts 
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Secretaris – Penningmeester 

Willy Pluymers Marc van Dyck 

Secretaris 

Petra Mattheusen Ben Sterckx 
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Penningmeester 

Stief Gijsen 

 

Jeugdleider 

Ivo Geukens Luc Claes 
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Feestleider  

 

 

 

 

Francis ‘Cisse’ Goossens 
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Lokaal 

Eind jaren 70 verlaten we de school om oud-studenten en volwassenen kans te geven lid te worden, na 

omzwervingen in het Gemeentehuis, verschillende drankhuizen in Herentals, vallen we binnen in het 

Parochiecentrum in Westerlo. Na een jaartje krijgen we het lokaaltje toegewezen waar we nu nog altijd 

vertoeven. 
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Het lokaal bij de start van de club 

Aangekleed lokaal met muurschildering en foto’s 
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Clubkampioenen Rokade Westerlo 

Vanaf 1985 wordt er gestreden voor de hoogste eer: clubkampioen van Rokade Westerlo. Verschillende 

systemen worden toegepast, round robin, reeksen, keizer systeem, dubbele ronden.  

Marc Van Dyck 
1985 • 1986 • 1987 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 

1996 • 1997 • 1998 • 2000 • 2002 • 2003 • 2005 

Wim Barbier 
1988 

Rene Vanheuckelom 
1989 • 1990 

Kris De Groot 
1991 
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Steven Huypens 
1999 • 2001 

 

Andy Ooms 
2004 • 2006 

 

Tim Peeters 
2009 • 2011 • 2012 • 2016 

Steven Bellens 
2013 • 2022 
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Stief Gijsen 
2008 • 2014 • 2015 • 2017 • 2019 

 

IM Maurice Peek 
2021 • (digitaal) 

 

Jan Van der Auwera 

2018 

Finale Clubkampioenschap 2018, Jan, 24.06.2018 

Het toeval wou dat de twee kanshebbers om clubkampioen te worden na 5 van de 6 partijen net hun laatste 

match nog tegen elkaar moesten spelen, nl. Luc en mezelf. Dit is enigszins verrassend, want qua elorating 

namen Luc en ik maar respectievelijk de vijfde en vierde plaats in van het indrukwekkende deelnemersveld. 

Toch werd de partij al vooraf als een waar event aangekondigd. Luc en ik mochten onze partij in de ‘privé’ 

van het PC spelen, terwijl het analyseteam bestaande uit de knapste koppen van Rokade Westerlo in ons 

clublokaal de partij analyseerde. Toen ik het PC binnenwandelde, dacht ik dat het grote scherm in het café 

onze partij ook live zou weergeven, maar dat bleek voor het WK Voetbal te zijn. Je kunt niet alles willen, 

natuurlijk. 

De rode draad in dit kampioenschap is de factor ‘vermoeidheid’. Zo was het trouwens ook begonnen voor mij. 

Na een vermoeiende werkdag zat ik met mijn tablet op schoot tv te kijken. Nu weet je ook dat mannen geen 

twee zaken tegelijk kunnen doen. Ik surfte naar de website van Rokade Westerlo en belandde op de 

webpagina van het clubkampioenschap, waarvoor je via een eenvoudige druk op de knop blijkbaar kon 

inschrijven. Op mijn tablet kon ik die knop niet zien, maar ik wist ook nog niet of ik wel zou deelnemen na 

een eerder rampzalig parcours in de Interclub en de Zilveren Toren. Toen sloeg de vermoeidheid dus toe en ik 

dommelde in. Toen ik mijn ogen weer opendeed, stond de boodschap op mijn scherm dat ik mij ingeschreven 

had voor het clubkampioenschap. Het zij zo. 

Nu moet je weten dat ik met het allergrootste respect mijn tegenstander in de ogen keek. Luc was tot op dat 

ogenblik als enige ongeslagen in het clubkampioenschap en verkeert in de vorm van zijn leven. Ondanks de 
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‘vermoeidheid’. Een vast gegeven was dat Luc na elke match die hij op indrukwekkende wijze had weten te 

winnen of waarin hij op miraculeuze wijze remise wist af te dwingen tegen vaak ‘op papier’ veel sterkere 

opponenten, beweerde dat hij al moe was voor de match begon. Toen Luc een wat vermoeide indruk liet bij 

het betreden van het strijdveld, sloeg de angst me dan ook om het hart. Hoe vermoeider de Luc is, hoe beter 

hij speelt! Bovendien had hij net een erg vermoeiende dag op het werk achter de rug. Ambtenaren krijgen niet 

zomaar het label ‘zwaar beroep’ opgespeld. 

Om maar te zeggen dat ik erg op mijn hoede was bij het begin van de partij en Luc zeker niet onderschatte. Ik 

besloot dan ook om niet af te wijken van mijn normale openingsrepertoire: 

 

1. c4 Pf6 2. Pc3 g6 3. e4 e5 4. g3 Pc6 5. Pge2 d6 6. Lg2 Lg7 

Ik voelde me al wat meer op mijn gemak. We zijn van een Koningsindiër in het Engels beland. Tegen de 

Botwinnik-opstelling van wit wordt aangeraden om eerder voor c5 te kiezen dan voor e5. Als je dan toch e5 

speelt, dan is de opstelling met c6 beter dan die met Pc6. Allemaal praat voor de vaak van theoretici die vanuit 

hun ivoren toren niet beseffen dat er in de dagelijkse schaakpraktijk wel veel meer komt kijken dan 

openingstheorie. 

7. d3 Le6 8. 0-0 Dd7 9. Pd5 0-0 10. Lg5 

Wit voert de spanning wat op en is licht in het voordeel. 10. … Pe8 11. Dd2 f6 12. Le3 

Zwart kiest hier voor een wat passieve opstelling, waardoor wits voordeel weer wat groter wordt. 

12. … Lh3 13. Tb1 (13. Lh3: of 13. f4 waren hier blijkbaar beter geweest, aldus Fritz.) 13. … Lg2: 14. 

Kg2: b6?! 

Een wat vreemde zet, waardoor de witte velden in het zwarte kamp zwak worden. Het actievere 13. … f5 was 

hier aangewezen. 15. b4 Pe7 16. b5 (15. Pe7:!?) Pd5: 17. cd5: a5?! (17. … f5!? of 17. … a6!?) 18. a4 Td8 

(misschien hier beter 18. … f5 met de bedoeling 19. … Pf6) 19. Tbc1 Df7 (19. … f5!?) 
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Zwart blijft hier wat gewrongen staan, waardoor wit het beste van het spel heeft. Maar dat is net gevaarlijk 

tegen Luc. Hij kan vanuit zijn egelstelling vliegensvlug counteren en voor je het weet sta je in een 

onduidelijke stelling, waarvan je je afvraagt: ‘Hoe ben ik daar ooit in verzeild geraakt?’ Bovendien is Luc veel 

spaarzamer met zijn tijd omgesprongen dan ik. 

20. f4 f5 21. fe5:?! (Veel beter volgens Fritz is hier 21. g4!? fe4: 22. de4: Dd7 23. h3 Pf6 24. fe5: Pe4: 25. 

Dc2 Pc5 26. e6 De7 27. Pg3 Tf1: 28. Tf1: enz.) 21. … de5: 22. Lg5?! (22. Pg1!?) = 

Na een paar mindere zetten van wit, heeft zwart zich op geniepige wijze in een stelling gemanoeuvreerd, die 

Fritz als gelijk quoteert. Typisch de Luc! 

22. … Td7 23. h4?! Pd6 24. Tc6 De8 25. Dc2 Tf7 26. Lc1 fe4: 27. Tf7: Df7:?! 

Na enkele keren de sterkste voortzetting te hebben gekozen, kwam Luc iets beter te staan. In plaats van 27. 

…Df7: had hij echter beter 27. …,Tf7: gespeeld. (Niet 27. … ed3:? Tg7:! natuurlijk.) Wit staat nu weer 

duidelijk beter. 

28. de4: h6 29. Tc3 De7 30. La3 (beter nog eerst 30. Pg1!?) g5 31. hg5: Dg5: 32. Ld6: Td6:? (beter is 32. 

… cd6:) 33. Tc7: Tf6 34. Tc8+ (beter is 34. Dd3 en daarna 35. Pg1) Kh7 35. Tc6 Tf8 36. Dc1?!   

Een angstzet in lichte tijdnood. Ik wou de dame niet laten binnenvallen op e3. Een betere manier is wellicht 

meteen 36. Dd3, h5 37. Pg1 enz. 

36. … Dg4 37. De3 h5 

Luc trekt ten aanval tegen de witte koning. In het nauw gedreven is Luc op z’n best. 

38. Tb6: h4 39. Tc6?! 

Duidelijk een minder goede zet onder tijdsdruk. 38. Pg1 was de juiste zet. Luc buit dit meteen uit: 

39. … h3+ 40. Kh2 Tf3 41. Dg1? 

Decompressie na het behalen van de 40e zet binnen de tijd. Een flater, waarna Luc gewonnen staat. 41. Dc5!? 

Tb3 42. Df2 Tf3 = 

41. … De4: 42. Pc3 

Een moeilijke stelling na een vermoeiende partij.  

42. … Dc2+? 

Een voor de hand liggende schaak met stukwinst, maar niet voldoende voor winst. Luc vond na de partij zelf 

de beste voortzetting: 42. … Df5! waarna kan volgen: 43. Pd1 Tf1 44. De3 Td1: 45. Tc4 Th1+ 46. Kh1: 

Df1+ 47. Dg1 Dc4: 48. Kh2 Dd5: 49. Kh3: e4 50. Db1 Dh5+ 51. Kg2 Df3+ 52. Kh2 Le5 en zwart kan rustig 

afwikkelen naar winst.  

43. kh3: Tf2? 

Een blunder door vermoeidheid, zo zei Luc zelf. Hier moet hij 43. … Tc3: spelen, waarna: 44. Tc3: Dc3: 45. 

Db1+ Kg8 46. b6 Dc4 47. b7 De2+ 48. Kh3 Dh5+ en remise door eeuwig schaak.        

44. Pe4! wint.  

1-0 

Pfff, wat ze winnen met een gelukje noemen. Jammer voor Luc, want hij zou zeker een mooie en verdiende 

clubkampioen geweest zijn. Volgend jaar revanche! 
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Rapid – en Snelschaakkampioenen 

Per jaar worden er enkele vrijdagen voorbehouden voor de rapid en de snelschaak, met wisselende 

kampioenen. Veel is verloren gegaan, veel leden eisen een of meerdere overwinningen op, we kennen 

periodes van Marc, Kris, Tim, … maar ook mindere goden zoals Patrick, Johan, Sylvin, … hebben ooit op het 

hoogste schavotje gestaan. 

 

 

  

Clubkampioenschap Rapid 2021 
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Kenteken en T-shirts / Polo’s 

Het kenteken van Rokade Westerlo is een ontwerp van Willy Pluymers, eerst als tekening, daarna 

gedigitaliseerd. 

Voor het BK 2004 krijgen helpers een shirt van Mode Eros (zie BK 2004).  

Later bordeaux met dank aan Holemans en ’t Centrum met een origineel rugje van Jan-Dries. 

Inventi sponsort de polo’s van BK 2010 en 2011, elke deelnemer ontvangt er een. 

Jan-Dries ontwerpt ook de rugtekening voor de laatste lichting, gemakkelijk en van ver te herkennen. 
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Clubblad 

In 1976 werden de leden op de hoogte gehouden door een poging ‘van – voor – door Rokade Westerlo’ een 

viertal pagina’s tellend blaadje. Veel meer dan noodzakelijke mededelingen stond er niet in, alhoewel er de 

eerste wist-je-watjes verschenen. 

1980 was er ‘schaken in de Zuiderkempen’, samen met de clubs van de Zuiderkempen voor tornooi 

aankondigingen, uitslagen en enkele pogingen tot humor, we hielden het vol tot in 1985. 

In 1986 begonnen we met een echt clubblad. Het verscheen regelmatig, om de maand met nieuws, met 

planning, honderden partijen, analyses en vooral veel verslagen over tornooien en belevenissen. Zoals het een 

goed voorzitter past, coördineerde Sylvin het boeltje. In 1987 kochten we een elektronisch schrijftoestel voor 

10 000 Bf., dat een paar jaar met veranderende lettertypes, onderstrepen en ‘bold’ alles opvrolijkte.  

In 1990 zorgde René voor een computer, de voorzitter kreeg de eerste lessen, met meer kwaliteit en 

aangenamer teksten als gevolg.   

Het steeds wederkerend probleem: wie schrijft wat en wanneer? Het clubblad verschijnt zeer onregelmatig, de 

ene keer piepdun, de andere keer overvloedig. Met dank aan de technologie verschenen er honderden partijen, 

soms voorzien van commentaar. 

In 1991 neemt Guy Laenen de verantwoordelijkheid over, later volgen Johan, Bart met zijn 12 werken, Jef en 

Tim.  

Boekjes van 50 pagina’s zijn geen uitzondering, soms viermaal per jaar, soms maar eenmaal. 

Jan-Dries Reypens maakte er digitale versies van in 2009. 

De laatste 12 jaren verschijnt alles op de website onder leiding van …ja, de voorzitter. 

 

  

Jan-Dries, de laatste hoofdredacteur 
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Website 

Voor het inrichten van het Belgisch Kampioenschap 2004 bouwde Rik een website op. 

Later overgenomen door Johan, daarna Erwin, en sinds 2010 in handen van Steven. 

 

 

  

Rik Schaevers 

Johan Verduyckt 

Steven Bellens 
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Feesten 

Zoals elke zichzelf respecterende vereniging in de jaren tachtig ‘teren’ we een keer per jaar, de formule 

veranderde regelmatig, een paar maal op restaurant, een paar maal met een kok. 

Legendarisch zijn de avonden ten huize Maria die een vijfgangenmenu samenstelt voor de spelers van de 

ploeg interclub na de laatste ronde. De confrontaties van Luc en de jongste dochter zorgen voor spetterend 

vuurwerk. 

BBQ 

De laatste 20 jaren komen we in normale omstandigheden tweemaal per jaar samen: in de zomer een BBQ, de 

laatste vrijdag voor Kerstmis een wijn en kaas avond, waarbij de wijn vervangen is door honderd soorten bier. 

Gemiddeld aantal deelnemers: tussen de 20 en de 30. 

Voor de BBQ stelt een vrijwilliger zijn tuin, huis en omgeving ter beschikking. Anderen sleuren met tent, 

stoelen, tafels, vlees, vis, groenten, nagerechtjes …,  

Beginnen gewoonlijk rond 18 uur, geen eind-uur, hangt soms af van de duisternis. 
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BBQ actie 
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De barbecue, Bart, 2001 

Wel zoals de Cisse het op een prachtige manier uitdrukte: het idee kwam van Bart, den Sylvin gaf ‘his 

blessing’, Cisse zorgde voor de praktische uitwerking en Staf stelde de wondermooie locatie (his blue lagoon) 

ter beschikking. Het gevolg was onze allereerste club-bbc (alleszins bij mijn weten) die een afwisseling werd 

op het reeds lang in onbruik geraakte teerfeest. En we kunnen toch wel zeggen dat de avond succesvol 

verlopen is. Vlees en groenten waren overvloedig aanwezig en dorst zouden we ook niet moeten lijden. 

De rode draad bij het begin van de avond in de wandelgangen (voor zover ze die al hebben rond een 

openluchtzwembad) waren eerst en vooral de geruchten rond de al dan niet kandidatuurstelling van de 

ondervoorzitter. Deze zou naar het schijnt een moedige en heldhaftige poging willen ondernemen om de 

rokadisten te bevrijden van het juk van de huidige tiran (dat was trouwen het eerste wat ik zelf ervan hoorde). 

Maar ook de dreigementen, de bluf of het stoefen van wie al of niet zou gaan zwemmen die avond (of nacht) 

waren schering en inslag. Het werkwoord van de dag was zonder enige twijfel ‘ga zwemmen’. Leuke 

anekdotes of momenten om nooooit meer te vergeten…. 

Timothy had één van zijn kriebeltjes (of wat dat ook had mogen wezen) en vond het wel leuk om enkele 

lijntjes te gaan zwemmen. Niks abnormaal als ge weet dat het water den heerlijke temperatuur van 24 graden 

Celsius had. Wel als ge hem met t-shirt én broek uit het zwembad zag klefferen bij een temperatuur van een 

slordige 17 graden (ook Celsius). Iedereen zei ongeveer gelijktijdig al nee knikkend: “zucht, Timothy, 

Timothy…” Maar géén probleem, hij moest een half uur met de fiets. Met dank aan de persoon die de moeite 

deed om een jogging te gaan halen en de jongen redde van een longontsteking. 

Gelukkig dat Sylvin wist dat er buiten de eetborden ook nog schaakborden waren zodat er een potje geblitzt 

kon worden. Ik mag dan wel nen hoop elokes verloren zijn en gespecialiseerd zijn in het inzetten van stukken 

en torens, met het nodige trek- en duwwerk ben ik er wel in geslaagd om respectievelijk Steven, Jef en Krist 

(De Groot) met veel gekreun, gevloek of gejammer te doen afdruipen. Maar na elk hoogtepunt komt ook een 

dieptepunt en ik werd door Kris afgelost. Kris eigende zich het blitzbord toe en geen Joegoslavisch, 

Taimanov, Grand Prix Attack of ander geweld kon er nog tegen op. Hij was niet meer te stoppen, misschien 

dat het aan het baardje lag? Op andere borden vocht Sylvin de traditionele tienkamp met Staf uit. De 

einduitslag is niet relevant, wel leuk om te weten is dat ge zo’n tienkamp ook kunt winnen met een 6-3 score, 

aangezien er al aan negen partijen gespeeld zijn en de voorsprong voldoende groot is voor een eventuele 

verliespartij in de tiende game. 

Van de hoofdredacteur had ik maar maximum één pagina. Het wordt tijd om er een einde aan te maken. 

Misschien dat we kunnen afsluiten het hoogtepunt van den hoofdredacteur (onze Johan, alias fritz). Onder het 

motto ‘ge kunt beter uw handen uit de mouwen steken en de Staf zijn parasol killen dan ergens te blijven 

zitten’, sloopte hij ook daadwerkelijke de Staf zijn parasol! De laatste woorden van de parasol ter ziele waren 

‘kraaaak’ en de andere aanwezigen werden stil (kwestie van direct één minuut stilte te houden voor het ter 

ziele gegane beestje). En Johan, die zat in de parasol, waar anders zou die rondhangen! 

Met dank aan de opkuisploeg, die om het verschrikkelijk vroege 10.00 u. reeds met bakken zuipsel aan het 

sleuren waren. Klop u zelf maar eens goed op de schouder, ge hebt dat verdiend. 
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BBQ, Bart, 2002 

Blijkbaar zijn we met de Rokadisten goed op weg er een traditie van te maken, want reeds het tweede jaar op 

rij organiseerden Cisse en Staf een exotisch rooster en grillfeest bij de Staf. De omgeving met een aanliggend 

zwembad deed exotisch aan, maar het weer liet ons midden september, zoals verwacht maar niet verhoopt, in 

de steek. Plusminus 20 mannen en vrouwen hebben zich die avond toegelegd op het verwerken van het 

aanwezige vlees, groenten en drank. 

In tegenstelling tot het vorig jaar, waren er eerder weinig opmerkelijke gebeurtenissen. Waar we ons vorig jaar 

verbaasden over een zwemmende Timothy, Johan die Stafs parasol sloopte en de Verellens die botsautoke 

speelden, moesten we ons dit jaar met minder in het oog springende momenten, maar daarom niet minder 

leuke zaken entertainen. Het letterlijke dieptepunt van de avond werd bereikt door Bart, toen die na drie 

duveltjes gezwind de bodem van zwembad opzocht. Maar in tegentelling tot Timothy was Bart wel voorzien 

op ‘nattig’ weer met een zwembroek en handdoek. Maar er werd niet alleen gezwommen we zijn immers nog 

altijd schakers en Kris herintroduceerde het spelletje ‘King of the hill’ aan het zwembad. De winnaar van de 

blitz bleef in deze formule zitten en wordt steeds opnieuw uitgedaagd. Leuk werd het toen Kris al na het 

tweede partijke tegen Timothy zijn stoel moest laten voor wat het was. Ook Edje had zoals altijd goesting, 

maar blijkbaar waren er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt met het vrouwke. Geslepen als Edje is, 

kon hij dit op een eerder creatieve manier omzeilen. Ook leuk werd het toen Staf en Sylvin hun zoveelste 

tienkamp uitvochten. Sylvin speelde dit jaar de moe getergde Staf snel naar huis (ver moest hij niet lopen), 

alhoewel Staf op de nodige sympathie bij de aanwezigen mocht rekenen. 

Ter elfder ure kwam Tim nog opdagen. Spijtig dat een bepaald rond, maar zeer onguur individu voor het 

overschot van het vlees had ‘gezorgd’, zodat Tim het moest stellen met eerder vloeibare voeding … niet dat 

hij klaagde. De andere climax van de avond moet ongetwijfeld het verloren gegaan rubberke van Stafs 

thermometer zijn. Natuurlijk werd er direct aan de zwemmer van dienst gedacht, maar die wist van niets. 

Gelukkig zou het rubbertje enkele dagen later uit het niets weer tevoorschijn komen. 

Uiteindelijk kwam er een einde aan de jaarlijkse foodmassage. Er werd nog een beetje opgeruimd, nog wat 

nagekeuveld, de schakersvrouwen smeden snode plannen voor een ‘vergadering’. Enkele rokadisten verkozen 

naar het schijnt om nog enige tijd in de buurt rond te hangen. Bedankt Cisse en Staf. 

 

 

Cisse en Staf 
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De bieravond is vooral in handen van Bart, Patrick, Jan-Dries, Tim die ervoor zorgen dat een honderdtal 

verschillende soorten bier ter beschikking staan, evenals kaas speciaal uit den Limburg. 

  

Niet aan een zwembad, wel bij de voorzitter thuis. 
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De Kaas, Bier- en Wijnavond 

2008 was een leuk schaakjaar voor de club, met optredens in verschillende competities en individuele 

toernooien. De jaarlijkse BBQ was echter van de (drukke) schaakkalender gevallen. Een schaakjaar zonder 

echte ledenavond, dat kan toch niet, moeten enkele leden gedacht hebben. Bart stelde op de Algemene 

Vergadering voor om een kaas- en wijnavond te houden, maar dan ook eentje met wat bieren. Een goed 

abdijbiertje of een stevige trappist slaat 

altijd aan bij de gemiddelde Rokadist. 

Vooral sinds we tijdens de Zuiderkempen 

de Welkom hebben ontdekt. Stempels 

worden verzameld en planningen tot 

schaakstages in Westvleteren toe 

besproken. Dus, een kaas- en wijnavond 

met ook een goeie portie bier. Sylvin en 

Marc keken en zagen dat het goed was. 

Carte Blanche werd gegeven en Bart 

verzamelde met Tim, Cesar en Patrick een 

heus feestteam onder zijn vleugels voor 

kaas, bier- en wijnavond editie 1.0  

17 December 2008. ’s Middags, Leuven.  

Bart rept zich met zijn bakfiets over de 

Hoge Heuvel richting grote markt. De 

jacht bij Delhaize was zéér succesvol 

geweest, een grote selectie kazen waren nu 

de zijne. Met duwen, trekken en sleuren 

haastte hij zich; Patrick en Cesar kunnen elke moment arriveren.  

Deze maal voor een bezoekje aan de Colruyt, waar op het einde van de rit het karretje kraakte en kreunde 

onder het feestmateriaal voor 35 à 40 Rokadisten en schaakvrienden. Eénmaal alles ingeladen, werd even 

overwogen om Cesar op de parking achter te laten, maar na nog wat kazen op elkaar gestapeld te hebben, kon 

de lange toch nog mee in de wagen.  

Op naar Westerlo? Dat was het 

uitgangspunt, maar Mariette besliste 

daar anders over. Wat begon als een 

discussie tussen haar en Patrick over 

‘al of niet autosnelweg’ eindigde in 

een toeristisch uitstapje met 5 kilo 

kaas op het dak van de meestertoren 

in het kasteel van Horst! Snel 

corrigeerden we die misstap en 

deden we in Langdorp nog de lokale 

bierhandel Holemans aan. Voor een 

‘paar’ flesjes.  

Cisse kijkt toe en telt de flesjes 

 

Bart, Jan-Dries en Patrick: bezorgers 
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Daar ging het grondig mis; bak na bak werd afgevuld met bierpareltjes en onbekende biertjes van 

ambachtelijke oorsprong, Nen Kasseistoemper, Serafijn Bruin, Lam Gods, Loterbol, een Dikke Mathilda of 

een Piraat, Patrick zijn wagen werd vakkundig verder 

vol geduwd. Cesar vreesde weer voor een fikse 

wandeling, maar opnieuw ging de lange (met een paar 

bakken op zijn schoot) met de hakken over de sloot. 

Mariette werd het zwijgen opgelegd en deze keer recht 

naar het PC om al het materiaal uit te laden en de trip 

verder te zetten naar de plaatselijke bakker.  

Cesar komt er misschien graag, Bart komt er niet meer 

en Patrick trekt nog steeds lijkbleek weg als hij aan dat 

hachelijke moment moet terugdenken. Bon, laten we 

dit bij ééntje van de insiders houden.  

Als laatste halte, ditmaal met lege wagen, deden we de 

Vissers aan in Zammel om de gaatjes in het 

(bier)gamma op te vullen. Een paar trappistjes, en een 

Sint Bernardusje, en een Val Dieuke, en nog een 

Maredsouke, en nog een …. Ondertussen waren we de 

vijven gepasseerd en kregen we de hulp van Tim en 

Sylvin. Die laatste had een heel pakket wijn bij van 

gulle gever Roger (bedankt Roger!).  

De muziek werd opgezet en onder Paranoid van Black 

Sabbath werd naarstig de zaal klaargezet, het bier 

gestald, het brood gesneden en de kazen uitgepakt. We 

haalden de deadline en de eerste Rokadisten begonnen 

toe te stromen tegen acht.  

De jeugdspelers leefden zich uit op een reuze 

schaakbord en ondertussen had biermeester Tim zijn 

inventaris afgerond. 99 verschillende bieren zouden er 

vanavond te proeven zijn. WOW. Maar onmiddellijk 

kwamen we ook tot de conclusie dat we eigenlijk geen 

gewone pils hadden… Men kan niet aan alles denken 

zeker? Sylvin gaf de aftrap, wat volgde was een 

gezellig avondje met kaas, saucisse, een zalmke, een 

beetje bier en een lekker wijntje. 
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smakelijk 

Nogmaals tellen 

Met uitleg door de kenner Bart 
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Afsluitmomenten 

Over penskes, interclubs en frikadellekes, Jef 

Tradities lijken altijd eeuwenoud en onveranderlijk en 

daardoor durven we al eens te vergeten dat ze ook ooit 

geboren moeten geweest zijn. Zo is er binnen onze club ooit 

ook een heilig kerstkindje geboren dat de naam KB(&W) 

avond meekreeg en ik begin stilaan een donkerbruin 

vermoeden te krijgen dat de laatste ronde van de Interclub 

zich binnenkort bij het Rokade Westerlo traditiepalmares 

zal mogen voegen. Zo werden er na een zeer succesvolle 

eerste editie vorig jaar op de laatste speelzondag en nadat 

alle stukken waren opgeborgen penskes en frikadellen 

geserveerd. Zoals u trouwens allen al lang weet deed 

Westerlo 2 het dan ook nog eens schitterend door op 

bloeddorstige en koelbloedige wijze kampioen te spelen in 

divisie 4F. Dat doet mij trouwens de slinkse (doch ietwat 

lovenswaardige, want efficiënte) tactieken van onze 

teerbeminde erevoorzitter in het snotje krijgen. Geef de 

mannen bloedworst en het zal zich vertalen in slachtpartijen 

en nietsontziende overwinningen op het bord! Schakers 

kunnen ook echte Hunnen zijn, ziet u? Voor de mindere 

carnivoren en meerdere filantropen waren er frikadellen met 

kriekskes voorzien en voor de echte schaakpantoffelhelden 

is er per email en op zeer serene manier lang overleg 

gepleegd over een geschikt vegetarisch alternatief. Eerst 

werden Russische kaviaar, truffels en Perrier Jouet champagne voorgesteld, maar bij nader inzien bleek 

appelmoes met kriekskes toch evenwichtiger en gezonder te zijn, dus zo geschiedde. We wensen de 

schaakvrouwen te bedanken die de overheerlijke penskes en frikadellekes gebakken hebben en verder Jelle, 

die er voor de IC in slaagde een maximale bezetting te verwezenlijken en de gehele organisatie voor onze club 

feilloos op zich nam! Moge de IC 2012 

een uitermate bloeddorstig toernooi 

worden… 

  

Pizza moment 
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De club bestaat 30 jaar 

De teller staat op 30 jaar, Bart, 24 augustus 

30 jaar schaken in Westerlo… oftewel een eerbetoon aan den voorzitter 

Zegt zaterdag 24 augustus 2002 je niets meer? Lees dan heel aandachtig dit artikel, want er zit een gat in je 

cultuur. 

De mensen die zich nog wel ons ‘feestje’ herinneren, mogen ook verder lezen, want die dag was een ‘once-

your-life-event’. Een dag die niet alleen vanuit historisch perspectief gerechtvaardigd is, maar die ook wegens 

een aantal opmerkelijke prestaties in het heden een plaatsje verdient in de clubgeschiedenis.  

Rokade Westerlo zag volgens de berekeningen van een ex-leraar wiskunde dertig jaar geleden het levenslicht. 

De voorzitter vond dit een schoon gelegenheid om de champagne nog eens boven te halen, en de club richtte 

dan ook een heuse schaakhappening in. 

Maar voor we aan het schaken toekwamen, moest er eerst nog veel afgesproken en geregeld worden, 

natuurlijk met de traditioneel bijhorende onderonsjes. Sylvin nam het merendeel van het voorbereidende werk 

op zich, maar het resultaat van zijn grasduinwerk in de beschikbare historische naslagwerken mocht meer dan 

gezien worden. Onze voorzitter was erin geslaagd op een prachtige manier de geschiedenis van de club weer 

te geven. De hoogtepunten konden op een soort van tijd-as gevolgd worden. Verder waren alle verschenen 

clubbladen beschikbaar, waren er een heleboel foto’s, zowel van vroeger als van nu (die van vroeger al iets 

leuker dan die van nu), Sylvin had zelfs voor een heuse dia-slideshow gezorgd. 

Er werd ook volk geronseld voor het opvullen van de ploegen, maar ook om organisatorisch alles in goede 

banen te leiden. Dit waren dus schakers en schakersvrouwen. Sylvin had zijn mailtjes nog maar pas verstuurd, 

of hij kreeg al te horen dat Bart ‘weer’ dwars moest liggen. Deze laatste verkoos de wei van Pukkelpop boven 

de viering van 30 jaar Rokade Westerlo. 

Maar ook onze eerste bordspeler had forfait gegeven. Kris had die bewuste zaterdag immers familiale 

verplichtingen (?) in Parijs. Sommige noemen zoiets een zakenlunch met Micky Mouse en Donald Duck, 

anderen dachten eerder aan een going-back-to-basics-manoevre door Kris die een beetje op zoek is naar 

zichzelf in een zevende sabbatsjaar op rij. Kortom, de Sylvin moest het al van in den beginne met wat minder 

volk stellen, maar toch werd alles tot in de puntjes uitgewerkt. 

Er zou ’s zaterdags een gesloten rapidtornooi gespeeld worden op 20” K.O. waaraan zeven ploegen met elk 8 

schakers deelnamen. Allemaal oude bekenden, zo waren de mannen van TSM, Geel, Noorderwijk en Lille, de 

familie Barbier en volk uit eigen huis aanwezig. Westerlo doet met twee ploegen mee en Marc was 

voormiddags nog ijverig bezig met de ploegopstellingen; Westerlo moest het immer opnemen tegen het 

ongenaakbaar geachte TSM.  

De zaal welke de avond ervoor in orde gebracht was, begon langzaam vol te lopen Iedereen werd hartelijk 

door Sylvin begroet en onthaald op een kopke koffie. Zo ook de auteur himself, die het uiterst natte Pukkelpop 

op de laatste dag ruilde voor een potje schaak. Op voorhand allemaal afgesproken achter de rug van Sylvin, 

die enkele seconden vol ongeloof zijn jongste ondervoorzitter stond aan te ‘gapen’ bij diens binnenkomen, om 

vervolgens redelijk snel te suggereren dat ik Westerlo zat en niet in Kiewit… 

De twee eerste rondes werden snel afgelegd, waarna elke ploeg terug op kracht kon komen met een 

uitgebreide en zeer gesmaakte broodmaaltijd. Toch hadden we met Westerlo1 niet de kans om te bekomen, 

want al in de derde ronde moesten we de match ‘op leven en dood’ met het veel sterkere TSM spelen. De 

verwachtte afstraffing bleef uit, het werd een eerder klein verlies 3-5 (er had meer ingezeten voor Westerlo1). 

Aan deze voorsprong zou TSM in principe voldoende moeten hebben en we legden de rest van de ronden 

redelijk relax af zonder al te veel punten te verliezen. En toen kwam de beslissende ronde. TSM dat nooit echt 

had kunnen overtuigen, had de voorsprong kunnen behouden, weliswaar verkleint tot één puntje. We gingen 

een spannende laatst ronde in waar Westerlo1 het tegen Noorderwijk moest opnemen en TSM tegen Geel zou 

spelen. De weinige hoop die we teruggekregen hadden, werd als snel in de grond geboord door dat Edje van ‘t 

bord ging tegen Andy Ooms. Reken daarbij nog dat Marc totaal kapot stond tegen Louis Laeremans en 

Westerlo had nog weinig tot geen kans op de overwinning. Maar toen viel de reeds sputterend motor van TSM 
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totaal onverwacht stil. Op verschillende borden kwamen de mannen van Geel beter te staan en wonnen hun 

partij. Ook Marc kon het tij keren door te winnen van Louis en het onverwachte gebeurde dan toch.  

Westerlo won zijn eigen tornooi. 

Na het tornooi, maar voor de prijsuitreiking, werden alle aanwezigen getrakteerd op een goei receptie. Deze 

receptie zou op de duur uitlopen op een vroeg geplak aan den toog met Rokadisten, andere schakers en oud-

leden die op bezoek kwamen. Maar in tussentijd moest er nog gehuldigd worden. En gehuldigd werd er! De 

eerste ploeg van Westerlo mocht braafjes op de foto (dat is er al eentje voor de viering binnen twintig jaar), 

maar ook de voorzitter werd, totaal onverwacht gehuldigd. 

Kwestie van Sylvin niet het laatste woord te gunnen, heeft ondergetekende met bibberende knietjes de 

voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet. Verder kreeg hij nog een, naar ’t schijnt zeer exclusief 

stripalbum in luxe versie. 

Volgende viering houden we op 24 augustus 2022, tenzij dat Sylvin weer nen vierkantswortel gaat nemen van 

de sinus van 30 jaar, gedeeld door tweehonderd achtentachtig om tenslotte dit getal nog te vermenigvuldigen 

met pi. Zolang dat hij maar juist telt en er gevierd wordt, is het voor mij allemaal goed. 

  

30 jaar, de voorzitter aan het woord 
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De club bestaat 40 jaar 

 

 

 

40 jaar, de voorzitter haalt herinneringen op 

Ben met oud-leden Eddy Maes en René 

Willy Verduyckt (✝) kijkt toe naar de match Steven - Andy 
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Materiaal 

We mogen trots zijn op ons materiaal, voor een club van ongeveer 40 leden, de laatste jaren dankzij 

jeugdwerking zijn we naar de 60 gegaan, beschikken we over een 50-tal volwaardig stukken, borden en 

klokken, een vijftal demonstratieborden, enkele computers, voldoende notatiebiljetten, een beamer. Een 

aanzienlijke bibliotheek beslaat een volle kast en bestaat uit allerlei nuttige informatie. Onze vier volle kasten 

moeten soms opgeruimd worden. 

Sponsors 

De eerste sponsor is de kas van de buitenlesactiviteiten van de Sint-Lambertusscholen, van de eerste toelage 

kopen we 14 (speel) dozen schaak.  

Van de Ven, bekend en berucht winkelketen in Olen, maakt het in de jaren 80 mogelijk een eigen tornooi in te 

richten. Het snel- en rapid-tornooi met meer dan honderd deelnemers staat acht jaar op de kalender. 

Dankzij Staf Janssens halen we kleinere bedragen bij Bouwfirma Janssens, …, Heumatop, binnen. In 2004 

zijn zij de grote geldschieters voor het inrichten van BK. 

Gedurende de jaren 80 wordt de clubkas gespijzigd door allerlei gelegenheidssponsors, zoals de G-bank, 

garage Sels, Cera, Copycentrum Aarschot, Schols, de Mandarein, Studio Styling, Beneens en Zonen. Soms in 

natura, af en toe met echt geld. 

Later komen ’t Centrum en Holemans met steun. 

Dankzij Inventi kunnen we het Belgisch Kampioenschap 2010 (en 2011 in Antwerpen) inrichten. 

Na 2010 moeten de tornooien (min of meer) zelfbedruipend zijn en wordt er geen steun meer gezocht. 

De voorzitter heeft het laatste woord 
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Arbiters 

In 1996 volgen Johan en Sylvin de beruchte cursus arbiter C, gedurende 10 zondagvoormiddagen in 

Antwerpen. Sylvin stoomt in enkele jaren door naar Internationaal Arbiter en geeft vanaf 2008 zelf cursussen. 

Marc, Sven en Steven volgen met succes. 

Lesgevers 

Johan en Luc volgen een cursus Stappenmethode om zich voor te bereiden op lesgeven voor de jeugd. Sylvin 

begint (?) in 2002, maar vlug nemen Luc en Johan het voortouw, en met de komst van Tim, Dries, Ewoud, 

Maxime, Gerry, Francis, Steven; Bart (en eventjes Maurice en Roeland) komt een sterke ploeg die hun 

zondagmorgen graag opofferen om het edele spel van Caissa uit te leggen aan jeugd en volwassenen. 

 

 

 

 

  

lesgeven in coronatijd 

Johan als meester bij volwassenen 

Van leerling naar leraar, Maxim en Dries. 
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Lidgelden 

Om lid te worden van een vereniging moet je lidgeld betalen, hoeveel is dikwijls onderwerp geweest van 

hevige discussies op algemene vergaderingen en aan ‘den toog’.  

Vertrekkend van 20 Bf. (Ongeveer 0,5 Euro) in de school in 1973, na aansluiting bij KBSB  loopt het lidgeld 

snel op naar 500 Bf.  In de jaren 90, met de omschakeling naar de euro in 2002 toveren we 40 euro uit onze 

geldbeugel. Na zeker 10 jaar op € 50, beslist de AV in 2017 het lidgeld voor volwassenen op 70 euro te 

brengen. Jeugd betaalt ongeveer een derde minder. Aansluiting bij KBSB, VSF en liga Antwerpen ingesloten. 

Tweede aansluiting is mogelijk. 

Fanclub 

Elk jaar brengt de fanclub een 

bezoek aan het tornooi van Gent, 

om er de deelnemers van Rokade 

Westerlo te steunen, zelfs als het 

tornooi wegens corona gesloten is, 

verkennen ze Gent. 

 

 

  

De voorbereiding 

De uitvoering 
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Elo punten 

Klassement van schakers, partijen winnen is meer punten 

NIEUWE ELO-PUNTEN!!!, Johan, 01.04.2016 

Geachte heren, 

Voor sommigen onder ons zijn de elo-punten iets heilig, de bijbel van hun bestaan. Voor anderen is het 

gewoon een cijfer dat iets zegt over hun schaakverleden. Niettemin kijkt iedere schaker reikhalzend uit naar 

de verschijning van de nieuwe elo-lijst. In de oude tijden, toen Sylvin nog haar had en de dieren nog konden 

praten, verscheen deze lijst tweemaal per jaar. Nu, in deze door computer bevlogen wereld, wordt om de drie 

maanden een nieuwe lijst gepubliceerd. Viermaal per jaar hoogmis voor de geregistreerde schaker. 

De afgelopen drie maanden hebben we allen weer ons best gedaan om het elo-cijfer, waarmee we als een 

pauw rondstappen in de schaakwereld, de hoogte te doen ingaan zodoende dat we meer recht tot grootspraak 

hebben tijdens analyses en andere schaakgerelateerde zaken. 

Zo heeft bijvoorbeeld Maurice Peek, winnaar van ons paastornooi, zijn rating met een vol punt verbeterd naar 

2391. Ringoir Tanguy, Belgisch jongste grootmeester, zakte dan weer naar 2474 (-35). De eerste Antwerpse 

schaker op de lijst, Stefan Docx, krijgt 2430 (+22) achter zijn naam. 

Maar laten we overgaan tot de leden van onze club en verwante zusterclub die de naam Zichemse Schaakclub 

draagt. In totaal zijn er 21 mannen die hun elo-punten zien veranderen. Elf zien hun rechten tot grootspraak 

slinken, tien anderen hebben meer rechten tot opschepperij verworven. Zij die niet vermeld worden hebben 

ofwel geen officiële partij gespeeld tijdens de laatste drie maanden of hebben het huzarenstukje geleverd dat 

hun rating winst/verlies op het getal 0 uitkomt. 

DE PECHVOGELS 

Stief, naar eigen zeggen, zit in een slump. Met 2175 (-45) heeft hij echter nog steeds een rating waar velen 

onder ons van dromen. Hij moet het eerste en tweede bord in 2de afdeling Nationale Interclub nog wat 

gewoon worden. 

Luc krijgt een kleine klap en verdwijnt uit de 1800+ klasse, 1781 (-22). Maar het maakt hem allemaal niets 

uit, zijn grootspraak tijdens analyses en dergelijke zal niet verminderen. Luc is nu eenmaal Luc. 

Sven blijft in een neerwaartse spiraal zitten. Ooit zo trots dat hij 2000+ elo-punten had en feestjes 

organisereerde. Nu voor de zoveelste keer lager uitkomend, 1911 (-21). Maar ooit zal die 2000+ terug achter 

zijn naam staan. We plakken er geen datum op maar natuurlijk liever vroeger dan later. 

Jan zal zich de komende maanden nog beter voorbereiden dan nu. Op uitspraken van de tegenstander zoals 

“Kramnik speelt deze openingszetten ook”, zal hij dan kunnen antwoorden met: "Tja, maar ik wist de 

weerlegging". We vermoeden dan ook dat 1890 (-12) maar een tijdelijk laagtepunt zal zijn voor hem. 

Ewoud weet veel over het schaken maar naast theorie staat praktijk. M.a.w. meer spelen en dan zal zijn rating 

wel de hoogte ingaan. Nu, 1338 (-11), maar we verwachten hem ooit in de 1500+ klasse. 

Bart valt uit de 1900+ klasse. Zou het dan toch waar zijn dat men per kind (tijdelijk) 100 elo-punten zakt? 

Vermoeden dat Bart ons het tegendeel gaat bewijzen en van 1894 (-11) als een raket terug de 1900+ klasse 

inschiet. 

Steven, onze voorzitter, nieuwbakken vader, en nog enkele andere titels die ik hier maar eventjes vergeet, de 

lijst is te lang. Speelt goed schaak maar ergens maakt hij een blunder die dan toch de winst, de partij, 

weggooit. Eenmaal dit euvel verholpen zal hij van 1963 (-7) terug de 2000+ klasse vervoegen. 

Patrick DH is zo vriendelijk om elk jaar de actieve spelers te vervoegen tijdens de Zuiderkempen, Zilveren 

Toren en soms zelfs den Interclub. M.a.w. speelt te weinig. Toch draagt hij nog steeds een respectabele 1849 

(-6) elo-rating. 
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Sylvin, onze nestor, oud-voorzitter, IA, IO, lesgever op zondag, ex-Iventi tornooi medeorganisator..., vindt 

tussen zijn drukke pensioenbezigheden nog steeds de tijd om een aantal partijen te spelen. Helaas al enkele 

jaren in vrije val, 1549 (-5) is nu zijn deel. 

Marc, veelvoudig clubkampioen van Westerlo, voortreffelijk Zilveren Torenverantwoordelijke, is nog steeds 

een gevaarlijk heerschappij op het schaakbord. We verwachten dan ook een terugkeer naar de 2000+ klasse in 

de toekomst, 1940 (-3). 

Ben speelt te weinig wegens omstandigheden waardoor er enige roest op de schaakmachine zit. Eenmaal die 

roest zal verdwenen zijn gaan we nog prachtige partijen van hem zien. 1608 (-2) is nu zijn aandeel. 

DE GELUKKIGEN 

Dries hadden we graag meer (en sneller) zien stijgen. 1432 (+2) is niet slecht, maar met zijn talent moet er 

meer inzitten. 

Francis speelt sterker dan zijn rating laat vermoeden. Met 1709 (+6) staat hij dus onder zijn waarde. Misschien 

dat hij nu nog meer motivatie vindt nu zijn kleinzoon zondags les volgt. Opa moet toch steeds meer rating 

hebben. 

Tim heeft na een schaakloze periode de stukken terug ter hand genomen. Naar eigen zeggen minder ernstig 

dan vroeger, maar het resultaat mag er nog steeds wezen. Met 2012 (+10) weigert hij, als één van de weinigen 

in onze club, de 2000+ klasse te verlaten. 

Jan-Dries is blij, is gelukkig, heeft er al bij al een goede drie schaakmaanden opzitten. Met 1604 (+13) mag hij 

dan ook een klasse hoger gaan spelen. 

Patrick G doet het weer! Eerst een beetje zakken en dan weer uithalen. Met 1222 (+16) zit hij nog niet aan zijn 

maximum, we verwachten nog grootse daden van hem. 

Jef, papa in spe mag zijn eerste zoon/dochter verwelkomen met 1805 (+29) rating achter zijn naam. Ook voor 

hem mag dit niet het eindstation zijn, we verwachten hem dan ook in nog hogere sferen, zowel als ouder en als 

schaker. 

 

Johan gaat terug de juiste richting uit. Enkele 

jaren in een slump gezeten. Maar nu voor het 

derde klassement op rij omhooggegaan. 1843 

(+33) elo heeft hij nu. Zal hij ooit terug de 

1900+ klasse halen? 

Maxim krijgt eindelijk loon naar werken. 

Talent komt altijd bovendrijven (of hoe zeg je 

dat?). Met 1610 (+39) haalt hij eindelijk wat 

velen in hem zagen, nu op naar de 1700+ 

klasse. 

Pieter vond de leefwereld in de 2000+ klasse 

top toen hij daar vertoefde. Met 1986 (+39) is 

hij er nog niet helemaal, maar dat gaat niet 

lang meer duren. 

Roger ging zijn elo-punten in het buitenland halen. Met 4/8 tegen een gemiddelde elo van 1699 stijgt hij een 

magnifieke 63 punten naar 1444. 

  



41 

 

Huidige toestand: (juli 2022) 

1. IM Maurice Peek  2368 

2. Andy Ooms   2266 

3. Stief Gijsen    2215 

4. Eddy Aerts   2154 

5. Tim Peeters    2023 

6. Steven Bellens   1980 

7. Marc Van Dyck   1967 

8. Sven Gorts   1924 

9. Bart Theys    1902 

10. Pieter Sterckx    1902 

11. Matei Govoreanu    1864 

12. Patrick Den Hond  1823 

13. Jan Van Der Auwera  1819 

14. Jef Verellen   1809 

15. Ramin De Cock   1802 

16. Johan Verduyckt  1802 

17. Maxim Vanlommel  1743 

 

18. Evi Van Dyck    1730 

19. Luc Claes    1718 

20. Francis Goossens  1642 

21. Ben Sterckx   1624 

22. Jan-Dries Reypers  1614 

23. Sylvin De Vet   1543 

24. Sebastiaan Jennis  1523 

25. Roger Helsen   1455 

26. Hector Surkol   1401 

27. Martijn Huybrechts  1408 

28. Ewoud Beheydt   1371 

29. Timon Raeymaekers  1343 

30. Maarten Tobback  1268 

31. Michiel Vandezande  1220 

32. Patrick Gijsen   1164 

33. Joly Francis   1032 

 

  



42 

 

Jeugdwerking 

Jeugd is altijd aanwezig in onze club, de oorsprong ligt in een school, vooral onder leiding van Ivo 

komen tientallen jongeren in contact met het edele spel, enkelen stromen door naar de club, velen 

nemen deel aan jeugdtornooien. 

Sylvin begint in 2003 met lessen voor de jeugd op zondagvoormiddag aan de hand van de 

stappenmethode. In 2004 komen Luc en Johan hem helpen, later neemt Tim de hogere stappen voor 

zijn rekening. Aangemoedigd door de jeugd willen volwassenen het schaken doorgronden, Johan 

werkt oefeningen uit op hun niveau. Wie voldoende kennis heeft mag van leerling naar meester gaan. 

Gery, Ewoud, Maxim, Tim, Francis durven dit aan. Luc neemt de touwtjes in handen en ontpopt zich 

als een gedreven jeugdleider. 

Elk jaar brengen we de jeugd en de 

volwassenen samen in een rapid-

tornooi. 

Met Matei, Hector, Arne, … en 40 

andere kampioenen is onze toekomst 

verzekerd. 

  

Rapid 2019 

wat gaan we spelen? valt wel mee 
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Luc bekijkt de stelling van Timon 

Eén beker niet genoeg voor Matei 

Arne, Hector en Kobe: -10 
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Thema-avonden 

Af en toe willen we iets bijleren en vullen we een clubavond in met een gekozen onderwerp.  

Kris leert ons de eindspeltechnieken van K+D tegen K, K+T tegen K, K+2 lopers tegen K en vooral K+L+P 

tegen K. Wij moeten  a tempo met slechts enkele seconden op de 

klok mat kunnen zetten. Er volgt zelfs een examen, en niet alle 

deelnemers slagen. 

Ook het Lettisch gambiet komt aan de orde, Kris toont de 

hoofdvarianten en wij moeten daarna oefenen. 

Jaren later werkt Kris dan maar een opening uit, een variant in het 

damegambiet, die hij Le Grand Attack noemt en na 4 uur uitleg 

voor sommigen van ons nog steeds duister is.  

Een tweede avond is nodig om enkele schakers zin te geven af en 

toe, als het mogelijk was, deze opening in praktijk te brengen. 

Voor een enkeling blijft het een hele boterham. 

Andy legt het eindspel: K+T+pion tegen K+T uit, het beroemde en 

beruchte Philidor eindspel, dat geregeld voorkomt in de praktijk. Ik 

herinner me dat hij ooit eindspelen met pionnen probeerde te 

verklaren, de dag nadien wist ik nog dat het over pionnen ging. Maar ik weet nu nog welke partij hij in 2008 

uitgebreid analyseerde. 
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Vrijdagavond heeft onze erevoorzitter ons wat 

nader leren kennismaken met de huidige 

reglementen van de schaaksport. Gedurende 

een 2 uur wandelde hij met ons door de 

basisregels van het schaakspel, de regels voor 

de toernooien, en de (vele) tegenstrijdigheden 

die daartussen bestaan. 

Op 27 oktober 2017 werden de Rokadisten 

teruggeworpen in een gouden tijdperk van het 

schaken, door schaakhistoricus Tim. In een 

gemoedelijke sfeer leerden we bij over het 

toernooischaak en de matadoren van weleer. 

Zeg bijvoorbeeld nooit Scheveningen-systeem tegen het Oostende-systeem. Daarnaast leerden we over de 

bijzondere en passant regel van Blackburne en was er ook nog een of ander verhaal over de lesgever die een 

toren wilde offeren op een schaak-T-shirt (de details zijn wat vaag). 

Tussendoor worden we ook getrakteerd op pareltjes van het schaken uit het tijdperk waarin de eerste 

positionele beginselen al werden geformuleerd, maar het romantische schaak nog nazinderde. Onsterfelijke 

partijen van Schlechter, Pillsbury, Cukietort, Tarrasch, Blackburne, Rubinstein, passeren de revue. 

Voornaamste schaakles: elk stuk dat niet nodig is om mat te geven, mag/moet geofferd worden. 

Merci Timpe voor de onderhoudende avond! 

Thema-avond 1 door Stief: de sterke loper in het eindspel, Steven, 

19.08.2017 

Gisteren ging de eerste van drie thema-

avonden door in ons clublokaal. De 

avond begon met wat verwarring 

omtrent aanvangsuur en academische 

kwartiertjes, dewelke zeer gedecideerd 

werden aangepakt door schaakmeester 

Stief. Door middel van 5 

grondprincipes, stap voor stap 

doorlopen, aangevuld met enkele 

oefeningen op niveau, hebben we een 

heel aantal nieuwe inzichten gekregen 

in het eindspel met de loper van ‘de 

verkeerde kleur’. Een tiental 

Rokadisten tekende present. 

 

Schaakarcheologie, een 

duik in het 19de eeuwse 

schaakleven. Tim, 08.12.2018 

Het leven in de 19de eeuw kunnen we niet vergelijken met onze huidige moderne samenleving. Zo ook geldt 

dat voor de schaakwereld. Er was nog geen Chessbase, je kon nog niet online blitzen op chess.com, 

toernooien werden niet uitgezonden via live-borden en Stockfish vond je enkel terug op de vismarkt. Maar dat 

maakt het schaakleven van toen niet minder interessant. De schaakmeesters van toen ontdekten nieuwe 

strategieën, de openingen werden ontwikkeld, schaakgeschiedenis werd geschreven door de talrijke 

journalisten.  
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In een wereld waar de VRT en youtube nog niet bestonden waren kranten en tijdschriften de bron van 

informatie en actualiteit. De literaire capaciteiten van de journalisten zorgden voor de verkoopcijfers van de 

kranten. Er zijn duizenden literair prachtige artikels verschenen in de pers in de 19de eeuw. Veel van deze 

artikels zijn door de jaren heen verloren gegaan. Door het hedendaagse onderzoek en ontelbare uren arbeid 

van de moderne archeoloog zijn er ook evenveel artikels terug gevonden. Beter zelfs, al deze artikels zijn 

netjes verzameld en kunnen door elke schaakfanaat opnieuw gelezen worden. Indien je op een donkere, 

druilige winteravond niets te doen hebt raad ik aan om jezelf eens onder te dompelen in de sagen, legenden en 

intriges van de 19de eeuw. Bij voorkeur bij de open haard met een whisky en dikke sigaar. Meestal staan de 

partijen er ook bij inclusief annotaties van de spelers zelf of collega schakers uit de 19de eeuw 

LIMO 42-02, Jef, 06.06.2015 

Sven en Stief boksten omwille van het bereiken van de 

magische elogrenzen van 2000 en 2200 punten een avond 

vol schaak(anti-)puzzels in elkaar. Dat zorgde gisteren voor 

een avond vol gezellige schaakkolder!  

Onder het overkoepelende thema – zoek de zet die Sven of 

Stief in de gegeven stelling hebben gespeeld (wat neerkwam 

op ‘Zoek een blunder die op het eerste gezicht een goede zet 

lijkt’ – een mens zou zich afvragen hoe ze aan die elo 

geraakt zijn), namen 5 ploegen van 2 man + Sylvin (onze 

erevoorzitter heeft zo’n rijke historische ervaring dat hij het 

gerust alleen aankon; daarnaast heeft hij ook een extreem 

fijne neus voor het vinden van blunders 😉) het tegen elkaar 

op. 

Er werd zo hard nagedacht en het werd zo spannend tijdens 

de opdrachten dat de kleren tegen het lijf plakten en de 

elektriciteit/bliksemschichten in het rond vlogen. Soms werd 

er door gehaaide ploegen een oor te luister gelegd bij de 

buren om goede ideetjes op te doen, en zo hebben wij menig punten cadeau gedaan, 

maar we hadden maar discreter moeten zijn (wat moeilijk is na een paar Tongels) 😉. 

Dit harde werk werd afgewisseld met een ronde koekoekschaak waarbij elke ploeg tegen een andere ploeg 

speelde langs één kant van het bord, om beurt een zet deed en enkel mocht communiceren rond dreigingen en 

suggesties door het woord koekoek. Ik kan u garanderen, als de schaakclub in het PC nog een schijn van 

geloofwaardigheid had bij sommige café-gangers, is die nu bij diegenen die naar de WC gingen tijdens deze 

ronde en ons bezig gehoord hebben (wat NIET 

moeilijk was) echt wel helemaal weg. 

Het was een leuke avond, waarvoor dank aan 

Sven en Stief, ze hebben dat mooi en ludiek 

inééngebokst. Hierbij nog de uitslag: Steven en 

ikzelf waren veruit de allerbesten, maar dat is een 

heel dubieuze eer gezien de omstandigheden!!! 

Af en toe werden er partijen geanalyseerd, o.a. 

door Andy en Steven. Deze analyses duurden 

vaak even lang, of veel langer, dan de partijen 

zelf. 
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Zin en onzin in de krant 
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Huidige leden 

1. Aerts Eddy 

2. Aerts Bert 

3. Aerts Van der Aa Sam 

4. Bebek Nemanja 

5. Beheydt Ewoud 

6. Bellens Steven 

7. Bervoets Yoeri 

8. Botero María José 

9. Braem Louis 

10. Claes Luc 

11. Claes Sten 

12. Claes Leon 

13. Cools Alyssa 

14. De Cocq Ramin 

15. De Fleurquin Jules 

16. De Vet Sylvin 

17. Dehond Marc 

18. Den Hond Patrick 

19. Eyckmans Abel 

20. Geenen Kobe 

21. Gijsen Stief 

22. Gijsen Patrick 

23. Goossens Francis 

24. Goossens Jeff 

25. Goossens Stan 

26. Gorts Sven 

27. Govoreanu Matei 

28. Govoreanu Bogdan 

29. Helsen Roger 

30. Huybrechts Kobe 

31. Huybrechts Martijn 

32. Jennis Sebastiaan 

33. Joly Francis 

34. Laeremans Domien 

35. Lommelen Nicolas 

36. Meiere Natalja 

37. Nobels Xander 

38. Ooms Andy 

39. Peek Maurice 

 

40. Peeters Tim 

41. Penneman AmÃ©lie 

42. Proost Tessa 

43. Raeymaekers Timon 

44. Reypens Jan-Dries 

45. Sauviller Daan 

46. Smits Siebren 

47. Smits Raf 

48. Sterckx Ben 

49. Sterckx Pieter 

50. Stroobandt Philippe 

51. Stroobandt Lisa 

52. Stroobandt Mika 

53. Stroobandt Luka 

54. Stroobant Arne 

55. Surkol Hector 

56. Swijsen Lars 

57. Theys Bart 

58. Theys Quinten 

59. Theys Tristan 

60. Tobback Maarten 

61. Van Brabant Rembrandt 

62. Van Calster Stan 

63. Van der Auwera Jan 

64. Van Dyck Marc 

65. Van Dyck Evi 

66. Van Hende Dimitri 

67. Van Marcke Oscar 

68. Van Marcke Tessa 

69. Vanbel Joachim 

70. Vanbel Andreas 

71. Vandezande Michiel 

72. Vanlommel Gery 

73. Vanlommel Maxim 

74. Verduyckt Johan 

75. Verellen Jef 

76. Vermeulen Victor 

77. Vounckx Jarne 

78. Wouters Mauro 
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Deel II: tornooien 
Het begin 

Een schaakclub werd opgericht in september 1972 in de Sint-Lambertusscholen in Westerlo als 

buitenlesactiviteit voor de leerlingen. Vier middagen konden de leerlingen een nieuwe bezigheid beoefenen. 

Succes verzekerd, motivatie eerder onduidelijk, was het om binnen te kunnen blijven, weg van de regen en de 

koude op de speelplaats, om de eerste refter te krijgen, of sprak het spelletje toch aan. Feit is dat ruim 75 

studenten de eerste weken vochten om de 

5 speeldozen en 5 borden,  

De gelukkigen die een bord of stukken 

bemachtigden, speelden tegen elkaar, de 

rest werd gedegradeerd tot toeschouwers. 

In januari 1973 volgde de aankoop van 14 

eenvoudige schaakdozen en eigenaardig 

genoeg verdween de helft van de spelers. 

Het tweede levensjaar kwam er structuur: 

onder leiding van ‘schakers’ werden er 

lessen gegeven, zagen interne tornooitjes 

het licht. Er werd gesproken over 

openingen, middenspel, eindspel en 

tactische wendingen. Aparte groepjes 

gingen aan het werk. 

Boeken aankopen voor de club en voor 

persoonlijk bezit was de volgende 

logische stap, de vraag naar tornooien 

buiten de school bracht ons naar de Zuiderkempen. Volwassenen werden langzaam maar zeker overtroefd. De 

jeugd maakte kennis met schaken op provinciaal, Vlaams en Belgisch niveau. 

De eerste tornooien 

In 1974 proefden we voor het eerst van een echt schaaktornooi in Oevel. Marc D. en Sylvin ondervonden dat 

we stand konden houden in de middenmoot, maar we moesten leergeld betalen. 

Na een ontmoeting met leerlingen uit het klein Seminarie van Hoogstraten waar, door de begeleiders, rond 

middernacht stellingen moesten beoordeeld worden, kochten we een vijftal Garde klokken. 

Een eigen tornooi inrichten was een volgende kleine stap. 

Fons(ke) Verschueren tegen Wim nog op speelgoedbordje 
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6 ronden op een weekend, verdiend gewonnen door Filip 

Joossens, spelend voor de Geelse Schaakkring. De ‘oude’ garde 

veroverde de eerste plaatsen, de jeugd van de club probeerde. 

In 1976 volgde er een tweede uitgave. 
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Tornooien in de Kempen 

Wintertornooi in Putte 

5 vrijdagavonden in december en januari; 1 partij met 2 uur bedenktijd.  

Marc, Sylvin, Hans, Kris … speelden regelmatig mee, ooit een verplaatsing met 4 in het ‘eendje’ van Marc, 

zodat de koplampen meer naar de hemel schenen dan naar de weg. Een klein zaaltje in de Real vormde het 

strijdtoneel. Bij een verplaatsing naar de bar of WC moesten er soms meerdere spelers even opstaan om de 

‘storende’ door te laten. Kris won enkele malen het tornooi, in 80, 81 en 89. 

Tornooi “Het Blok” in Hulshout 

5 woensdagen in februari, maart, 1 partij met 2 uur 

bedenktijd. 

Gewonnen door Danny Weyns (79), Kris De Groot 

(81), Marc Van Dijck (82) 
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Schaken in Herenthout 

 

2 vrijdagen ,3 partijen per avond met telkens 1 uur bedenktijd. 
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De liefhebbers uit Herenthout, onder leiding van Gaston Verheyen, richtten elk jaar een of meerdere 

tornooitjes in, soms snelschaak, soms rapid.   Rokadisten waren op elk tornooi wel te vinden en kaapten veel 

ereprijzen weg. 
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Eikentoren tornooi in Lille 

Op donderdagen in maart: 3 maal 2 partijen met 1 uur bedenktijd.  

Winnaar kreeg een eiken toren Stanton formaat x 4. 

Gewonnen door Kris (88, 89, 91 ,92 ,2001, 2005),  Cisse (?)  Sylvin  (2000). 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

Geel – Osk 

Tornooien in Geel waren meestal ééndagswedstrijden, onder allerlei vormen. Snelschaken, gokschaken met 

veel prijzen (kip, pensen, taart, wijn, presto’s, …), atletiek schaken (bord stond meters verder).  

  

Triomf kast van Kris? 
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Noorderwijk 

Boekenbeurs 2016, Sylvin, 02.11.2016 

Opa, vertel nog eens een verhaaltje van die goede oude tijd 

Vol verwachting keken de 4 kleinkinderen me aan, we zaten gezellig in een kring rond het kampvuur, de late, 

zachte oostenwind wakkerde de vlammen aan, … Ik had juist een tornooitje met een bevredigd resultaat 

achter de rug … 

Het boekenbeurstornooi van Noorderwijk, voor de 46ste keer, niet dat ik er altijd bij geweest was, het tornooi 

had hoge toppen gekend, en diepe dalen … 

Vertrokken met een afvallingssysteem gedurende 3 dagen, partijen van 2 uur ko, de laatste dag mochten de 8 

besten nog spelen in een groot en klein tornooi, de eerste dag was er zelfs een voorronde, zoveel 

inschrijvingen. 

In de jaren zeventig, toen opa nog met een bende jong, brave, gewetensvolle schakers in zijn auto de 

omgeving onveilig maakte, deed Lorent de paringen nog met de hand, de tegenstanders werden toen nog met 

zorg en zonder enige invloed uitgekozen, en de Rokadisten haalden hun eerste goede resultaten. 

Zo won ene Vangeldorp de finale tegen Marc VD, toen nog een talent, later genoemd de ‘kannibaal van 

Noorderwijk’, het klein tornooi was voor Erik Aerts. Amper een jaar later won de kannibaal de finale voor 

Kris DG, een man die ook wel ergens een hoogtepunt gekend heeft. Een jaartje later triomfeerde dezelfde 

Marc in het groot, terwijl een Jan Vda zich meester maakte van het kleine. Een jaar later werd het eentonig, 

Marc voor het groot op het podium, Eric A nam het kleine. Geruchten deden de ronde dat als Marc nog zou 

komen, er alleen nog voor het kleine tornooi belangstelling was. De knaapjes van Westerlo werden groter en 

groter, zij heersten lang over de tornooien in de Kempen, maar een eerste verval hing in de lucht. Ook het 

boekenbeurstornooi zag het aantal deelnemers verminderen, 3 dagen werden 2 dagen, … 

Eén dag, en dan nog snelschaak was voor Lorent de enige oplossing, de kannibaal deed geregeld mee en won 

meer dan eens de titel, maar niemand lag er nog wakker van. 

2016: 9 partijen van 15 min. Ik besloot nog eens mee te doen. 16 spelers, waaronder de kannibaal en een oud 

lid van Westerlo, de eerste partij: Marc-Sylvin. Geloof het of niet, ik kwam goed te staan, maar een oude vos 

kan je niet in het ootje nemen, ik ging ten onder door een heuse koningsaanval. 

Ik geloof dat de derde ronde al de finale Jelle-Marc gespeeld werd, en de kannibaal begint oud te worden … 

Ik haalde 4 winsten, 2 remise en 3 maal verlies (o.a. tegen Jelle, met een stukoffer dat juist niet genoeg was). 

De oprichter van de dino groep kwam 2 van zijn beestjes aanmoedigen, we vielen wel in de prijzen, maar Jelle 

was een terechte winnaar … 

Ik keek even op, en merkte dat de 4 kleinkinderen naar dromenland vertrokken waren, schaken is dan toch 

ergens goed voor. 

  



57 

 

Boekenbeurstornooi van Noorderwijk. 
3 dagen, vrijdag voorronden, zaterdag, zondag, bestaat uit een groot en klein tornooi. 

In 1976 wint Danny Weyns. 

In 1977, 1979 ,1980 wint Marc Van Dijck. 
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In 1981 wint Marc Van Dijck het groot en Jan Van Der Auwera het klein tornooi. 

In 1982 wint Marc Van Dijck 
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Marc gesteund door groupies 
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Lentetornooi  

5 Dinsdagen in maart   
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Winnaars: Marc (1977), Danny (1979), Eric Aerts en Kris (1981), Eric Aerts en Marc (1985 en 1986), Kris 

(1988), Sylvin en Kris (1989), Marc (1990), Kris (1991), Marc (1993) 

Lange Hete Zomer 

6 dinsdagen juni – juli  

Rokadisten (pre, toen en ex) die het tornooi wonnen 

Marc (1998 en 2004), Sven (2009), Jelle (2012), Kris (2017). 
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De Superprestige 

Superprestige is een rangschikking over de tornooien van de Zuiderkempen. Bij elk tornooi kunnen punten 

verdiend worden, afhankelijk van de plaats en het aantal deelnemers. 
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Tornooien buiten de Kempen 
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67 

 

 

  

Patrick in volle actie 
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Belgische Kampioenschappen 

2004 Belgisch Kampioenschap 

Het verhaal begint in augustus 2002, na het Belgisch Kampioenschap in Deurne, waar Sylvin wedstrijdleider 

speelt. Voor de eerste maal komt de gedachte aan het organiseren van dit evenement in Westerlo op. 

Voorzichtig nemen we inlichtingen en wat blijkt: 2003 is nog vrij. Gelukkig is Eupen ook kandidaat, dus 

wachten we nog een jaartje, een tornooi van zulk gehalte organiseren vraagt … organisatie. Enkele 

bestuursleden van Rokade Westerlo worden gepolst, ongelovig kijken sommigen naar hun voorzitter, anderen 

knikken, een enkeling ziet het failliet van de club in het verschiet. 

Een eerste probleem dat opgelost moet worden: een zaal. Na contacten met de Cultuurraad van de gemeente, 

die tot de conclusie komt dat schaken bij de Sportraad hoort, volgen er gesprekken met dat orgaan en wordt 

steun beloofd. We krijgen van de gemeente Westerlo de Zoerla voor negen dagen. 

Oktober 2003: op de jaarlijkse algemene vergadering ontvouwt de voorzitter zijn plannen: Rokade Westerlo 

organiseert het Belgisch Kampioenschap 2004. Hij stelt de club een drietal voorwaarden. Een tiental leden 

moet deelnemen aan de open reeks, het Belgisch Kampioenschap heeft in het verleden nooit veel rokadisten 

aan de start gezien. Een tiental leden helpt mee met allerlei taken: de zaal klaarzetten, de tap verzorgen, 

meehelpen aan de eindreceptie … De derde zaak is financiële ondersteuning. Belofte is enkele duizenden 

euro’s voor de clubkas. Na overleg beloven de leden hun medewerking. Een website, speciaal voor dit tornooi, 

wordt door Rik ontworpen en is reeds actief vanaf augustus 

2003. 

De wedstrijdleiding wordt toevertrouwd aan IA Helmut 

Keustermans en NA Luc Cornet. Zij kennen het klappen van de 

zweep en genieten het volle vertrouwen van de voorzitter. 

Vanaf dan gaan we op zoek naar sponsors: verschillende 

systemen worden bekeken, het idee van dagelijkse sponsering 

vindt genade in de ogen van enkele firma’s. Verder gaat Sylvin 

op zoek naar natura en geldprijzen, een zoektocht die zelfs niet 

eindigt op 3 juli. 

Op elk tornooi dat plaats vindt tussen aug 2003 tot juni 2004 

worden affiches en flyers uitgedeeld, langzaam worden experts 

uitgenodigd en deelnemers aan de open reeks ingeschreven. De 

damesreeks die er eerst schitterend uitziet, zakt ineen door 

gebrek aan deelneemsters. 

Mei 2004: stilaan beginnen de leden hun taken te kennen, 

inschrijvingen, tappers, helpers voor de zaal, klaarzetters, 

afbrekers, spelers, bijna alle leden van de club worden 

betrokken. Jan-Dries ontwerp een tekening voor de achterkant 

van T-shirt. Voor keukenwerk wordt ‘aanhang’ van leden 

opgetrommeld. 

Ondertussen krijgen we nog steun van de gemeente in de vorm van een vat Trappist voor de receptie, 

ongelukkig wordt dit vat geleverd op de avond voor het tornooi en onmiddellijk leeggedronken, gelukkig is er 

nog Kris… 

T-shirt voor helpers geschonken door Mode Eros. 
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Vrijdag 2 juli: klaarzetten van de zaal, bijna alle leden zijn op post, en zo zal het blijven gedurende het hele 

tornooi. 

Het tornooi zelf verloopt rimpelloos.  

18 Experten: 1 GM, 9 IM, 6 FM en 1 NM spelen 9 ronden Zwitsers, Bart Michiels samen met IGM Alexandre 

Dgebuadze haalt 6.5 uit 9, Bart wint op weerstand. 

 

6 dames, waaronder 5 jonge meisjes nemen 5 dubbele ronden voor hun rekening, Heidi Vints wordt Belgisch 

Kampioen met 8.5 uit 10. 

Edje zorgt voor een verrassing: hij peutert bij DHL een reeks gele ‘hesjes’ los, die de helpers met trots dragen. 

Dameskampioene Heidi Vints Belgisch kampioen Bart Michiels 
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De open reeks mikte op + 100 deelnemers, we halen er 103. Wim Barbier 

haalt het met 7 uit 9 op weerstand. 

Na de prijsuitreiking sluiten we af met een receptie met dank aan de 

Gemeente, niet elk kampioenschap heeft zoveel geluk. 

 

 

 

 

 

 

Marina, Maria en Evi: de keuken is in goede handen 

Wim Barbier, kampioen open reeks 

Na de prijsuitreiking volgt een memorabele receptie. 

Tevreden helpers Johan, Jan-Dries en Tim 
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De ploeg van Rokade Westerlo 
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2010 Geschiedenis van een BK 

Het begin. Tijdens een gesprek met 

Roger merkte ik op dat Inventichess 

nooit een massatornooi zou worden, en 

dat, als ik ooit nog een massatornooi 

zou organiseren, dan waarschijnlijk een 

Belgisch Kampioenschap (BK).  

Roger dacht even na, en vroeg me 

hoeveel dat kostte als hoofdsponsor, ik 

beloofde het na te kijken, het was 

immers van 2004 geleden dat we actief 

waren in deze sector. Een week later 

noemde ik een bedrag en hij was 

akkoord om als enige sponsor op te 

treden. 

De Zoerla. Waar in 2004 veel moeite 

besteed werd om de zaal van de 

gemeente te krijgen, (samen met een 

prijs en vooral een vat trappist 

voor de receptie) was het deze 

keer eenvoudig: gewoon even 

naar het gemeentehuis, en op de 

juiste plaats melden dat we nog 

eens een BK in Westerlo wilden. 

De enige opmerking was: zeker 

tegen dezelfde voorwaarden?  

Aanvraag bij de KBSB – Er 

waren drie kandidaten, ook 

Namen en Gent wilden dit BK. 

Na contacten met de KGSRL in 

Geraardsbergen trok deze club 

zich terug ten voordele van ons. 

En ja hoor, KBSB verkoos het 

BK in Vlaanderen te houden. 

Eerste plannen. Enthousiast 

planden we voor de elitegroep 

een GM-normentornooi, gesteund 

door Inventi zag ik geen 

moeilijkheden, met een beetje startgeld voor de GM moest het lukken, onderhandelingen konden beginnen.  

  

Edje in actie 

De voltallige ploeg 
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De reeks tegenslagen 

Eind 2009 – De penningmeester van de KBSB verduisterde het geld van de schakers. Van de ongeveer 

100.000 euro bleef een kleine 300 euro over, met een schuldenberg aan de FIDE.  

Begin 2010 – Om allerlei redenen kwam de website voor dit tornooi niet van de grond. Een buitenstaander 

werd aangesproken om een nieuwe te maken. Bedankt, Valeer. 

Midden 2010 – Mede door het geldgebrek ontstond een crisis in de KBSB. De Franstalige federatie wilde geen 

eurocent geven aan het BK, de Duitsers veranderden elke dag van mening. De VSF zei ons op twee oren te 

slapen, het zal wel in orde komen. Nieuwbakken penningmeester DDR wou volgens hem best betalen, als hij 

maar geld had.  

De elite – Mede door de onzekerheid van geld en het afzeggen van gm’s (Winants wil nooit meer spelen voor 

de bond, Motwani in China, Chuchelov te druk, Gurivich te duur, alleen Dgebuadze wil spelen) en het 

ontbreken van speelvoorwaarden voor IM’s, duurde het tot einde mei met het samenstellen van de elite. Een 

IM-normentornooi heeft er altijd ingezeten.  

De open reeks – Inschrijvingen bleven uit tot eind mei, dan volgde er een explosie die ons naar 130 

deelnemers jaagde. Als alle schakers hun woord hielden, kwamen we zonder problemen aan 160 deelnemers.  

De Dames – Onze voorkeur ging er naar uit om de dames in de open reeks te plaatsen en dat hebben we dan 

ook gedaan. Meer dan 10 was de doelstelling en dat is ook gelukt  

Financiën – Tot begin juni was er geen enkele zekerheid van steun van de KBSB, tot de heer Vandamme uit 

eigen initiatief een groot deel van het beloofde geld voorschoot, en we dus uit de zorgen waren. De KBSB had 

eind juli eindelijk gestort, (inclusief het extra geld voor de normen) en VD werd terugbetaald. Uiteindelijk 

hield de club een mooi sommetje over.  

Eindconclusie. BK 2010 was goed, zeer goed, ondanks de boycot van Duits (0 deelnemers) en Frans (11 

deelnemers) hebben we bewezen dat Rokade Westerlo nog steeds in staat is onder extreme 

weersomstandigheden (een echte hittegolf) een prachtprestatie te leveren. 

 

 

O ja, en niet vergeten dat Stief de open reeks won. 
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 Jan-Dries, Patrick, Patrick en Frans zagen dat het goed was. 
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2011 BK in Antwerpen 

Na het succes van 2010 kreeg Inventi de smaak te pakken en wilde nog eens … 

Ze wilden het in Antwerpen, en daar haakte de club af. Met de steun van een paar leden en enkele 

buitenstaanders nam Sylvin het risico, en in het Huis van de Sport vonden we een geschikte plaats. We 

reserveerden een zaal voor 100 spelers, een reservezaal voor 50 spelers, en enkele kleinere zaaltjes, 

uiteindelijk schreven er meer dan 160 schakers in. 

  

Arbitersteam IA Cornet, NA Vanhercke, hoofdarbiter IA Pots, NA Moors. 
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2004 Gezien door de bril van Cisse 

 

 



79 

 

 

  



80 

 

Simultaan 

Een onderdeel van het schaken is de simultaan, een (meestal) sterkere speler neemt het op tegen een aantal 

schakers op hetzelfde moment. Altijd spectaculair, maar in feite is de simultaangever in het voordeel, hij 

bepaald het tempo. Gedurende de opening vervelen de tegenstanders zich stierlijk, het middenspel hebben ze 

gewoonlijk tijd te kort om eens goed na te denken, en het eindspel is voor de simultaangever altijd voordelig 

omdat hij dit onderdeel beter beheerst. Lesgevers geven graag simultaan aan hun leerlingen, dat maakt altijd 

de nodige indruk. Ooit hadden we een lid dat met blindsimultaan tegen 2 of 3 schakers aan den toog zijn 

talenten liet zien.  

Individueel namen leden deel, zo deed ik met succes eens een poging tegen IM Boey, en met veel minder 

glorie tegen IM Weemaes en GM Giri, nu top 10 van de wereld. In de club heeft ooit Wim Barbier een tiental 

spelers nullen aangesmeerd. 

De club organiseerde een vijftal keren een kloksimultaan tegen IM Weemaes, als beloning voor het winnen 

van ons Rapid tornooi, af en toe liet Ronny een puntje of een halfje vallen, maar gewoonlijk haalde hij meer 

dan 80 procent. De perikelen van Johan Sturm blijven bij oud-leden levendig. 

Eenmaal gaven we een simultaan in de gebouwen van Van de Ven in Olen, waar de spelers een waardebon 

van 1000 bf konden verdienen. Genoeg motivatie om een drietal winnaars te verblijden.  

In 2005 namen 9 leden deel aan de simultaan tegen GM Jan Timman bij Inventi. Alle verhalen van de 

champagne bar en de uitspattingen op de derde verdieping zijn waar, meer uitleg bij Edje, Marc, Christof, …. 
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Snel- en rapidtornooien Westerlo 

1983: Een echt tornooi inrichten doe je pas als er geld is, dus een sponsor, en via via komt Rokade Westerlo in 

contact met Van de Ven, Olen. We krijgen een aandenken per speler, 10 grotere prijzen uit de winkel, een 

grote wisselbeker (die laatst in Deurne gezien is) en een geldelijke bijdrage van ongeveer 5000 Bf.  (nu 125 

euro). 

Voorjaar 1984: via via: Sylvin, Frans (big boss) wil je even zien , ik heb zaterdag voormiddag een afspraak 

voor je geregeld. 

Zaterdag: ik naar Van de Ven, aanschuiven op audiëntie. Voor mij vroeg een man truitjes voor fietsers, Frans 

neemt een hoopje textiel en duwt dit richting vrager, deze bekijkt het stapeltje en mompelt iets van ‘niet goed’ 

en kan meteen met lege handen vertrekken. 

Ik schuifel naar Frans 

- En wie zijde gij? 

- Ik ben Sylvin van Schaakclub Rokade Westerlo, 

bedankt voor het sponsoren van verleden jaar en 

wil je dat dit jaar ook doen?  

- Wat heb je verleden jaar gekregen? 

- 10 mooie natura prijzen, een aandenken voor 

iedere speler, 5000 Bf.  … 

- En ne grote beker … 

- A ja 

- Hoeveel spelers komen er?  

- Een honderdtal, waaronder de top van Vlaanderen 

- En hoeveel toeschouwers? 

- 4, 5 

- Honderd?  

- Nee, 4, 5 

- (Grommend) regel het maar via via 

Ik naar via via en ik moet zeggen dat Van de Ven ons jaar 

na jaar goed gesponsord heeft, elk jaar stijgt de geldelijke 

steun. Het aandenken voor iedere speler is soms zeer 

verrassend, een deurmat, een beeldje, kleine tafelmatjes, 

een groot wit spaarvarken (gelach onder de spelers, maar er blijft geen een liggen). 

Tot op een jaar via via meedeelt: Frans zegt dat het genoeg geweest is. Bedankt via via en Frans Van de Ven. 
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1983 

 18 deelnemers 17 ronden blitz gewonnen door Richard Meulders ex BK. 

 68 deelnemers 7 ronden rapid gewonnen door Marc Van Dyck en Goris Jan. 

1984 

 16 deelnemers 15 ronden blitz gewonnen door Richard Meulders. 

 106 deelnemers 7 ronden rapid gewonnen door Jongen. 

1985 

 149 deelnemers gewonnen door IM  Ronny Weemaes en Thierry Penson. 
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Wedstrijdleider Gommer Andries, neemt vanaf midden jaren 80 de verantwoording om de schakers te 

houden aan de officiële Fide regels, en slaagt daar wonderbaarlijk in. Met zachte hand leidt hij de top naar 

leuke en correcte ontmoetingen. 

Schaaktechnisch scheidsrechter ouwe-getrouwe-

Gommer neemt de snelschakers onder zijn vleugels, 

werpt af en toe een blik op de achtkampen, vertelt de 

ene mop na de andere, vreet zich een indigestie of 

twee, neemt links en rechts wat moeilijke 

beslissingen, waagt zich pas aan voorspellingen op 

twee ronden van het einde, als de toekomstige 

winnaar 3 volle punten voorstaat, incasseert zijn 

honorarium glimlachend, luist nog enkele prijzen af, 

eerst bij de secretaris en dan bij de voorzitter, die er 

beiden met open ogen intrappen, en maakt wederom 

reisplannen naar Rusland, die sinds de peristroika toch 

Jan en Alleman binnenlaten. Bedankt, Gommer 

 

 

 

1986 156 deelnemers gewonnen door Thierry Penson 

Beker naar Helmond, Thierry (4de van links) Burgermeester Thys, Sylvin 
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1987  128 deelnemers gewonnen door IM Ronny Weemaes en Gorik Cools. 

1988  134 deelnemers gewonnen door IM Ronny Weemaes 
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1989  140 deelnemers gewonnen door IM Ronny Weemaes 

1990   20 snelschakers gewonnen door Thierry Penson en 10 achtkampen. 

1991  20 snelschakers gewonnen door Thierry Penson en 11 achtkampen 

1993  20 snelschakers gewonnen door IM Ronny Weemaes en 7 achtkampen 

1995  18 snelschakers gewonnen door IM Eddy Van Beers en 8 achtkampen 

(Dat sommige schakers slimmer en/of sluwer zijn dan anderen bewijzen Ronny, Gorik en Thierry door een 

aparte ploeg te vormen onder de naam ex Belgische kampioenen en zo met de prijs beste club te gaan lopen, 

tot groot ongenoegen en woede van ene Marcel) 

 

René Vanheuckelom, Willy Pluymers, Wim Barbier, Sylvin De Vet, Danny Weyns, Marc Van Dyck 
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2000: eerste uitgave van achtkampen op paaszaterdag 

2001: 69 deelnemers. 

Pauze: geen organisaties tot … 

Rokade Rapid Chess 2015, Steven, 05.04.2015 

Rokade Westerlo organiseerde voor de 13de 

keer het klassieke rapid toernooi op 

paaszaterdag, vanaf dit jaar omgedoopt tot 

het Rokade Rapid Chess. Met een opkomst 

van maar liefst 80 deelnemers was het 

toernooi een groot succes. De 10 reeksen 

speelden 7 ronden 15' KO. Winnaar van het 

toernooi is Aleksander Alienkin met een 

zeer mooie 6/7, gevolgd door Alexandre 

Dgebuadze met 5/7. Proficiat! 

Reeks 2 werd gewonnen door onze 

Rokadist Andy Ooms, eveneens met 6/7, 

gevolgd door die andere Rokadist, Stief 

Gijsen met 5.5/7. 

De volledige lijst met winnaars luidt als 

volgt: 

 Reeks 1: Aleksander Alienkin 

(CRELEL) 

 Reeks 2: Andy Ooms (Westerlo) 

 Reeks 3: Mathias Philipsen (Geel) 

GM Dgebuadze, IM Alienkin, Steven 

Sam Van Dyck , Rob Verellen, Gorts , Marc Van Dyck, Sylvin 
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 Reeks 4: Marc Van Dyck (Westerlo) 

 Reeks 5: Daniel Dardha (Hoboken) 

 Reeks 6: Luc Pattyn (Mortsel), Bardhyl Dardha (Hoboken) en Johan Knabe (Lier) 

 Reeks 7: Maxim Vanlommel (Westerlo) 

 Reeks 8: Dries Beheydt (Westerlo) 

 Reeks 9: Mathias Plougmann-Hens (Leopoldsburg) en Maarten Tobback (Westerlo) 

 Reeks 10: Mathias De Clercq (Zottegem) 

Rokade Rapid Chess 2016, verslag door Maurice, Steven, 27.03.2016 

Gisteren vond alweer een geslaagde editie van het Rokade Rapid 

Chess plaats. In 6 reeksen werd er een ganse namiddag geschaakt 

over 7 ronden. 

De eerste reeks werd gewonnen door Maurice Peek, gevolgd door 

Alexandre Dgebuadze. In de tweede reeks deelden Deon Lee en 

Randy Van Houtte de prijzen.  

In de jeugdreeks was Wannes De Temmerman niet te kloppen. 

Het toernooi door de ogen van Maurice Peek 

Afgelopen zaterdag was het paastoernooi van Rokade. Vorig jaar 

was ik al eens komen kijken. Zodoende was ik in contact gekomen 

met de Zichemse Schaakclub, waar we elke eerste donderdag van 

de maand hard trainen, zowel schaaktechnisch als bier-technisch. 

Dus dit jaar was ik er helemaal klaar voor om zelf mee te doen. De 

bezetting was iets minder dan vorig jaar, maar nog altijd twee 

grootmeesters, de ervaren toernooitijger Alexandre Dgebuadze en 

Bart Michiels. Ik was als derde geplaatst en daarna volgde een 

redelijke elo-gat. Ik was lekker met de fiets gekomen en had 

meteen een pintje gepakt om af te koelen. Daarna opgewarmd 

tegen de kampioen van Groot Scherpenheuvel-Zichem en dat was een goede wake-up call om toch wat meer 

gefocust te spelen straks en geen biertjes te nemen tijdens het toernooi. 

De eerste ronde mocht ik met wit tegen Nicola Grecuccio. Altijd lastig zo een eerste ronde. Even wennen aan 

de spanning en erin proberen te komen. Het werd dan ook een moeilijke konings-indische partij waar ik 

gelukkig mijn blokkadepaard op e4 kon handhaven en dan beetje bij beetje zwart in de tang nemen. 

De tweede dan tegen Bart Michiels. Ik was blij mijn vertrouwde Catalaan op het bord te krijgen. In een 

spannende stelling overbelaste Bart zijn stukken en won ik er eentje van. Dat was wel lekker, meteen al een 

van de favorieten een punt ontfutseld. 

De derde en vierde ronde tegen Marcel Van Herck en Mathias Philipsen gingen vrij soepel en tactisch goed 

afgemaakt.  

De vijfde ronde zou de moeilijkste worden. Met zwart tegen Dgebuadze. Ik probeerde in de opening d5 uit te 

stellen om geen damegambiet-achtige stelling te krijgen, maar uiteindelijk moest ik het toch doen. De witte 

stelling speelde makkelijker, maar ik wist toch mijn stukken goed te zetten en een gelijke stelling op het bord 

te krijgen. Waarschijnlijk had ik het daarna makkelijker kunnen doen, maar uiteindelijk kwam er een remise 

toreneindspel op het bord. Daar was ik dus erg blij mee! 
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De zesde ronde won ik rechtlijnig van Robert Schuurmans die zich niet kon bevrijden uit een benoni, terwijl 

Michiels en Debugadze een spannende remise speelden. Dus stond ik een half punt los. Nu alleen nog de 

laatste ronde tegen Karsten Verhasselt zien te zinnen. Ik kreeg snel een klein zijvariantje op het bord dat zeer 

moeilijk te spelen is voor wit en het 

ging dan ook als een mes door de 

boter. En daarmee was ik ongedeeld 

eerste! Een puike prestatie waar ik 

erg blij mee was, want zo vaak 

gebeurt het niet dat ik twee GMs 

achter me laat. En ook over mijn 

spel zelf was ik erg tevreden. 

Geconcentreerd gespeeld, geen grote 

fouten en tactisch scherp. 

Daarna nog lekker wat na gepint en 

gezellig gaan uit eten. Dus al met al 

een erg gezellige en geslaagde dag! 

En natuurlijk ook complimenten aan 

de toernooiorganisatie! 

Groeten Maurice 

2003 een jaar als geen ander, of het jaar van Timothy? 

Het jaar voor BK 2004: een overzicht van de activiteiten van Rokadisten, een jaar waarin de ouderen door 

jonge snaken op hun plaats gezet worden, daarna zal het nooit meer zijn zoals het was. 

Bart aan het roer van het tijdschrift, begint aan zijn 10 werken, samen met Johan speelt hij ondervoorzitter.  

De vrijdagavonden waren de gewone clubdagen, daarnaast … 

NIC: Westerlo speelt in derde afdeling, Johan, Luc, Jef, Cisse, Sylvin, Jelle, Frans, Timothy, Tim, Marc en 

Bart halen alles uit de kast …. om laatst te eindigen. 

Zilveren Toren: 

 W1 onder leiding van Marc wint in 2B en stijgt naar eerste afdeling. 

 W2 onder leiding van Cisse eindigt derde in 2A 

 W3 onder leiding van Jef eindigt vierde in 2A 

 W4 onder leiding van Ben eindigt vierde in 3A 

Vlaams Jeugdkampioenschap in Mechelen: Tim 6de en Jelle 21 ste bij de – 20. 

Marc en Sam nemen deel aan een Nijntjes Tornooi in Nederland. 

Liga snelschaakkampioenschap in Deurne met Marc, Bart, Sylvin en Timothy. 

Eikentorentornooi in Lille, Sylvin gedeeld derde na een spectaculaire partij tegen Bart, waar een ernstig 

reukje aanzat, en waar een jonge lid van Rokade de eerste avond de enige warmtebron uit grootmoeders tijd 

(bijna) vernielde … 

Duotornooi in Hoboken met de koppels Timothy/Jelle en Johan/Sylvin, met als hoogtepunt de diepzinnige 

gesprekken Timothy /Joke over Jung tijdens heen- en terugreis. 
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Nestortornooi in Hoboken met Sylvin. 

Sylvin, Marc, Andy, Bart en Tim traden op in Leopoldsburg. 

Het 1 mei tornooi in Schoten werd door Sylvin in zeer goede banen geleid. 

Timothy daagde de club uit met eigenzinnige kwissen en doordachte oefeningen voor 3 

gratis consumpties geschonken door MJ. 

Gent: meegespeeld door Eddy VB, Andy, Marc, Patrick, Bart, Cisse, Staf, Sylvin, 

Timothy, Jelle en Jan-Dries. Staf verzorgde een pracht avond bij Freya. Andy wist Cecro 

tot overdreven reacties te lokken. Dezelfde Andy bereikte de derde plaats na een geleid 

bezoekje aan de eendjes. Marc beweerde een bende meisjes gezien te hebben met 

waterspelletjes in de gang… 

Geraardbergen met Tim, Jef, Bart, Cisse, Andy en Jan-Dries. 

Clubkampioen tot ieders verrassing Marc. 

Bij het gokschaken in Geel waren we met 12. 

TSM herftstornooi met 2 ploegen van 6 spelers olv Bart, eindigen 3 en 4. 

BBQ aan het zwembad bij Staf verliep (soms) rustig. 

Timothy bleef moeilijke vragen stellen, maar nu voor 6 gratis consumpties (dank, MJ) 

Sylvin geeft schaaklessen aan 5 nogal jeugdige snaken. 

Ligakampioenschappen met Sylvin in de club van over-de-Schelde Sint-Anneke. 

Zuiderkempen: reeks A gewonnen door Andy voor Johan en Marc, B reeks zijn Edje en Kris 3 en 4. 

4 deelnemers in het Tornooi van Leuven: Andy, Bart, Jef en Johan. 

Om het jaar af te sluiten wonnen we het Kersttornooi van Deurne. 

 

  

Timothy 
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De Jeugd 

Eerste Golf 

Scholentornooi met ploegen van 4 spelers:  

1975: Danny, Wim, Marc en Marc winnen provinciaals en worden Belgisch Kampioen Middelbare scholen. 

 

1976: Provinciaals kampioen 

Tweemaal kampioen van Belgie middelbare scholen: Marc D (3de bord) , Danny (1ste bord) , Marc VD 

(4de bord) en Wim (2de bord) 
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Danny organiseert een tornooi in de abdij van Averbode, enkel 

jeugd toegelaten. 

Enkele jaren later probeert Sylvin gedurende een open deur dag in de Gemeentelijke Sint-

Lambertusscholen oud en jong te verenigen 
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De tweede golf 
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Onder leiding van Ivo draait de club in de school op hoge snelheid,  

 

 

  

Edje, Hans, Patrick, Geert en Ivo 
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De derde golf  

Rond 2000 starten de jeugdlessen, Sylvin opent 

met lesgeven op zondag voormiddag, Luc en Johan 

volgen snel, Tim neemt de volhouders. Johan 

probeert volwassenen het edele spel uit te leggen. 

Dries, Maxim, Ewoud, Gery , Francis, Sebastiaan, 

Bart , Maurice … veel leraren nodig om een 25 tal 

(of meer) leerlingen te onderrichten. 

We nemen deel aan het jeugdcriterium, liga, 

Vlaamse en Belgische kampioenschappen, soms 

met veel succes. 

Overwinningen in het 

stapjestoernooi en 

criteriumtoernooi, Tim, 01.05.2018 

Zaterdag 28 april, Matei neemt deel aan het zesde stapjestoernooi van Liga Antwerpen. Gewoon wat extra 

training, daar dienen die stapjestoernooien uiteindelijk toch voor. Matei scherpt vooral zijn tactische 

vaardigheden nog wat bij. De tegenstanders gaan één voor één mat. Overtuigend wint Matei het toernooi met 

7 op7. 

Dinsdag 1 mei, Matei neemt deel aan het jeugdcriteriumtoernooi in Aalter. Het kwakkelweer zorgt ervoor dat 

Tim ook deelneemt in de open reeks. Gewoon wat extra training voor het Vlaams Kampioenschap van 

volgende week, daar dienen die toernooien uiteindelijk toch voor. 

Matei speelt een wisselvallig toernooi. Dankzij zijn uitzonderlijke talent wint hij sowieso veel partijen. Maar 

als hij tegen spelers van hetzelfde kaliber moet spelen laat de concentratie het af en toe afweten. Het zijn soms 

dure verliespunten. Uiteindelijk 

eindigt Matei op de 7de plaats in een 

groep van 60 deelnemers, wat nog 

altijd een goed resultaat is.  

Ikzelf speelde in een onverwacht 

sterke open reeks. In ronde één zat ik 

op bord 18, gelukkig als hoogste elo, 

maar dan nog. Er zijn 

criteriumtoernooien waar de open 

reeks beperkt is tot 18 deelnemers. 

Het doel was dan ook zoveel 

mogelijk degelijke partijen spelen en 

tegen die sterke tegenstand nog wat 

bij leren over positionele structuren. 

Voor de prijzen moest ik niet 

meedoen. Echter, de Goden waren mij goed gezind. In ronde twee moest ik mijn meerdere erkennen in 

Adriaan, amper 1 week na onze interclub partij. Ik word terug in het middenveld geslagen. Hier kan ik wel 

mijn partijtjes winnen. Gaandeweg schuif ik op, elke ronde 2 borden naar rechts opschuiven. Om dan in de 

laatste ronde op bord 1 aan te komen. 

De rest is techniek, rustig blijven en afwerken. Stilletjes aan begint het besef te komen dat ik hier het toernooi 

aan het winnen ben. Er staan nog voldoende minuten op de klok, rustig blijven. Hoe langer ik nadenkt, 

zoveelste meer mensen er naar mijn bord komen kijken. Ondanks het feit dat ik al mijn technische capaciteiten 

moet bovenhalen is het toch al genieten. Het voelt aan als Parijs-Roubaix winnen en het laatste rondje op de 

velodroom met de armen in de lucht rondrijden. Ik droomde zelfs al van mat met paard en loper, maar dat was 

Ewoud, van leerling naar leraar 
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er misschien wat over. Enfin, een dikke toernooioverwinning bij op mijn palmares (gedeeld eerste, maar het 

onderling resultaat telt). De schaakwereld kent nu ook de nieuwe knalrode polo'kes van Rokade Westerlo 

Team Rokade Westerlo in Turnhout, Tim, 02.11.2018 

Het jeugdcriterium dat door Vlaanderen toert hield nog eens halte in onze provincie. Het jeugdtoernooiteam 

van RW onder leiding van Maxim en Tim spoorde de jonge garde aan om onze eer te gaan verdedigen in 

Turnhout. Met zeven spelers en evenveel supporters trokken we naar Turnhout. In de auto werd beslist dat we 

tevreden waren indien alle jeugdspelers meer punten hadden dan eeuwige jeugd Sylvin. 

We zullen het overzicht van de prestaties beginnen bij het referentiepunt. De open reeks speelde ergens in een 

kelder, ver verscholen voor toeschouwers en coaches. We moeten Sylvin op zijn woord geloven dat hij een 

heel degelijk toernooi speelde. De 3,5/7 punten die hij haalden bevestigen dit. Maxim speelde ook mee in de 

open reeks. Buiten meespelen moest hij ook nog zijn leerlingen begeleiden en bijscholen met de nodige tips en 

tricks, voor vervoer zorgen en studeren voor zijn toekomstige carrière. Maxim moest ondervinden dat 

multitasken een fancy woord is dat in de praktijk wel eens dik kan tegenvallen. Met 3/7 haalde hij de 

doelstelling net niet, maar het is hem vergeven. 

Over dan naar onze echte jeugd. Doordat ik zelf niet meespeelde kon ik veel van hun partijen volgen en hun 

tussendoor nog wat bijscholen. Veel bijscholing was er niet nodig. Wat ik zag was met momenten gewoonweg 

geniaal. Je staat er als leraar zelf van verstelt hoe vaak de leerlingen toepassen in hun partijen wat ze in de les 

geleerd hebben. En nog vaker vinden ze zelf super goede zetten die ze vanuit hun eigen creativiteit gevonden 

hebben. Op één hand valt niet te tellen hoe vaak er een dame of paard op f7 of f2 is binnen gevallen. En pas 

op, enkel in positieve zin. Nooit zijn onze leerlingen zelf in zo'n valletje getrapt. 

Een mooi voorbeeld komt van Ferre. Ergens tussen ronde 4 en 5 had coach Tim wat uitleg gegeven over het 

damegambiet met bijhorende valletjes. Goed beseffend dat de kans heel klein is dat ze dit effectief gaan 

kunnen spelen. Maar alles zat mee die dag en de tegenstander van Ferre speelde de variant volledig mee en 

trapte met twee voeten in de val. Het was voor Ferre de vierde overwinning op zeven partijen. Goed gespeeld 

dus. 

Arne speelde in dezelfde D-reeks als Ferre. Ook Arne kon twee keer op f7 slaan. Wel met een paard maar dat 

is al voldoende om een toren te winnen. Het meest geniale wat ik die dag van Arne gezien heb is hoe hij een 

eindspel met een toren minder nog kon winnen. En wat mij nog meer verbaasde was de analyse die hij 

achteraf gaf aan mij en Maxim om aan te tonen hoe hij gewonnen had en welke variant verliezend was. 

Indrukwekkend! Ook Arne eindigde met vier overwinningen op zeven partijen. 

In de E-reeks speelde Miro zijn eerste jeugdtoernooi mee. Hij moet ondervinden dat er kinderen zijn die beter 

schaken dan zijn klasgenootjes. En dat er kinderen zijn die eerst nadenken en daarna pas zetten is ook iets 

nieuw voor Miro. Desondanks dat heb ik hier ook de dodelijke combinatie gezien met een zwart paard op g4 

en een dame die mat geeft op f2. De vier overwinningen op negen partijen bewijzen al wel dat hij talent heeft 

en in de toekomst nog hoger kan eindigen in de rangschikking. 

Kobe speelde weeral meer dan degelijk. Zowel de opening als het middenspel beheerst hij al heel goed en dat 

zie je aan de partijen. Naar het einde toe minderde het wel een klein beetje. Een gevolg van de negen 

intensieve partijen. Als je je tijd goed gebruikt, wat bij Kobe het geval is, heb je op het einde meer dan vier 

uur geconcentreerd nagedacht. En dan is het normaal dat er wat vermoeidheid in de zetten sluipt. Ook bij 

Kobe was er een mooi schoolvoorbeeld te zien van een aanval op f7. Het is een voorbeeld dat ik door de jaren 

heen al vaak tijdens de zondagslessen heb laten zien en waar veel kinderen moeilijkheden mee hebben. Kobe 

vond de oplossing echt wel snel in zijn partij. 

Matei dan. Hij stond op een derde plaats in de tussenstand van het criterium en gaat alles op alles zetten om de 

eindzege nog binnen te halen. De eerste rondes haalt hij de punten gemakkelijk binnen, al wordt er misschien 

iets te nonchalant gespeeld. Op de topborden aangekomen is het al wat harder werken om de punten binnen te 

halen. Eén keer is er zelfs de hulp van de klok nodig om de winst te kunnen claimen. Elke partij is een 

uitputtingsslag. De vermoeidheid kun je van het gezicht aflezen. In ronde zes moet Matei een remise toestaan. 

In een eindspel koning en pion tegen koning geeft hij de oppositie uit handen. Maar hij staat nu wel aan de 
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leiding. In ronde zeven wint hij terug om zo nog wat steviger aan de leiding te staan. Maar helaas, in ronde 

acht moet Matei dan toch zijn meerdere erkennen. De laatste ronde wint hij wel terug maar de 

toernooioverwinning is jammer genoeg weg. Na Leuven eindigt Matei ook in Turnhout op een tweede plaats. 

Een meer dan verdiende tweede plaats. 

Het weekend voor de lock-down nemen Matei , Hector en Sylvin deel aan een jeugdtornooi in Turnhout, 

Hector wint zijn reeks, Matei wordt tweede in zijn reeks en Sylvin eindigt tweede bij de volwassenen. 

  

Toekomst verzekerd 
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Zilveren Toren 

Ploegencompetitie van Liga Antwerpen in afdelingen: eerste afdeling met 10 ploegen van 6 spelers, tweede 

afdeling met een of twee reeksen van 10 ploegen van 4 spelers, derde afdeling met een of meer reeksen van 10 

ploegen, soms een vierde afdeling naargelang inschrijvingen. Spelen op de clubavond van de ploegen. 

Vanaf het begin werken we met ploegkapiteins, op een bepaald ogenblik heeft Marc de leiding van de eerste 

ploeg, Cisse de tweede, Ben de derde en Ivo de vierde ploeg. Kapiteins komen en gaan, alleen Marc blijft op 

zijn post, de laatste jaren beslist hij over alle ploegen. Spelen op een niet-vrijdag geeft de nodige kopbreeksels 

om spelers te vinden. 

In 1978 doen we voor de eerste maal mee, voor ons om te zien of we willen aansluiten bij Liga, VSF en 

KBSB. We winnen de vierde reeks met 70 punten uit 72. De ploeg bestaat voornamelijk uit Danny, Wim, 

Marc, Sylvin en Eddy Maes. 

 1985: Toch lid geworden, we doen mee met 2 ploegen in derde afdeling, om met de beste ploeg te 

promoveren naar tweede, we beginnen mee te tellen. 

 1986: Met vaste spelers Wim, Marc, René, Jan, … eindigen we met W1 op de 5de plaats 

 1987: W1 houdt stand in tweede, twee ploegen in derde 

 1988: W1 speelt 3 maal 3-3, wint 6 maal en promoveert naar 1se afdeling. Vaste spelers Wim, Marc, 

Jan, René, Edje en invallers Sylvin, Ivo, Staf 

 1989: W1 dus in de eerste afdeling,  

 1991: Slecht jaar voor ons: W1 eindigt 9de en zakt, 2 3 4 eindigen in 3de in de middenmoot 

 1992: W1 stijgt terug naar eerste. 

 1993: W1 zakt naar tweede,  W3 stijgt naar eerste, dus alles blijft bij het normale. 

 2002: Twee ploegen in tweede. 

 2012 Westerlo nogmaals terug naar eerste. 

We blijven spelen, met 1 ploeg in eerste afdeling, nooit de Toren gewonnen (een zwaar geval van meer dan 10 

kg) en met meerdere ploegen in tweede, derde of zelfs vijfde. 

Waar is de rationaliteit en de logica? Bart (1809) – Verleyen W. (2010), 

Bart, 18.02.2000 

Tip 1: De ideale cocktail om een partij te starten, Vanrompaye Jef die niet weet waar Brasschaat ligt, de 

Kennedy-tunnel, files en het sportpaleis. Na het drinken hiervan komt ge plus minus 50 minuten te laat aan op 

de gewenste bestemming. Vergezeld met ne ferme koppijn en totaal geen goesting ne meer. 

Tip 2: kom zo nonchalant de zaal binnen, wetend dat ge 50 waardevolle minuten verspild hebt. 

Tip 3: vertrek met de instelling, deze partij verlies ik, het kan dan enkel nog maar positief verlopen. 

Tip 4: begin in de opening te gaan blitzen, ge kunt enkele minuten terugverdienen en als we verliezen halen 

we er toch nog genoegen in dat we de tegenstander geërgerd hebben. Kijk naar Vanrompaye, die kickt hierop. 

1.d4 f5 2. g3 Nf6 3.Bg2 g6 4. Nf3 Bg7 

Tip 5: Indien ge niet weet hoe de theorie verder gaat, speel dan niet iets dat erop gelijkt, maar wijk totaal af. 

Als ge zeker weet dat het niet bestaat, zal de tegenstander het ook wel niet kennen. 

5.b3 0-0 6. Bb2 d6 7. 0-0 c6 8. c4 Qc7 9. a5 10. Ng5 Na6 11. 23 Qb6 12. Nd2 Nc5 13. 6c2 Bd7 

Ik slaag erin op een dertig minuten een redelijke solide stelling uit te bouwen, is er nog hoop? Mijn 

tegenstander (nog een tragere denker dan ik, het bestaat, heeft tot nog toe een uur verbruikt) 
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Tip 6: Wanneer blijkt dat ge het den tegenstander te moeilijk aan het maken bent, blunder dan. Probeer dit zo 

discreet mogelijk te doen. Geef dus geen vol stuk of dame af. Denk eerder aan het vernietigen van uw eigen 

stelling. 

14.e4? e4 is een gebruikelijke breekzet in Hollandse stelling, hier draait het echter totaal verkeerd uit. 

14. ... h6 15. Nh3 fxe4 16.Nf4 

Tip 7: Ga aan je ploegkapitein vragen om te mogen opgeven. Deze zal je nooit de toestemming geven, maar 

geen probleem. Blijf aan je bord zitten en pas de Vanrompaye methode toe: de tegenstander krijgt het punt en 

de schamele elowinst, zelf neem je genoegen met je sadistische opstelling t.o.v. je medemens, de tegenstander. 

Tips 8: Plooi je volledig terug op de laatste drie rijen en verdedig uit alle macht. Als je tegenstander je koning 

wil, dat hij hem kome halen. 

16. ... Bf5 Fritz geeft hier een 1.2 in het voordeel van zwart. Er dreigt binnen de korte keren een vernietigende 

zwarte aanval op 12 te ontstaan, merk op alle zwarte stukken hiervoor klaar staan: de halfopen f-lijn voor de 

torens, dame op b6, de paarden die naar d3 en g4 springen en de lopers die het de verdedigers moeilijk maken. 

17.0d1 g5 18. Ne2 e5 19.dxe6 Nxe6 wit heeft nog 15min, zwart beschikt over 40min 

Tip 9: Wanneer ondanks je zware inspanningen om je tegenstander het leven NIET moeilijk te maken blijkt, 

dat deze toch nog problemen ondervindt om er door te raken, gebruik dan je schaarse tijd op om tijdens je zet 

je bezig te houden met andere zaken. Ten onder gaan door tijdsproblemen is immers geen schande. Zowel 

voor jou als je tegenstander. 

Tip 10: Vermijdt ten alle kosten dat je tegenstander de partij plotseling kan beëindigen door een tactische zet. 

20.h3 d5 Zwart voelt zich te goed voor die prachtige aanval op 12 en heeft beslist om me nog verder weg te 

drukken door een zware-pionnen-opruk-aanval-in-het-centrum. 

21. Ra2 dit is een meesterlijke verdedigingszet, de toren wordt van de diagonaal van de zwarte-zwarte loper 

gehaald en last but not least, verdedigt mee de tweede rij waar zich het belangrijke veld 12 zich bevindt. 

21. ... Rad8 22. Qe1 d4 23.Nc1 e3 Beide spelers bevinden zich in zware tijdsnood, vooral de witte, wat volgt 

is reeds uitgeroepen in Hollywood tot het meest geblunderde blitz gedeelte uit een partij voor de periode 

1900-2000. Een gedetailleerde analyse zou ons veel te ver leiden. Fritz geeft zwart bijna 2.0 voorsprong. 

24.Nf3 Rfe8 25.Kh2 g4 26.Ng1 gxh3 de eerste witte koningspion verdwijnt in het bakske. 

27.Nxh3 Ng4+ 28.Kh1 Rf8 29.Qe2 Qc7 [29...d3!! is hier vrij dodelijk, maar blijkbaar heeft mijn tegenstander 

ondertussen Vanrompaye in het oog gehouden en schept er nu ook plezier in om de zaak te rekken. 

30.Nd3 Bxd3 Mijn tegenstander zijn zenuwen lijken het te begeven, in een aantal zetten ruilt hij zowat de 

halve populatie op het bord af. Hier eindigen mijn notities, ik zit nog met 1 & 2 minuten op de klok. 

Tip 11: hou er steeds rekening mee dat een doorsnee schaker in de tijdsnoodfase zijn strategische instellingen 

laat vallen en resoluut de kaart van het tactische trekt. (Bij stukwinst komt het einde van de partij immers veel 

dichter in zicht.) 

31.Qxd3 Nxf2+ 32.Nxf2 Rxf2 33.Rxf2 exf2 34.Bc1 ondanks dat wit zijn koning enkel de g-pion als 

adamsblad heeft, blijft hij cool en koel, zie heer mijn redder op de witte toren. Mijn supermove van zet 21 !! 

komt in actie en redt hier de zaak. 

34. ... Rf8 35.Bf1 

Tip 12: Wanneer je in de tijdnoodfase aan de verliezende hand bent, biedt steeds remise aan (méérmaals), het 

kan je tegenstander enkel verwarren, wat in je eigen voordeel speelt. 

35. ... Qe5 36.Qg6 

Tip 13: geef zwart geen kans om tactisch op je koning gaan te spelen, dreig zelf en ruil de dames af. 
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36. ... Qf6 37.Qxf6 Rxf6 38.Kg2 Nc5 Proficiat mister black, u hebt er maar even 24 zetten nodig gehad om 

een knal gewonnen stelling volledig te verknallen, en er dan toch nog voldoende materiaal voor de winst uit te 

halen. 

39. Rxf2 (39.64!) 39...Rxf2+ 40.Kxf2 Nxb3 

Tip 14: Zorg er altijd voor dat iemand van je eigen ploeg de notatie tijdens de tijdnoodfase op zich neemt. Het 

is meer dan logisch dat deze bij het bereiken van de 40** zet je, tegen al de regels in, een seintje geeft. Who 

will notice in zo'n bloedstollende finale. 

Randopmerking: het was mijn o zo moedige ploegleider die de notatie op zich nam. Het was ook die o zo 

moedige ploegleider die voortspelen in mijn oor schreeuwde na zet 14. Zou hij mijn stelling interessanter 

vinden dan die van zichzelf??? 

Tip 15: Ga steeds na zet 41 een plasje maken, een sigaretje roken of een frut eten. De 41ste zet is klassiek 

steeds een verliezers zet. 

41.Bb2 Kf7 twee pionnen achter, mijn loperpaar zal de dag/avond/nacht(morgen?) moeten redden. 

42.Ke2 d3+ (let, daar gaat mijn ijdele hoop) 

43.Kxd3 Bxb2 44.Kc2 Be5 45.Kxb3 Bxg3 46.c5 Mijn ergste vijanden zijn hier de pionnen op de 

damevleugel, de zware-h pion eindigt zijn sprint immers op een wit veld. 

Tip 16: Blijf je tegenstander irriteren: remise? 

46. ... Bf2 47.Kc4 Ke7 48.Bh3 h5 49.Bc8 66 50.cxb6 Bxb6 

Tip 16: vergeet de tijd uit het oog, of je nu om 2.00 u. of 3.00 u. thuis komt, speelt weinig rol 

51.Bf5 Kd6 52.Be4 14 53.Bg2 Bc5 54.Kb3 Bf2 (54...Bxa3!! en wit kan zijn rommel bij elkaar gaan zoeken 

55.KG4 Ke57? (ja watte, nu wordt het wel te gortig) 

56.Bxc6 knip, ik heb je! 

Tip 17: Indien je zelf weet dat het potremise is, speel dan nonchalant verder. Biedt geen remise meer aan, hou 

je tegenstander in het oog. Als je hem tot het besef ziet komen dat hij het verknalt heeft, onbetaalbaar. 

56. ...K14 57.Kd3 Kg3 58.Ke2 h3 59.K11 Bc5 het toppunt van sadisme zou zijn: hier de pion afgeven, wat 

slechts ijdele en naïeve hoop zou zijn. 

Tip 18: vraag aan de driver of hij de auto al wil gaan voorverwarmen op een fluisterende toon die toch nog 

verstaanbaar is. 

60.24 h2 61.Bd5 Bd6 62.Bb7 K14 63.Kg2 

Tip 19: Geef bij het einde van de partij een vriendelijk handje en mompel iets van wat een blunderpartij was 

dat, het praat je eigen fouten en lompe stoten goed, en drukt nogmaals je tegenstander op het feit dat hij het 

spel uit handen heeft gegeven. 

1/2-1/2 

Tip 20: Hang bij het vertrekken de gezellige uit, neem vriendelijk afscheid, benadruk hoe leuk en gezellig het 

was en wens je tegenstander méér succes toe bij zijn volgende partijen. 

We moesten Brasschaat ditmaal om 2.00 u. verlaten (ooit 4.00 u.) met een 3-1 nederlaag 

(overwinning!!) tegen een veel sterkere ploeg. 

Deze partij is met de nodige ironie en humor geanalyseerd. Het heeft eerder de bedoeling van een partij achter 

de schermen met een dosis humor te beschrijven dan iemand te kwetsen. 
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ZILVEREN TOREN 2017: BORD!! STUKKEN!! KLOK! Marc, 01.04.2017 

De eindronde werd gezamenlijk in Niel gespeeld. Vanuit onze windstreken steeds een verre verplaatsing. Zelf 

kwam ik toe even voor acht en was het zoeken naar parking. Toen wisten we nog niet wat de avond zou 

brengen. Alles was mooi klaargezet om de hele meute te ontvangen. Voor onze drie ploegen moest niets maar 

voor W2, in derde afdeling, zag ik nog de mogelijkheid om op te rukken naar de hoogste plaats. Ik had de 

spelers dan ook vooraf gebriefd dat zij uitgekozen waren om in W2 te spelen en dat de verwachtingen hoog 

waren. Volgens elo moest een droge 4 – 0 mogelijk zijn. W3 speelde tegen het gelijke ChessLooks 2. W1 

speelde tegen degradatiekandidaat Borgerhout 1. Zelf speelde ik op bord 4 van W1 en had in de opening al 

grote problemen om mijn weg te vinden. Daarom kon ik als ploegkapitein pas na 20 minuten de rokadisten 

gaan schouwen. Sylvin (W2) liep al rond in de zaal, hij had gewonnen. Ik vroeg hem: “zo snel” en hij 

antwoordde: “jij had toch gevraagd om te winnen” Op dat moment was Jan zijn openingsvoorsprong verder 

aan het uitbouwen. Even later zag ik animo aan Jan’s (W2) bord en het noodlot had toegeslagen voor Jan. De 

tegenstander swindelde door de aanval van Jan en haalde het punt binnen. In zak en as had Jan even tijd nodig 

om te bekomen. Jef en Jan-Dries zwoegden ondertussen verder. 

W2 moest Oude God 2 passeren om op te rukken naar de eerste plaats. Oude God had een versterkt Brasschaat 

voor zich. 

W1 was in het duel met Borgerhout 1 op elk bord ongeveer gelijk of sterker. Zelf had ik eerst gedaan na 

ongeveer 2 uur spel. Mijn tegenstander wikkelde in de opening slecht af en ik kon mijn initiatief omzetten in 

winst. Dat was welkom, nu kon ik mij volledig concentreren op de andere rokadisten. 

Jan-Dries had in W2 ondertussen zijn partij tot winst gevoerd. Jef had een gelijke stelling op het bord en zijn 

tegenstander bood wel tot viermaal remise aan. Jef wist echter zijn partij mooi met winst af te ronden. W2 

won met 3-1 van De Gouden Burcht. Was dit genoeg om Oude God te passeren? 

Ondertussen hadden W3 en ChessLooks 2 hun wedstrijd gespeeld. Johan, Luc en Roger speelden remise en 

Maxim won. Door dit mooie resultaat spurtte W3 naar brons: prijs BORD!!! 

In W1 hadden ook Steven, Sven en Bart hun buit binnen. W1 leidde met 4 tegen 0. De tegenstanders van Tim 

en Stief waren in tijdnood. Even voor middernacht werden hun tegenstanders uit hun lijden verlost door een 

vallende vlag. Onze spelers hadden op dat moment de winnende stelling. W1 wint met 6-0, ongeloof bij zowat 

alle rokadisten. Niemand had dit verwacht maar hiermee spurtte W1 zich naar Zilver: prijs STUKKEN!!! 

Ondertussen had Oude God een paar steken tegen Brasschaat laten vallen waardoor het betrachte doel in 3° 

afdeling behaald was. W2 won de reeks. Goud met als prijs een KLOK!!! 

Volgend jaar speelt W2 al zeker in 2° afdeling en W3 mogelijks in 4° afdeling. 

De prijsuitreiking was nadat alle partijen gespeeld waren met als gevolg dat de rokadisten pas in de vroege 

uurtjes konden terugkeren naar Westerlo. 

Bij deze dank ik alle rokadisten die zich inzette om de Zilveren Toren tot een geslaagde competitie te maken. 

In het totaal streden er ongeveer 350 schakers, zij maken het mogelijk dat deze competitie kan blijven bestaan. 

Zilveren Toren R6, Stief, 28.02.2015 

De zilveren toren is weeral op drie ronden na gespeeld. In de sombere wintermaanden op een vrijdagavond 

schaken, de tijd kan dan snel gaan. Westerlo 1 ontving Mechelen 1 en verloor met 2-4; Westerlo 2 ging in de 

hoofdstad der Kempen winnen met 3-1 en Westerlo 3 versloeg Deurne 2.5-1.5. 

Westerlo 1 wordt oud 

De Rokadisten van het eerste traden zoals gezegd aan tegen Mechelen 1. Als eerste ploeg maken we onszelf 

soms wijs dat we een jonge en dynamische ploeg vormen. Maar de jaren verglijden, de spelers van het eerste 

worden een dag ouder en de tegenstanders (zo lijkt het toch) jonger en jonger. De eerste ploeg van Mechelen 

trad aan met vijf spelers geboren tussen 1998 en 2000. De obligate chauffeurs zaten op het derde bord en 

achter de toog. Steven slaakte een zucht van verluchting. 
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Ook achter het bord kraakte en piepte het langs alle kanten. Zo viel Marc op het zesde bord in slaap na de 

negende zet van zijn tegenstander. Net op tijd riep de verpleegster hem wakker. Marc besloot dan toch in te 

gaan (met zwart) op de zetherhaling die in de stelling zat, zo kon hij op tijd terug naar (het) home: 0.5-0.5 

Timpe werd uit retirement gehaald om de eerste ploeg te versterken wegens afzegging van Pieter. Al die jeugd 

en hunne theorie konden hem zoals steeds niet bekoren en hij speelde de vermaarde Owen Defence tegen 1.e4 

om de strijd op het bord uit te vechten. De jonge knaap zette een koningsaanval op, maar Tim dacht dat een 

dame op h5 en een paard op g5 uit de koningsstelling konden worden verdreven met een goed getimede h7-

h6. Groot was zijn ontsteltenis toen wit op deze zet antwoordde met Pg5-h7 en dat onverdedigde paard amok 

zaaide in de zwarte koningsstelling. Wat later wierp hij de handdoek in de ring. 

Sven was ook zijn wilde haren al lang kwijtgeraakt. Tegen een Trompovsky ontstond een positionele strijd; 

toen krabden we al in onze terugtrekkende haarlijnen. Waar waren die avontuurlijke tochten van weleer? In 

een complex en op het zicht veelbelovend middenspel raakte hij ergens de draad kwijt, waarna de sterke 

pionnen en paard van wit de druk opvoerden. Uiteindelijk kon Sven het niet bolwerken: RIP en 0.5-2.5 was de 

stand. 

Bart, Steven en Stief leken aanvankelijk wel de punten binnen te halen, maar het ging van kwaad naar erger. 

Eerst met Steven die tegen de chauffeur van dienst niet kon winnen tegen de Benko. Zijn er dan nog 

geriatrische metaforen nodig? Na 18 zetten zag het eruit als een echte Kaufman-Benko, met een paard op b5, 

loper naar de lange diagonaal... later miste hij toch enkele resources van zijn tegenstander en zag de stelling er 

uit zoals een Benko, maar dan van de niet-Kaufman variëteit. Wit kon met moeite het zwarte tegenspel 

indijken, maar uiteindelijk werd in het eindspel toch de remise opgetekend. 

Dit was nog niets vergeleken met het drama dat op het vijfde bord zich bij Bart afspeelde. Hij plukte al snel de 

peulvruchten van een slecht opgezette Noteboom van zijn tegenstander, met positionele dominatie over het 

hele bord. Hij bekroonde de hele operatie met een paardoffer op e6, waarna zijn tegenstander mat zou gaan. 

Die gaf nog enkele wanhoopsschaakjes alvorens op te geven, maar met de ouderdom, en het achteruitgaande 

concentratievermogen, speelt Bart zijn koning naar het foute veld en moet zijn matmateriaal afgeven om zelf 

niet mat te gaan. De feestleider was achteraf in een grafstemming. 

Ten slotte was het Stief die de eer van de senioren nog redde door zijn partij te winnen tegen Deon Lee. Ik 

deed dit in de nieuwe stijl, wat wil zeggen, geen pionoffers meer, gewoon een positionele schuifpartij. Het 

moet gezegd dat ik wel plezier had van mijn partij, die je hieronder geannoteerd kon terugvinden. 

Zo werd het uiteindelijk 2-4 en de Rokadisten hadden rust nodig... 

Zilveren Toren R6, Pieter, 28.02.2018 

Geweld in Mortsel. 

Gisteren heeft een team van Westelse Schakers lelijk huisgehouden in een zaaltje boven het TheaterCafe van 

Mortsel. 

De schermutselingen zouden rond 8 u. 's avonds begonnen zijn, waarna een zekere Maurice P. op bord 1 met 

een zelfverklaarde Fingerfehler op zet 3 in een al bedenkelijke opening voor zwart alle hens mag bijzetten. 

Maar Maurice P staat ook bekend als de 'handige' van de bende en wist ook ditmaal met allerlei handigheidjes 

zijn tegenstander tot de waanzin te drijven. 

Verder was er ook sprake van een zekere Stief G, die op bord 2 volgens mij een stevig voordeel uit de opening 

verkreeg, zag ik daar geen koning op d7 staan? Stief, bekend als De Rekenaar van de bende doet daarna ook 

wat ABSOLUUT NIET wordt aangeraden in het Zilveren Toren tempo, vroeg in de partij 45 minuten 

nadenken voor 1 zet. De Rekenaar was natuurlijk aan het rekenen geslagen. Natuurlijk had hij ook in 1 van 

zijn diepe onmogelijke varianten een tussenzet vergeten, gelukkig zorgde dit voor geen verdere averij en kon 

hij met het boeltje stukken dat op het bord stond zijn voordeel bewaren. 

Dan was er ook nog Tim P. De Eigenzinnige. Krijgt hij nu niet tweemaal op drie dagen ongeveer dezelfde 

opening tegen? En komt er nu weer een paard op c5 te staan, en staat er weer een witte loper voor zwart 
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passief, maar gelukkig staat het materiaal ditmaal nog wel gelijk. Tim kan uiteindelijk toch ook wat tegenspel 

genereren, en Tim die tegenspel genereert, dat kan al weleens fataal aflopen, zo mocht nu ook een onschuldige 

schaker uit Mortsel ervaren. 

Dan nam ik zelf ook nog eens deel aan de onlusten. Dat zaaltje in Mortsel is verantwoordelijk voor minstens -

100 elopunten in mijn schaakleven, de meest wrede nederlagen heb ik er door de jaren heen geleden, maar 

gisteren was ik een man met een missie, ditmaal zou ik de vloek doorbreken. Niet te lang nadenken, oplettend 

blijven voor gevaar, niet panikeren, en vooral, langzaam winnend. Eindelijk, in Mortsel. 

Naast mij zat misschien nog het gevaarlijkste heerschap van allen, de Beruchte Sven G. Groot was dan ook 

ieders verbazing, toen bleek dat zijn tegenstander voor de match zijn naam moest vragen. Ik dacht echt, wow 

dit moet een complete beginneling zijn. Sven, danig van zijn melk door deze aanmatiging kwam hierdoor niet 

verder dan een remise. Alle begrip hiervoor Sven. 

Op het laatste bord ten slotte, speelde Bart T. De principus. Immer gelovend in de goede krachten van het 

positionele, zo speurt hij het bord af naar een mooi manoeuvre. Vanuit een wat gesloten positie weet hij zich 

zo een weg naar de vijandelijke koning te banen. 

En zo eindigde de match op 0.5-5.5 

Mortsel zal nooit meer hetzelfde zijn. 

Zilveren Toren R5, Tim, 23.02.2019 

Westerlo 1 trok naar TSM voor ronde 5 van de Zilveren Toren. Goed op tijd komt de Westelse delegatie aan 

onder den toren. Voor aanvang van de partijen probeert Pieter de tegenstand al psychologisch te kraken door 

in onvervalste Nakamura-style een lading Nalu naast zij bord te deponeren. Het zijn echter Stief en zijn 

tegenstander die hun openingskennis etaleren en de zetten in snelvaart op het bord blitzen. Maar de snelste van 

al is Jan. Na 15 minuten spelen is het eerste punt al binnen. Op zet elf krijgt Jan een loper cadeau. Hij 

aanvaardt het geschenk in dank waarna zijn tegenstander opgeeft. 

Amper vijf minuten later is het tweede punt ook al binnen. Mijn paard dreigt twee vorken te geven. De 

dubbele dreiging valt niet te pareren met onmiddellijke overgave tot gevolg. Ook Tim had exact elf zetten 

nodig om zijn taak te volbrengen. Tim en Jan waren gezamenlijk naar Mechelen afgezakt, volgende 

conversatie ontstond vlak na hun overwinningen: 

 Jan: blijven we kijken naar W1 of gaan we terug naar huis 

 Tim: Sven gaat zo dadelijk zijn loper offeren die partij gaat ook niet lang meer duren 

 Jan: dus de ploegoverwinning is eigenlijk al binnen 

 Tim: laten we anders gaan supporteren voor W2 en W3 

 Jan: OK, even aan de ploegkapitein melden 

 Tim: hé kijk, Sven heeft ondertussen zijn loper geofferd 

De vliegende reporters (supporters) bollen naar Westerlo om bij aankomst vast te stellen dat Sylvin en Patrick 

DH ook al gedaan hebben met spelen. Sylvin had een tactisch remise-voorstel gedaan wat in de Sylvin-uitslag 

resulteerde. Patrick DH had een toren cadeau gekregen. Zijn partij duurde exact 10 zetten, met één zet verschil 

de kortste partij van de avond. 

De andere Rokadisten zitten nog geconcentreerd achter hun 64 velden. W3 heeft verbazingwekkend genoeg 

een sterkere ploeg tegen dan W2. Francis J en Patrick G hebben allebei een degelijke, nog gelijke stelling. Bij 

Cisse tel ik al een extra paard in zijn voordeel. Jef en Johan zitten nog ergens in het middenspel, optisch zien 

hun stellingen er wel goed uit. Bij Jan-Dries is de stelling minder rooskleurig. Een pion in het krijt en een 

vijandelijke toren op de zevende rij doen het ergste vermoeden. 

Cisse is de eerste die glunderend de analysetafel bezoekt. Hij heeft zijn extra stuk in het eindspel in winst 

omgezet. De partij wordt bekeken en de strategische plannen worden beoordeeld, in mijn ogen een meer dan 

degelijke partij. Patrick G is de volgende die in het café opduikt. Hij heeft het niet waar kunnen maken, ergens 
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een pion verloren en hier nooit compensatie voor gevonden. Ook Francis J moet uiteindelijk het onderspit 

delven. 

Vervolgens laat Jef aan de analysetafel zijn partij bewonderen. In een Rossolimo had hij al snel zijn 

tegenstander vastgezet. Jef ondervond wel moeilijkheden om een winstplan te creëren. De analisten konden 

het aantal wachtzetten van Jef zelfs op twee handen niet meer tellen. Uiteindelijk maakte de tegenstander dan 

toch enkele fouten waardoor de overwinning makkelijk afgedwongen kon worden. In de tussentijd heeft ook 

Johan zijn plicht gedaan. Gevolg: een prachtige 4-0 overwinning voor W2. 

Ondertussen geeft de klok twaalf uur aan en nog steeds geen Jan-Dries te bespeuren ondanks zijn bedenkelijke 

stelling om tien uur. Dan maar zelf poolshoogte gaan nemen. Ik zie dat er een pionnen-eindspel op het bord 

staat met een extra pion voor J-D. Beide spelers spelen verder puur op het increment van 30sec per zet. De 

spanning is te snijden. Vooral randpionnen op het bord. Stelling is gewonnen voor J-D. J-D verliest één tempo 

door onnodig met de h-pion te spelen. En plotseling is de winst weg. En dan nog omdat de éne resterende pion 

een randpion is, echt jammer. Tijdens de na-analyse merken we dat J-D zijn belabberde stelling met creatief 

maar correct spel had omgezet in een gewonnen eindspel. Dat had wel iets te veel bedenktijd gekost waardoor 

de klus afmaken net niet meer lukte. W3 behaalt 2 remises en verliest dus met 1-3. 

De dag nadien constateert de reporter dat Sven heeft gewonnen, het loperoffer moet dus correct geweest zijn. 

Dat Stief met een remise moet tevreden zijn. Dat Pieter toch niet voldoende Nalu's bij had. En dat Marc de 

winst binnenhaalde ondanks het feit dat zijn Morra gambiet geweigerd werd. Het eindresultaat voor W1 is een 

1,5-4,5 overwinning. Eén remise zitten we nog verwijderd van de eerste plaats in het klassement. Zo kortbij en 

toch nog zo'n lange weg te gaan. 

2020 tornooi afgebroken na ronde 5 en nooit verder gespeeld. 

2021 en 2022 tornooi niet ingericht omwille van een venijnig virusje … 

Interclub  

Nationale competitie, gespeeld in 5 afdelingen.  

 Eerste afdeling: 1 reeks van 12 ploegen van 8 spelers. 

 Tweede afdeling: 2 reeksen van 12 ploegen van 8 spelers. 

 Derde afdeling: 4 reeksen van 12 ploegen van 6 spelers. 

 Vierde afdeling: 8 reeksen van 12 ploegen van 4 spelers. 

 Vijfde afdeling: 16 reeksen van 12 ploegen van 4 spelers. 

De winnaar van elke reeks promoveert, de laatste twee degraderen. 

Tempo: eerst 2 uur voor 40 zetten, gevolgd door 1 uur QPF, daarna 40 zetten voor 90 minuten, gevolgd door 

30 minuten met increment van 30 seconden vanaf de eerste zet. 

Langzaam wordt de interclub een van onze belangrijkste doelen, onderlinge rivaliteit tussen de ploegen, 

daarna samenwerking, opklimmen naar hogere afdelingen zorgen voor pittige verslagen, maar laat ons 

beginnen met een klein overzicht. 

 1989: eerste deelname met ploegkapitein Cisse en vaste ploeg Kris, Cisse, Staf en Chris W. 

 1990: een tweede ploeg met de rest van de club wordt in een Limburgse reeks ingedeeld en zet daar 

de boel op stelten zetten. 

 1992: een ploeg stijgt naar 4de afdeling. 

Laten we dit onderwerp vertellen langs verhaaltjes, delen van verslagen, we herinneren ons gebeurtenissen die 

best niet gepubliceerd worden. Soms werden er vaste ploegen gevormd, die jarenlang samen op pad gaan, 

andere jaren ontstonden er totaal willekeurige teams. 
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De ploegkapiteins doen hun best, soms moest een ploeg nog op zondag middag gewijzigd worden, forfaits 

konden niet altijd vermeden worden. Promotie en degradatie wisselden elkaar af.  

De laatste jaren is de ploegopstelling in handen van Pieter, die er af en toe veel werk mee heeft, we kunnen er 

niet genoeg waardering aan geven. 
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Interclub 2008-2009 –ronde 5 Het voorval KASK. 

De 5de ronde die gespeeld werd op 7 december begon voor Westerlo 1 erg onstuimig. Bij aanvang om 14 u. 

waren van KASK 1 slechts 3 spelers aanwezig. Nietsvermoedend begonnen zij aan hun partij, maar dat was 

buiten de heer Peter Kint gerekend. Dit heerschap kwam wat later de speelzaal binnengestormd om de 

verloren tijd in te halen, maar bleek toen niet meer te kunnen spelen aangezien één van de vorige drie spelers 

aan het foute bord had plaatsgenomen en er dus een eloconflict ontstond. Toen Jelle dit verduidelijkte, bleek 

de heer Kint dit geenszins te kunnen appreciëren. Hij uitte dan ook openbaar de dreigementen Jelle op zijn 

‘bakkes te motten’ (sindsdien binnen de club bekend als ’iemand een Jelleke draaien’), zette de achtervolging 

tussen de borden in, ging tegen de vlakte en werd even later vakkundig naar het café begeleid. Qua 

psychoanalyse heeft dit voorval duidelijk onze bloeddorstigheid aangewakkerd, want het resultaat was een 

mooie uitslag tegen Kask. 

2012: 2 ploegen in 3de kunnen we niet bolwerken, dus 1 ploeg degradeert en we laten ze vrijwillig naar 5de 

gaan met de bedoeling jeugd een kans te geven mee te spelen. 

  

2004 
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Interclub Ronde 7, Stief, 14.01.2014 

Beste Rokadisten, schaakvrienden, 

Ik moet aan jullie een bekentenis afleggen. Het begon allemaal 

ongeveer anderhalve maand geleden. We waren met de eerste ploeg 

gaan winnen in het midden van de Limburg en sinds dat moment is 

mijn leven totaal veranderd. Doctoraten interesseren mij voor geen 

millimeter meer en aan trouwen en kindjes durf ik al helemaal niet te 

denken. Ik heb nog maar één doel in het leven waarna Lucifer of een 

van zijn broers mij gerust mag komen halen: 

Westerlo 1 moet dit seizoen promoveren... Westerlo moet 

promoveren... 

Dagenlang zit ik tegenwoordig af te tellen totdat de volgende 

interclubronde kan beginnen. Feilloos ken ik het lijstje dat we nog af 

moeten werken: eerst spelen we nog tegen het grillige Luik, daarna 

het zorgenkindje Hoboken, gevolgd door het elo-rijke Gent. Dan 

hebben we de Schaakolympus van afdeling 3C beklommen alwaar 

we de Oude Goden van hun roestige tronen zullen stoten en het Walhalla overnemen! Daarna wordt het een 

jaar afzien. Dat zien we dan weer wel. 

Goed, laat ik als ploegkapitein ook verslag uitbrengen over de zevende ronde interclub, in de hoop dat ik geen 

vloek op de club heb afgestuurd door mijn bekentenis. De eerste ploeg is naar Watermaal-Bosvoorde 

getrokken, in de sjiekere wijken van Brussel. De speellocatie was zeer apart, namelijk in de 

gemeenschappelijke ruimte van een appartementsblok. Aangezien er in de buurt een 20-tal gelijkaardige 

complexen stonden, bedacht ik me nog, als in elk appartement iedereen een beetje door het schaakvirus 

getroffen zou worden, kan Boitsfort volgend jaar met 48 ploegen aantreden in de interclub. 

Je zou nu op zijn minst kunnen verwachten dat uw verslaggever met al zijn luchtkastelen toch een puntje voor 

de club kan binnenrijven, maar helaas :-) (Of wie van flauwe grappen houdt: ik had een punt gehaald, maar 

mijn tegenstander drie.) Ik moest al snel een kwaliteit offeren maar kreeg wel een sterk loperpaar plus pion 

ervoor terug. In mijn ervaring is zelfs een kreupel loperpaar in een open stelling gelijkwaardig aan een toren 

plus paard. Hierdoor bleef het lang gelijk opgaan, maar in de laatste minuten voor 8 uur speelde ik een van 

mijn lopers kwijt in een penning. 

Op dat moment lag het ploegresultaat gelukkig al vast. Sven had in mijn ogen een mooi positioneel werkstuk 

afgeleverd en had na enkele uren spelen het eerste punt veroverd. Ongeveer op hetzelfde moment speelde Bart 

remise (heb de partij nauwelijks kunnen volgen). Pieter was in een Winawer in een openingsval getrapt, maar 

na de opening wordt er geschaakt, en daar kwamen Pieters stukken veel actiever te staan dan die van de 

tegenstander. Marc leek lang erg gedrukt te staan, maar toen de tegenstander dacht een kwaliteit te kunnen 

oogsten kwamen de pionnen en stukken van onze Nestor (sorry Marc :-) zeer hard naar de overkant gelopen, 

waar ook de koning van de tegenstander stond. Ten slotte haalde ook Jan het punt binnen na een mooie 

drukpartij vanuit zijn geliefde Engels. 1.5-4.5 in het voordeel van Westerlo 1 was het eindresultaat. 

Westerlo 2 speelde uit in Deurne. Zoals al vaker dit seizoen waren ze op papier de underdogs, wat zeker niet 

wil zeggen dat de einduitslag reeds een feit is! Het verrast ons niet meer wanneer Maxim of Dries halve en 

hele punten kunnen afsnoepen van tegenstanders met enkele honderden elopunten meer. Dit keer was het 

Maxim die (als de oudere van de twee spelers, ook niet alledaags) remise kon spelen tegen Tamer Ismail (elo 

1865). Dit zou deze ronde echter het enige halve punt blijven voor Westerlo 2, aangezien Dries en de twee 

schaakpapa's het onderspit moesten delven. 

Proficiat aan alle spelers! De volgende ronde voor W1 is op 26 januari. De tweede ploeg geniet dan (?) van 

een welverdiende bye. 
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Interclub R3 - Westerlo Senior, Anoniem, 08.11.2014 

Sommige schakers hebben fobieën. Dat heeft veel te maken met de tegenstander. Hein Donner brengt in ‘De 

Koning’ een leuk stukje over vrouwen en schaken. Volgens hem kunnen die dat niet... 

De Cisse vertelde ooit waar hij zoal tegenaan kijkt. En uitgerekend hij kreeg deze middag de allerjongste van 

de speelzaal voorgezet. De kleinste was een echt wemelgat, de Cisse met grootvaderlijke blik, maar heel 

ongerust. 

De jonge snaak van Mortsel stond al vrij snel ‘Haus und Hof’ achter en verloor. Vovo 1- (achter)kleinzoon 0 

Kapitein Jan won op het eerste bord zijn partij tegen de enige volwassene van de ploeg. En vond het wel een 

beetje raar, want na afloop analyseerde de verliezer op verbazende wijze een mogelijk veel snellere winst voor 

de Jan.? 2-0 Het overkomt ons allemaal, we verdiepen ons soms iets te veel in het spel van de tegenstander, en 

vergeten daarbij nogal eens de eigen mogelijkheden. 

Sylvin is thuis in Westerlo, en op zijn best ook. Hij begon riant aan de partij, kwam 2 pionnen voor, maar 

verkwanselde die tegen het eindspel. En nadat hij en passant de nog jeugdige oude god wat les had gegeven 

over de correcte manier van remise voorstellen, werd de partij onbeslist beëindigd. 2,5- 0,5 

Zelf op het derde, ook tegen een erg jonge man, bleef ik na de opening een pion achter, kon die mits het 

nodige geknoei toch nog terugwinnen, kwam zelfs voor te staan, maar mijn meer pion stond op de buitenste 

rij. 3-1. Als oud tegen jong moet spelen zijn stress, faalangst en of opwinding altijd aanwezige factoren. 

Misschien omdat de jongsten minder te verliezen hebben, denken wij dan...? En zo ja, wat precies hebben wij 

dan te verliezen? 

Interclub R11, Sylvin, 30.03.2015 

De laatste loodjes … 

Toch een schitterend idee van Jan, enkele maanden geleden, om een seniorenploeg te stichten. Meer en meer 

rokadisten willen er deel van uitmaken, maar niet iedereen is uitverkoren, een zekere rijpheid komt met de 

ouderdom, andersom geldt soms ook … 

Voor de laatste ronde staat Leopolsburg op het programma, met een reeks jeugdige spelers om U tegen te 

zeggen, na lang aarzelen stuurt de verantwoordelijke de gewone ploeg, Jan, Cisse, Sylvin en Patrick als 

invaller voor de zieke Chris. 

Zoals gewoonlijk goed op tijd, dus nog een koffietje voor het begin, en dadelijk goed nieuws, de leiders zullen 

verzwakt opkomen, hun promotie staat vast, dus Yordi laat het volledig aan jeugd over. 

Jan tegen Lev, reeds na enkele zetten meldt ons eerste bord dat hij liever Yordi heeft, stelling wordt scherp en 

ingewikkeld, maar ouderdom heeft meer swindels , zeker in het eindspel, 0-1. 

Cisse tegen Alicia, probeert haar om te kopen met drank, lukt niet, neemt dan maar haar koning: 1-0 

Sylvin tegen talent Michael, die liever voetbalt, kan je nu eenmaal meer mee verdienen (10 jaar!), neemt geen 

remise aan en wint: 0-1. 

Patrick wil het spannend houden, speelt tegen iemand die juist over de tafel kan kijken, geeft gewoon een 

toren af, krijgt die enkele zetten later terug, de jongeman speelt tot mat, met loper en 5 pionnen tegen koning 

alleen promoveert onze man eenmaal en kan mat zetten. 

0-4 tegen de leiders, eindelijk komen de oudjes tot scoren, ik vrees echter iets te laat, diesels zijn het 

Interclub. Westerlo Senior: tot de laatste... 

De zesde ronde: de min of meer vaste ploeg senioren naar Hoboken, Cisse speelt driver met een nieuwe auto, 

een Franse wagen die naar een Spaanse schilder is genoemd. 
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Chris speelt begeleider en heeft tot halfweg Antwerpen nodig om de gps in te stellen, juist op tijd wordt de 

juiste weg aangegeven. 

Het eerste bord voorspelt dat hij de zwakste tegenstand zal hebben, hij een opa, de rest zijn jongeren in volle 

opgang. Ruim op tijd draaien we de parking op, binnen worden we hartelijk verwelkomd door oude bekenden. 

Tuur begint onmiddellijk herinneringen op te halen van lawaai in het lokaal van Westerlo, we doen of het ons 

niet raakt. 

De eerste ploeg van Moretus tegen Gent 2, en hun 5 de ploeg tegen ons, inderdaad een opa op bord 1, de rest 

akelige ettertjes (toch achter het bord). 

Rond half vijf geeft Jan op in een gemoed van schaakblindheid, uren later kan hij nog niet spreken over deze 

miskleun, we laten hem dan maar even gerust. 

Op bord 4 laat Chris zijn form zien, de jongeling geeft net op tijd op, een dame wenkt. 

Op bord 2 moet Cisse tegen de jongste Dardha, die geruggesteund wordt door opa en papa, en remise geeft na 

een tijdnoodfase, voor de jongeling wacht thuis de roede en een hoek. 

Op bord 3 komt Sylvin slecht uit de opening, komt een pion achter tegen jeugd in volle bloei, nu ik eraan 

denkt: je kan hem vergelijken met een Wim Barbier of Marc Van Dyck veertig jaar geleden, of met een Jelle 

die veel te lang op 1400 gestaan heeft, of zelfs met een Kris DG die er veel pret in hebben om zonder enige 

vorm van respect volwassenen de les te leren. Dan maar proberen een tweede pion te geven voor open lijnen, 

het joch verhindert alle pogingen. Vervolgens gaan we de pion terugwinnen, blijven over langs beide kanten 

een dame, een paard en 6 pionnen op de c-h kolom, geen dubbele of zo … 

Sylvin slaagt erin de dames te ruilen en komt met een gebrekkig paard tegen een vurig ros over. De knaap 

haalt de 40 zetten met nog 1 minuut op de klok, merde. 

Rond kwart na zeven is er nog 1 bord bezig: Sylvin met 1 pion en 1 paard en koning tegen 1 pion op de h lijn, 

en twee verbonden vrijpionnen op de c en d kolom, met het nodige gekreun en onder toch wel wat 

belangstelling houdt het paard de twee pionnen onder controle. Eindstelling: paard en koning tegen pion en 

koning: remise 

Voor de echte kenners: ik wil dat eindspel wel eens laten zien maar ik kan nu als zeggen dat de kenner KDG 

zowel met wit als met zwart winst zal vinden 

Westerlo 2: Een stuk meer of minder... 

Na een gezellige autorit waar de jeugd lag te slapen, dus stilte, en de lesgevers dus al hun aandacht op de 

rijweg konden richten, kwamen we na een kleine omtoer aan in de gezellige boerderij met polyvalente zaal. 

We waren nog maar net gezeten op onze riante rieten stoel of op bord vier werd al met de stukken gesmeten. 

Dries moest niet eens zijn beste schaak tentoon te spreiden om vlot materiaal te winnen en alzo na een 

halfuurtje het eerste punt binnen te halen. 

Johan deed iets langer over zijn overwinning maar op het moment dat hij een vierde pion won gaf zijn 

tegenstander met een mistroostig lachje op. 

Luc dacht over al dat stukgewin op bord 2 en 4 het zijne. Na overweldigend uit de opening te zijn gekomen 

ging hij er eens goed voor zitten. Helaas, de slechte zetten werden gevonden. Een penning werd over het 

hoofd gezien en niet één maar twee stukken van Luc verdwenen van het bord. Na de vorige ronden telkens de 

ploegoverwinning binnen gehaald te hebben moest Luc nu het onderspit delven. Het is hem vergeven. 

Pluspunt, nu heeft hij tenminste één voorbeeld om penning te gebruiken tijdens de les. 

Maxim speelde het langst. Was dit om de bezoekende vader en moeder te imponeren met zijn schaakkunde? 

Helaas niet. Ergens in de partij deed hij de schitterende zet Lf6 met aanval op zijn tegenstander zijn dame. 

Helaas was niet de tegenstander maar Maxim die met ongeloof in de ogen naar het bord keek na het antwoord 

van de tegenstander namelijk Dxf6. Een stuk in cadeauverpakking met een grote rode strik errond daar de 
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loper op f6 niet gedekt stond. Gelukkig kon Maxim de schade en schande beperken tot de kwaliteit en een 

verre vrijpion. Uiteindelijk, na lang manoeuvreren en laveren kon Maxim dan toch de winst binnenhalen. 

Dankzij deze overwinning staat Westerlo 2 nu alleen aan de leiding in zijn reeks met twee matchpunten voor 

op zijn naaste achtervolgers. Op naar de volgende ronde! 

Turnhout 1 - Westerlo Dino’s, Sylvin 

Westerlo 3: op zoek naar begrip … 

Voor de vierde ronde worden we naar Turnhout gestuurd, Cisse speelt rijder, en pikt Jan en Sylvin keurig op 

tijd op, Chris verhuist naar de achterbank. Sylvin mag tom-tom spelen, zonder moeilijkheden bereiken we, in 

de regen, de Grote Markt in Turnhout. Cisse parkeert op een 100-tal meter van de Leffe, even zoeken en wij 

naar boven. 

Erik Van Bladel heet ons welkom, de eerste borden van Turnhout zijn nog volop in voorbereiding. Stipt om 14 

uur beginnen we. 

Bord 4: heeft als derde gedaan, Chris komt een pion achter, dan een tweede, een derde, maar speelt rustig 

door, moet in Erik zijn meerdere erkennen. 

Bord 3: een Franse doorschuif, Eddie gebruikt voor de eerste 15 zetten amper 6 minuten, Sylvin steekt er 30 

minuten in, Eddie beweert dat het allemaal theorie is. Sylvin kan een aanval ontkrachten met een Kg7,Pg8 en 

ziet allerlei offers op zich afkomen. In de analyse blijken ze allen juist niet te kloppen. Op het juiste moment 

remise voorstellen is een kunst. 

Bord 2: Cisse tegen jeugdtalent, niet zozeer jeugd, wel talent. Weinig gezien van deze partij, alleen dat de 

remise gerechtvaardigd is. 

Bord 1: Jan tegen Yves, reeds rond 15 uur stellen we vast dat Jan met een stuk minder speelt, volgens eigen 

zeggen staat hij daarvoor gewonnen, en heeft nu nog goede kansen. 

Om 17.15 uur merkt onze driver op dat om 18 uur voetbal is, en dat een match best live gevolgd wordt, Sylvin 

mompelt iets van 0-0, Chris verneemt het nieuws min of meer nonchalant onverschillig. Jan speelt gewoon 

verder met een stuk minder. 

Om 17.30 uur stelt Jan voor dat de anderen maar moeten vertrekken, hij zal wel thuis geraken, Sylvin weet 

hoe het openbaar vervoer naar Westerlo verloopt, niet dus. 

Om 17.45 uur gaat Cisse op zoek naar een tv, niet in de Leffe, dan maar in de omgeving. 

Om 17.50 uur worden de 40 zetten gehaald door Yves, het kan nog een tijdje duren, Jan nu 2 stukken achter, 

elke keer Cisse en Sylvin gaan zien, vragen ze zich af: waarom geeft hij niet op? In alle varianten gevonden 

door C en S gaat J eraf. 

Om 17.55 uur valt het verdict: remise door eeuwig schaak, Sylvin moet effen bekomen van zijn verbazing. 

Terug naar huis toch een goede stemming in de auto, Jan beweert natuurlijk nooit in problemen geweest … 

Lees ik de vernietigende commentaar op de website over de senioren (je kan niet zakken in vijfde) , bedenk 

wel dat Turnhout verleden jaar onterecht is afgezakt, ze veel ambitie hebben om te promoveren, de stemming 

in de auto zakt ineens tot ver onder 0 als Jan meldt volgende ronde in de eerste ploeg te spelen … wedden dat 

we bij de eerste 5 eindigen? 

Interclub R2, Pieter, 17.10.2016 

Vandaag is de tweede ronde van de Interclub gespeeld. Dit was voor de Westelse teams geen onverdeeld 

succesverhaal. 

- Westerlo 1 (torenhoog Elo-favoriet, op papier) werd koud gepakt door een uitgekookt Brussels 2. 



112 

 

Een typisch geval van onderschatting? Mogelijk, ik had zeker nooit voor de start verheugd mogen opmerken: 

"oh die zijn niet zo sterk als verleden ronde opgekomen" Grote fout. Leven en leren. 

Wat korte impressies: 

Ik vraag remise na 10 zetten, en krijg dat ook. Moe, geen vertrouwen voor een lange partij, de anderen zullen 

wel genoeg punten halen, zwart tegen de Londen brrrr. 

Sven speelt tegen een draak met wit, komt uitstekend uit de opening, wint een kwal (vond achteraf dat hij voor 

de aanval moest gaan) moddert dan wat aan, maar behoudt zijn materieel voordeel, de tegenstander gaat door 

zijn vlag met nog enkele zetten te gaan, de tegenstander begrijpt niet wat dat betekent, start zelfs opnieuw de 

klok, wist gewoon niet dat er een tijdscontrole bestond, uiteindelijk kunnen zijn teammakkers hem toch 

duidelijk maken dat er zoiets als een tijdslimiet bestaat. Speciaal. 

Bart speelt tegen een jeugdspeler. Staat comfortabel als zwart, besluit er dan voor te gaan, wint wel een kwal, 

maar verliest de scherpe tegenaanval. Jammer. 

Tim speelt een hoofdvariant? Komt prima uit de opening? Vind een mooie zet, een soort van schijnoffer, 

maakt er een zet later een blunder van, heeft wel goede compensatie, komt uiteindelijk in een remise eindspel 

terecht, al moet het twee keer worden voorgesteld tot iemand het aanneemt. 

Stief besluit de Ponziani zonder specifieke voorbereiding te weerleggen, ik vond dat straf, en hij was zelfs op 

goede weg, speelt te veel op initiatief of op schoonheid, krijgt een ongunstig eindspel voorgeschoteld. Kan 

helaas niet toveren. 

Maurice ziet pionnen waar er lopers staan, denkt heel lang na, speelt toch een correct offer, maar mist de juiste 

voorzetting. Moet vele zetten in tijdsnood doorbrengen, en daarna toezien hoe zijn tegenstander het correct 

afmaakt. Zijn enige verliespartij van het seizoen. (wie weet) 

 Westerlo 2 wint van Hoboken 5 met 2,5 tegen 1,5. Luc en Sylvin winnen, Jan verliest, Johan 

remiseert. 

 Westerlo 3 verliest van Mol 1 0,5 - 3,5. Maxim zorgt voor de remise. Dries, Maarten, Wannes 

verliezen. 

De belevenissen van … Westerlo 2, wel eens smalend de dino’s genoemd, komt pas de tweede ronde in actie. 

De opperbevelhebber van de ic rokade benoemde jong gastje Johan PK van de beruchte en moeilijk in de hand 

te houden spelers. Luc was er het ergste aan toe, niet alleen gaf hij in de voormiddag les aan (juist één) bengel, 

hij nam ook de verkeerde beslissing die PK mee naar huis te nemen tijdens de middag, waar vrouwtje van Luc 

natuurlijk in elke discussie de zijde van PK koos. (een fout die meerdere sympathieke spelers maken) 

Juist op tijd pikte Jan Sylvin op en maakte daar de bekende fout om aan de vrouw te beloven Sylvin terug 

thuis te brengen in dezelfde toestand als op dat ogenblik, een belofte die toch niet in te lossen viel. 

Tegen alle afspraken in werd Jan gepromoveerd tot chauffeur all in, Luc eiste de taak van gids op, Johan ging 

geregeld op zijn strepen staan, Sylvin mompelde om de 5 km: waar zijn we nu in godsnaam, en wonder boven 

wonder kwamen we nog 10 minuten te vroeg aan. Luc opende voorzichtig zijn tweede oog. 

De bekende refter van plantsoendienst Antwerpen ontving 3 ploegen: Hoboken 3 en 4 sloten rond 16.15 uur 

hun boeken, op dat moment waren de 4 borden van Rokade nog in volle strijd. 

Sylvin eindigde als eerste, met een beetje hulp van zijn tegenstander, en een kleine vergissing langs de andere 

kant duurde de partij een 15 zetten te lang, maar winst is winst. 

Jan reed, zag en verloor tegen een dino van hen, die jarenlang rond de 2000 elo hing, en te taai bleek te zijn. 

Luc speelde een, volgens hem, fantastische partij, ik onthoud enkel het winstpunt. 

Johan had toen al lang een remisestand op het bord, hij had zelfs twee prachtige pionnen die ook achteruit 

konden, maar berustte dan rond 18.15 uur in de remise. 
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Over de weg terug bedekken we alles maar met de mantel der liefde (waar zijn we nu weer?) 

Interclub R11, Stief, 24.04.2017 

De laatste interclubronde resulteerde opnieuw in winst voor alle drie de ploegen. De eerste ploeg, jeugdploeg 

en seniorenploeg klommen zo nog op in de rankings of behielden hun goede posities. 

Hieronder zal, in de geest van het moment, een vrij beladen verslag volgen van de heldendaden van de eerste 

ploeg. Vandaar lijkt het mij op dit punt het belangrijkste te vermelden dat dit over de ganse lijn een geslaagd 

interclubseizoen was in verschillende opzichten. Iedere zoveelste zondag waren 14 Rokadisten bereid vol 

moed en overgave te strijden om de Westelse kleuren te verdedigen. De jeugdploeg werd verjongd met 

deelnames van Maarten, Wannes en Michiel, die hun debuut in de interclubcompetitie met vrucht doorstaan 

hebben met een mooie zevende plaats en enkele individuele scalpen als resultaat. De seniorenploeg beleefde 

weer allerlei avonturen, en was waar nodig maar al te bereid om hun ervaren rotten in het vak te zenden om de 

eerste ploeg te stutten. Een vierde plaats in de reeks was dan ook hun verdienste. 

Westerlo 1: voorafgaand, Stief 

Westerlo 1 ontving de bezoekende ploeg van Mechelen en gaf hen een goed pak slaag. Ontnuchterd dropen de 

Maneblussers af en de Rokadisten vierden feest. Dit is een zeer korte samenvatting van wat zondag gebeurde 

in Westerlo. Laten we deze momenten nu herbeleven - maar daarvoor begint ons verhaal eerder, veel eerder… 

Januari 2014: in klasse 3C van de nationale interclub heerst totale chaos. Alle ploegen winnen van elkaar en 

niemand kan zich als een leider opwerpen. Westerlo slaagt er in om enkele matchen na elkaar te winnen en 

staat plots tweede in de stand. Bij uw verslaggever ontstaat een vurig verlangen om te promoveren naar 

tweede klasse, hij wijdt een heel verslag aan zijn bevliegingen. Later in het seizoen slagen we er echter niet in 

dit waar te maken. We laten enkele matchpunten liggen en Oude God komt bovendrijven als primus inter 

pares. Opvallend detail: de Mortselse spelers wisten hun promotie te verzekeren door in de laatste ronde met 

3-3 een bezoekend Westerlo (op dat moment uitgesloten voor promotie) op gelijkspel te houden. Wie erbij 

was, zal zich de juichende kreten van Jan en de zijnen nog lang herinneren. 

Een jaar later. Westerlo heeft een droomstart en komt met 12 matchpunten van de 14 daverend uit de 

startblokken. De Rokadisten zijn in vorm en promotie lijkt een optie. Echter één obstakel: een ijzersterk 

Boitsfort heerst met 14 uit 14. De achtste ronde trekt Westerlo ten strijde in de Brusselse rand, voor de 

gelegenheid versterkt met een toen interclub-loze Andy. De Mastodonten uit Bosvoorde zagen ons aankomen 

met al onze bravoure. "Ah, qu'ils sont mignons, ces petits rokadiens…" gniffelden ze, en stuurden ons met een 

snoeihard halfje uit zes en vele desillusies rijker terug naar Westerlo. 

Zou het dan toch niet gegeven zijn voor een klein provinciedorpje als Westerlo om zich te meten met deze 

sterke reuzen van het schaakspel? Zijn we gedoemd om eeuwig in derde nationale onze wedstrijden te spelen, 

telkens tegen dezelfde bekende schaakhoofden onze pionnen verzettend, nooit een kans op echte roem? Hevig 

vertoornd in zijn hart, besluit de verslaggever van dit stuk zijn geluk elders te beproeven in de groenere velden 

van het Pajottenland in Opwijk. 

In de marge van dit verdriet wordt in 't Centrum ook de eerste editie van de Rokade Rapid Chess 

georganiseerd. Organisator Bart raakt aan de praat met een zekere Maurice, een wat afvallige schaker met een 

vreemd accent, die toevallig in de buurt blijkt te wonen. In het geheim wordt een Zichems broedergenootschap 

opgericht… 

Het komende jaar wordt er een van storm en windvlagen. De Rokadisten schipperen van verlies naar verlies, 

staan na 8 ronden nog afgetekend laatste in hun afdeling. Het einde in derde afdeling leek, ironisch genoeg, er 

dan toch aan te komen voor Westerlo. Maar daar bleken de stuurmannen over een onuitputtelijke kracht te 

beschikken. Hoeveel storm, hoeveel onheil de woeste zeeën ook leken te brengen, met enkele overwinningen 

kan de ploeg navigeren naar de veilige haven op de tiende plek in de eindrangschikking. 

Hun eerste man had intussen het Opwijkse schip naar de knoppen geholpen en kwam op de knieën terug naar 

de Kempen gekropen. "Mijnheer De Vet", zo sprak hij, "ik zou graag terug willen aansluiten bij de kudde der 

Rokadisten. Kan dit nog?" "Gij hebt niks te willen", zo glimlachte de grijsaard, "terugkomen zult ge." 
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Ook kwam het Zichemse broederschap voor het eerst sinds maanden terug naar de buitenwereld na ettelijke 

bezinningen in hun maandelijkse Bacchanaal. De monnik Peek bleek klaar te zijn voor de grimmige strijd om 

Westerlo te doen herrijzen uit hun as. Alsof dit niet genoeg was, bleek een andere Zichemnaar, Pieter 

genaamd, bereid zich te engageren als verantwoordelijke voor het interclubteam. Aan de start van het nieuwe 

seizoen zijn Maurice, Stief, Tim, Pieter, Steven, Sven, Marc, Jan, Bart, klaar om te spelen ter meerdere eer en 

glorie van Westerlo. 

Het seizoen begint goed met een vlotte overwinning in KASK. Maar reeds de tweede ronde voltrekt zich een 

uitschuiver van formaat: we lijden een nederlaag tegen Brussels 2, waarbij onder andere bord een en twee ten 

onder gaan. Geschokt schaken we verder. Twee ronden later gebeurt het opnieuw… de twee topborden 

verliezen, maar de ploeg laat zien wat ze in de breedte waard is en haalt een gelijkspel binnen. Wel moeten we 

de eerste plaats laten aan een aanstormend Mechelen, die regelmatig vier spelers onder de 23 jaar (drie nog in 

hun tienerjaren) in hun rangen opstellen. Westerlo volgt op de vierde plaats. Nu is het moment gekomen om te 

laten zien wat we waard zijn. Ronden 5 tot en met 10 worden allemaal gewonnen, al was er af en toe veel 

geluk voor nodig (hopeloze stellingen tegen Luik; Jan redt de ploeg in Mortsel). Een betere uitgangspositie 

voor de laatste ronde was er niet: een rechtstreeks duel om de promotie tegen Mechelen, waarbij een gelijkspel 

voor ons zou volstaan om promotie te verzekeren. Zou het deze maal eindelijk lukken…? Voor een verslag 

van de evenementen van de dag zelf, laat ik het woord aan de voorzitter. 

Westerlo 1 - Mechelen 1: 't is binnen! 

Reeds om 13.30 u. was meer dan de helft van de spelers van ploeg 1 aanwezig voor wat een spannende laatste 

ronde beloofde te worden tegen Mechelen 1, de rechtstreekse concurrent voor de titel. 

Onze voor-info bleek accuraat, Mechelen 1 kwam versterkt op met Marcel Roofthoofd op bord 1. 

De partijen gaan stipt om 14 u. van start onder het alziend oog van scheidsrechter Bart Meijfroidt. 

Eerste partij die eindigt is die van Maurice, alle spelers kijken op. Het punt is binnen voor Westerlo. 

Vervolgens speelt ook Stief zijn tegenstander naar huis. Onder tijdsdruk plooit Deon Lee in een stelling die 

door beiden zonder twijfel uitgebreid was voorbereid (want gelijkend op die gespeeld in de Zilveren Toren). 

Als dan ook Tim mooi tactisch 

wint van Olaf, is Mechelen 

eraan voor de moeite. 

Maar Westerlo neemt geen 

genoegen met gelijkspel. En 

ondanks een nederlaag voor 

Pieter tegen jeugdspeler en 

opkomend talent Thijs De Bock, 

winnen ook Sven en Steven nog 

hun partij. Het feest kan 

beginnen. 

In het café staat er een hele 

bende Rokadisten klaar. Ook 

Westerlo 2 en Westerlo 3 

wonnen immers hun laatste 

ronde, en de delegaties stonden, 

na het bezoek aan Deurne, reeds 

te wachten in Westerlo om het 

feest te starten. 

 

  

Basisploeg: kapitein Pieter liggend in de armen van Stief, Maurice, Sven, Tim en Steven 
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Interclub ronde 3, Stief, 22.10.2017 

Verslagen, maar niet uitgeteld ….. De tweede ploeg 

Een echte dino-ploeg, de derde ronde wordt alle jeugd naar andere ploegen verwezen, onze jongste dino komt, 

zoals altijd, op eigen kracht, Jan neemt het roer in handen om Cisse en Sylvin veilig naar Mol te gidsen, waar 

we terecht komen in het plaatselijk dino-centrum. 

Een lichte ontbindingsgeur hangt in de gang, de cafetaria ziet er machtig en proper uit, er zijn minstens drie 

gestalten achter de toog, en we worden bediend voor 1,20 euro per glas. Sylvin is er als de kippen bij om te 

trakteren. 

Drie van onze tegenstanders behoren tot een latere tak van de evolutieleer, ze zijn jong en willen iets, 

winnen… 

Patrick speelt een goede opening, een ongedekt stuk ergens tussenplaatsen is geen goed idee, dat merkt hij als 

het stuk losgelaten is, het is echter zondag, het regent buiten, dus speelt hij nog lang door. 

Sylvin probeert, tegen beter weten in, zijn tegenstander door de vlag te jagen, 12 zetten voor 3 minuten, maar 

het increment is te lang, remise op de 40ste zet. 

Jan speelt een nieuwe opening na eeuwen, maar het zal nog jaren duren om de finesses te doorgronden, neemt 

verkeerde beslissingen, de ploegleden zwijgen, we moeten nog thuis geraken. 

Cisse blijft Cisse, een vaste waarde, en ook de enige die winst kan maken nadat de tegenstander murw 

gespeeld een toren wegschenkt. 

Interclub ronde 7, Stief, 25.02.2018 

Westerlo 1 - Boitsfort 1: de reserves 

Westerlo en Boitsfort hebben in het verleden al meerdere matchen uitgevochten. In mijn herinnering speelden 

we steeds een uitmatch in het keldertje (een kleine polyvalente zaal in een simpel appartementsblok) van 

Boitsfort. Ik herinner me onder andere nog hoe ik, nog voordat het fischertempo de standaard werd, nog om 

19.58 u. een eindspel 2 lopers tegen toren en paard (en wat pionnen) uitblitzte en verloor. En laten we in alle 

stilte zwijgen over de 0.5-5.5 pandoering die onze titelkansen in derde nationale destijds de das om deed. 

We zijn nu enkele jaren verder. Het keldertje is er niet groter op geworden, de ploegen lijken wel aan 

uitbreiding te hebben gedaan. Boitsfort dat lang heen en weer sprong tussen tweede en derde nationale heeft 

enkele sterke spelers aangetrokken en hebben hun zinnen op promotie gezet. Onze captain stuurt al twee jaar 

alle partijen door die hij kan vinden van onze tegenstanders - maar het was nog nooit gebeurd dat er in de files 

partijen zoals Carlsen - Winants of Andersson - Geenen zaten. 

Wat de captain ook moet doen is een ploegopstelling rond krijgen. Onder andere door afzeggingen werd een 

reserveteam, zo kan ik het wel formuleren, afgevaardigd. Naast Luc en Johan hadden we ook Maxim 

meegenomen die daarbij een debuut maakte in tweede nationale. Aan de overzijde werden Winants (en het 

geld van de voorzitter) gespaard, maar werd desalniettemin een stevig ploegske opgesteld. 

Wie de vorige paragrafen wat kan combineren, begrijpt dat we in deze match serieuze underdogs waren. Ter 

voorbereiding van dit epos heb ik dat eens even nagekeken op de elosites van de respectievelijke clubs. 

Inderdaad, gemiddeld hadden we per bord 231(!) elopunten minder dan de tegenstander. Pieter komt voor de 

match nog even de strategie bespreken. “Va banque”, zo sprak hij, punten sprokkelen waar we kunnen. Maar 

het ironische lachje van Pieter weerspiegelt wat we allen denken: geen kat die gelooft in onze kansen. 

Twee uur, de match begint. Om in ons zaaltje binnen te raken, moet er zoals in elk goed appartement gebeld 

en gezoemerd worden. In de minuten na het startsein weerklonk de zoemer nog geregeld. Wie staat er nu weer 

buiten te wachten? Ah, kom binnen Sven, zet u aan het vijfde bord... 

Na een uurtje kunnen we de eerste tussenstanden opmeten en iets over de openingen zeggen. Naast mij zijn 

Maurice en zijn tegenstander al snel bezig de theoretische paden van het Spaans te verlaten, een uitstekende 
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voorbode, in schaken is hij beter dan in openingen. Ik was zelf ook wel tevreden van mijn stelling, 

tegenstander wil een pion winnen, maar had er volgens mij totaal niet op gerekend dat ik met alle plezier deze 

pion wil offeren. Maar verderop ziet het er niet goed uit. Tim speelt tegen correspondentie-grootmeester Marc 

Geenen: zulke mannen kennen hun repertoire doorgaans inside out, en inderdaad heeft Tim voor hem bekend 

een pion geofferd, maar is vervolgens in onbekend terrein beland. Een loperpaar lijkt schamele compensatie 

voor zijn pion achterstand. Pieter en Maxim staan nog ça va (alhoewel... wat doet die koning van Maxim op 

f1?), Luc en Sven hebben beiden een identieke structuur op bord: een scheef gegaan Siciliaans met zwaktes op 

d5, d6 en f5. Johan ten slotte wilt zijn solide Londen met Db3/Db6 standoff op bord zetten, maar wisselt twee 

zetten om zo vertelde hij achteraf. Kwaliteit verloren met bovendien de zwarte torens die via a1 en friends 

binnenvallen. Johan geeft zich gewonnen. Al gauw staan we op achterstand. 

Als er een kat was die in onze kansen geloofde, dan is deze intussen langs een luikje de koude buitenlucht 

ingegaan. 

Vervolgens beëindigt Sven zijn partij. In de verte hoor ik iemand (de tegenstander?) 'perdu' mompelen, maar 

ik neem me voor dat ik het fout gehoord had. Maar warempel. Ik zie toch Svens koning in het midden 

prijken!? Commentaar van de winnaar: "Bijna beschaamd zo gewonnen te hebben: tegenstander speelt in een 

gewonnen stelling toren naar g6?? Antwoord: Db1+ en toren op g6 de doos in." You have been Svenned. 

Luc kan met zijn stelling geen wonderen verrichten en gaat roemloos ten onder. Aangezien hij tegenwoordig 

de volleybalploeg van Westerlo als standaard neemt, neem ik aan dat de verschijning van zijn tegenstandster 

er niets mee te maken had. En ook Tim moet de duimen leggen na eigenlijk een hele partij geen kansen te 

hebben gehad. 

Op de eerste borden strijden Maurice en ik verder. Plots hebben we meevallers in de zin van tussenzetten die 

door onze tegenstanders gemist worden. Maurice kan een geniepig schaakje op h6 geven en ik kan een 

desperadocombinatie in de zuiverste zin van het woord spelen. Resultaat van dit tumult is dat we plots beide 

een stuk voor komen te staan in ruil voor wat rommelkansen bij de tegenstanders. In een tijdnoodfase (niet 

zeker wat daar gebeurd was) ziet Pieter zijn stelling kantelen nadat zijn opponent met een toren en pionnen 

twee lichte stukken overklast. En Maurice en ik brengen beide de schapen op het droge, bij mij pas na een 

tijdscontrole en een eindspel vol adrenaline. De kat, die toch weer voor de koude gaan schuilen was, heeft 

enkele van haar levens opgeofferd bij het zien van mijn gezenuw. 

Mijn partij was de laatste die geëindigd was. Maar de meetellende lezer weet dat ik nu slechts heb bericht hoe 

we tot een 4-3 stand in het voordeel van 

Boitsfort gekomen zijn. Dit omdat we de 

partij van Maxim uit het oog verloren 

zijn. Als gigantische underdog (429 

elopunten minder dan de tegenstand) 

weert hij zich kranig, zo lijkt het eerste 

oordeel. Met een pion minder houdt hij 

steeds het initiatief vast. En iets voor vijf 

uur kom ik kijken, en zie ik een 

monsterpenning op het bord staan. De 

informaticastudent is echter met Luc en 

twee pennen die niet werken in de weer. 

In het tumult vraagt Pieter wat het 

resultaat was, blijkt de partij nog bezig te 

zijn :-) Gelukkig kan ik zelf nog reserves 

uit de tas halen en kan Maxim verder 

schrijven. 

 

Wanneer Maxim de pennen komt 

terugbrengen was ik zo ingezoomd op 
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mijn eigen partij dat ik niet heb gevraagd wat het resultaat van zijn partij geweest is. Zo ben ik er pas achteraf 

achter gekomen dat Maxim in grote stijl gewonnen heeft! Torens en vrijpionnen, ze zijn sterk in het eindspel. 

Om mijn nalatigheid hem te feliciteren tijdens de match recht te zetten, zou ik graag willen eindigen met 

volgend woord van lof: 

Merci Maxim, merci Maxim, merci... 

Merci Maxim, merci Maxim, merci... 

Dus Westerlo verricht het onmogelijk geachte. Wie had gedacht dat we o zo kostbare matchpunten konden 

veroveren tegen de leiders die met zo'n overmacht op kwamen draven? Weer een stap dichter naar het behoud. 

NIC ronde 10, Pieter, 22.04.2018 

Op naar de derde plaats??? 

Maanden geleden: 

Stief: “ha, jullie moeten nog naar Turnhout, en jullie moeten tegen mijn leerlingen spelen, ik ga hen speciaal 

voorbereiden …” 

De dino’s: “zwijg maar, we zullen ze tussen ons broodje leggen …” 

De dag zelf: Cisse heeft andere plannen en wordt vervangen door Matei, Sylvin en Patrick schuiven op en zien 

dat hun intense voorbereidingen wegens kleurverandering nutteloos worden. 

Bord 2:   Sylvin tegen Gijsels Xander begint 10 min te laat, zeer vlug komen de zetten: 

1 e4 c5 2 Pf3  Pc6  3 Lc4  g6 4 0-0 Lg7 5d3  d6 6  Le3 … 

Triomfantelijk en met een arrogante blik naar zijn maten links en rechts wordt de pion op b2 van het bord 

gehaald, winst kan hem niet meer ontgaan … 

Zoals een echte dino past, geen paniek bij wit, speelt Pd2, verliest natuurlijk de kwal, en past de 2 regels toe: 

als je verloren staat kan je je alles permitteren en de stukken die je niet nodig hebt om mat te zetten mag je 

afgeven (dixit Tim). 

15 min later verlaat een jonge snaak de zaal, woedend op zichzelf … (de rest van de partij is te vinden bij 

Sylvin, uit eerbied voor het jong jeugdig talent wordt dit geheim gehouden.) 

Bord 3:  Wouters Tibo slaagt erin door een tussenschaak een stuk te nemen van Patrick, geduldig bouwt hij 

zijn voorsprong uit, Patrick probeert naar K tegen K,P,L te gaan, maar het laatste pionnetje blijft op het bord. 

Bord 4:  Matei tegen soortgenoot: zij kennen elkaar, Matei komt de kwal voor, maar moet nog hard werken 

voor de winst, dolgelukkig lukt het. 

Bord 1: Senne tegen Jan, lange en moeilijke partij, eindigt in een stortvloed van tranen, Jan is keihard, moet 

ook in deze wereld, en Stief moet zijn leerlingen terug motiveren en leren verliezen. 

En we staan op de derde plaats, moeten volgende keer tegen een ploeg die wil promoveren. 

Interclub ronde 5, Tim, 02.12.2018 

De dag startte slecht voor Westerlo 1, de kapitein moest de handdoek al in de ring gooien bij het krieken van 

de dag. Gelukkig kreeg de tweede ploeg 2 forfaits cadeau waardoor we een extra man, euhm... vrouw voor de 

eerste ploeg hadden. In Walibi, euhm... Waver, aangekomen merken we dat Stief ook niet 100% fit is. 

Desondanks zien we het toch positief tegemoet, de 2 overwinningen van de vorige rondes zorgen ervoor dat 

we goed relaxed en vol zelfvertrouwen aan de partijen beginnen. 

Ik probeer mij zo veel mogelijk op mijn eigen partij te focussen. Af en toe kan ik toch eens een blik werpen op 

de andere partijen en krijg dan korte impressies van wat er rond mij gebeurt. Het zijn kleine momentopnames 

die tot mij doordringen, kleine momentopnames die ervoor zorgen dat je het gevoel van een teamsport krijgt. 



118 

 

Kleine momentopnames zoals: 

Het koningsgambiet dat bij Sven verschijnt…..De pirc verdediging die Stief moet proberen te kraken…..De 

pirc verdediging die Jan moet proberen te kraken. Johan die zijn Londen-systeem opzet. De tegenstander van 

Sven die lang nadenkt Evi die haar Londen-systeem opzet. De volleybalsters die aan hun match beginnen. De 

stelling van Maurice waar niet veel te beleven valt. Marc die agressief te werk gaat. Het opposite side castling 

bij Stief. De klok van Johan die op 1:30 blijft staan. De versnelde draak, moderne variant op mijn eigen bord. 

De stelling van Jan die open komt, niet zijn speelstijl. Johan die nu toch aan het nadenken is. Evi die rustig 

verder bouwt aan de stelling. Een hoop pionnen die richting koning van Stief wandelen. Maurice die rustig 

verder bouwt aan zijn stelling. De volleybalsters hebben precies niet veel supporters voor hun match. De 

tegenstander van Sven die ter plekke een weerligging voor het koningsgambiet verzint. De schakers hebben 

ook niet veel supporters, maar dat is altijd zo. Het paard van Stief dat nu toch al geruime tijd aan de rand staat 

te grazen. Marc die nu echt wel een Marc-stelling heeft. De donkere lucht buiten, zou het gaan regenen? Marc 

die de witte monarch op e1 heeft vastgepind. De dame van Johan die op b7 een pionnetje heeft weggesnoept. 

De open h-lijn die Evi krijgt, toren op h1 en loper op de diagonaal d3-h7 inbegrepen. De partij van Johan die 

plotseling gedaan is, heeft hij gewonnen? Het zwarte paard op f5 dat voor miserie zorgt op het bord van Sven. 

Johan heeft blijkbaar verloren. Stief die de pionnenaanval probleemloos heeft afgeslagen. Jan die opgeeft, ik 

heb niet echt veel van die partij kunnen zien. De witte pion op mijn tweede rij, wordt hier warm. De aanval 

van Marc die blijkbaar niet doorgegaan is, dames zijn van het bord af. De wel erg dodelijke aftrekaanval waar 

Sven in staat. De hand die Sven aan zijn tegenstander geeft, een nederige opgave. Het eindspel waar Marc is 

verzeild geraakt, ziet er niet echt goed uit. Johan die uitlegt dat hij een combinatie goed had uitgerekend maar 

de zetten in een andere volgorde speelde. Stief die de eerste overwinning voor Westerlo binnenhaalt. Ik hou 

het na 40 zetten voor bekeken, kan het promotieveld niet meer verdedigen. Maurice die de tweede 

overwinning voor Westerlo binnenhaalt. De stelling van Evi die er hoopgevend uitziet voor een derde 

overwinning. Het eindspel van Marc dat de verkeerde kant opgaat. Marc die het ook maar voor bekeken 

houdt. Evi die in het toreneindspel niet verder dan een remise komt. Westerlo 1 dat met 5,5-2,5 de boot in 

gaat. Toch genietend van een aangename schaakzondag. 

Westerlo 1 gaat met 5,5-2,5 de boot in. We laten het niet echt aan ons hart komen. Er zijn genoeg 

matchpunten verzameld in de eerste helft van het seizoen. We gaan de lange winterstop in met een goed 

gevoel, vastbesloten om in het tweede seizoenshelft minstens zoveel overwinningen binnen te halen. 

IC ronde 9. Maurice Peek: IM!, Stief, 20.03.2019 

Amper twee maanden geleden bereikte de schaakwereld het nieuws dat een levende legende van het 

schaakspel, Vladimir Kramnik, de pionnen aan de haak hing. De arme man wist niet dat men op zijn 

drieënveertigste nog de meest grootse daden uit een schaakcarrière kan vervullen! Een maand later wist Kaido 

Kualots, eveneens 43 lentes jong en 2540 elopunten sterk, het supersterke Aeroflot Open te winnen voor 

menig 2600+ en 2700+ speler. En dat is nog niets vergeleken met wat zich op 17 maart 2019 in Namen heeft 

afgespeeld. 

Het Westelse verhaal van Maurice begon in Zichem. Op een Paaszaterdag in 2015 netwerkt Bart bij bezoekers 

van het eerste Rokade Rapid Chess. Onder andere merkt hij daar een Nederlandse bezoeker van middelbare 

leeftijd op, glas Westmalle in de hand. "Kan jij ook schaken?" 

Zo gebeurt het dat Maurice Peek elke eerste donderdag van de maand te Zichem komt schaken. Een avondje 

blitzen, dicht bij zijn thuishaven. En omdat de Zichemnaren ook de Rokadisten zijn, verruilt hij zijn club in 

Leuven het volgende seizoen voor Westerlo. Met Maurice aan het topbord, promoveerden we al gauw naar 

tweede klasse. 
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Zelf zou ik Maurice een 

schaakliefhebber in de zuiverste zin 

van het woord noemen. Is het dat 

jargon, uit het Noorden overgewaaid, 

dat ons zo charmeert? [Ik let er zelf in 

ieder geval op niet te veel 'sjappie' 

zetjes meer te spelen tijdens de partij.] 

Is het omdat de aanloop naar een 

interclubwedstrijd tegen Eupen wordt 

opgevrolijkt door Duitse 

schaakliederen (‘Die Angst Für Matt 

macht uns allen gleich’) door te 

mailen? Is het omdat 

openingsvariantjes studeren niet in 

deze aanloop inbegrepen is (altijd even 

mijn hart vasthouden als ik na vijf 

zetten naast mij de klok van Maurice 

weer stevig zie doortikken)? Of zijn het de analysesessies na afloop nadat er toch weer handig hele en halve 

punten zijn afgesnoept in het middenspel en eindspel? 

Groot was ons aller verbazing in elk geval toen Maurice meldde op koers te zijn voor een derde IM-norm, 

veertien jaar na het behalen van de eerste. Dat zoiets zelfs mogelijk is in de Belgische tweede klasse. Nodige 

voorwaarde was dat er een IM als tegenstander zou opdagen in de uitwedstrijd tegen Namen en dat daartegen 

minimaal een halfje gescoord werd. Een klein dilemma, omdat we tegen de Namuzelen(?) ook graag 

broodnodige matchpunten wilden scoren. De immer bescheiden kopman moest er in ieder geval niet van 

weten dat we zouden proberen fixen een getitelde tegenstander als opponent te krijgen. Het ploegbelang ging 

voor! Na enkele vijven en zessen belde Pieter toch eens even naar zijn Naamse collega om te polsen of men 

van plan was een 'Maître' op te stellen ('normalement oui'). Voor zoveel taalkundig lef verdient onze IC-

verantwoordelijke, die ik er al zo zo vaak door heb gehaald in deze verslagen, zeker eens een openbaar woord 

van lof. Net zoals zijn ondersteunende en toffe vriendin. 

We arriveerden vlot in Namen, die middag van 17 maart. En inderdaad verscheen aan hun eerste bord een 

internationaal meester, te verstaan de sympathieke speler/trainer Davit Lobzhanidze. Vooraf werd gevreesd 

dat Namen, die nog niet volledig uit de degradatiezone was, het team zou stutten met nog meer IM's, maar dit 

gebeurde niet. Wel kwamen ze in de breedte sterk opdagen met al hun sterkste lokale spelers. 

Twee uur, we zijn gestart. We zitten met de twee topborden op een aparte rij en naast mij speelt zich een 

unicum af. Maurice komt met zwart zeer goed beslagen ten ijs. Van de gebruikelijke onzekerheid in de 

opening is niets te merken. Sterker nog, weldra staat hij een dik kwartier voor op de klok! Op zet 10 nog een 

unicum - in een comfortabele stelling met zwart, biedt Maurice de puntendeling aan. Spannend, ook voor mij: 

het lukt me niet best me op de eigen partij te concentreren. Na een kwartier nadenken besluit Davit om verder 

te spelen. 

Een rondje langs de andere borden stemt me gerust. Eerst is er Johan die op het achtste bord een remise laat 

noteren tegen Thierry Stilmant. De Londen, die in Waver nog haperde, staat weer als een huis. Alleen baalde 

Johan achteraf dat hij niet meer winstkansen wist te creëren. Verder zie ik Marc ten aanval trekken tegen 

Christian Hafner. Ik denk dat het een Stonewall opstelling was die Marc tevoorschijn haalde. Dat ik niet zeker 

ben, is omdat Marc al in hoog tempo die f-pion naar f4 kon doorstoten, normaal gezien een goed teken. 

Ook bij Tim (tegen Sebastien Marte) en Pieter (tegen Ivan Werner) zien de stellingen van de Rokadisten er 

kansrijk, respectievelijk stevig uit. Pieter in het bijzonder lijkt al een structureel voordeel vast te hebben 

gelegd met zwart. Wit lijkt niet veel tegenover een dubbele c-pion te kunnen stellen. Ten slotte zie ik het zelf 

ook rooskleurig in. Victor-Angel Bolzoni bracht zijn openingszetten snel en met vertrouwen op bord, maar 

ergens moet er toch een berekening zijn misgelopen. Want ik kom min of meer onmiddellijk een pion voor en 

mag een middag gratis proberen. 
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Daartegenover hebben het duo voorzitter-ondervoorzitter het zwaar te verduren. Sven speelt naar zijn 

gewoonte erg snel, maar kijkt toch tegen een vervelend structureel nadeeltje aan in een dameloos middenspel. 

Grotere zorg: de stelling lijkt al erg vervlakt, dus de mogelijkheden tot succesvol geSven zijn klein. Een tijd 

later zal Philippe Udoha dan inderdaad in het lopereindspel, een punt kunnen bijschrijven. Steven broedt 

volgens mij op plannen om van Rokade Westerlo de eerste Chess960 schaakclub van Vlaanderen te maken. Al 

gauw zie ik een van zijn paarden op e8. Wat later staat een tweede paard de kuskesdans op a8 te doen. Weer 

wat later staat de witte koning van Eric Denayer op e4, alle andere stukken in de beginstand. 

Op de eerste rij proberen Maurice en ikzelf onze voordeeltjes uit te bouwen. Davit duikt onder de twintig 

minuten, zijn stelling is lastig maar zwart moet er nog doorheen. Met de wegtikkende seconden biedt hij 

Maurice de IM-titel aan. Oef! 

Maurice, waarom zit je nog na te denken? De matchsituatie is nog niet 100% duidelijk, maar voor een keer is 

remise toch ok? Je hebt nog het hele team gemaild, 'of we het niet erg vinden dat je voor een keer niet 

weigerachtig tegenover remise zult staan'? Ok, het ziet er een kansrijk initiatief uit, maar stel dat je er niet 

doorkomt? Dan zijn die geïsoleerde c-pionnen een doorn in het oog. Het zal toch niet...? Jawel hoor: verder 

spelen, gebiedt de kopman. 

Weldra wint Maurice ook de dame voor een toren en stuk, maar wit heeft nog compensatie, onder andere door 

die rotpionnen op de c-lijn. En je zult het zien: net was ik een sanitaire stop gaan doen, kom ik terug en staan 

er plots toch de koningen vreedzaam in het centrum van het bord. IM-norm en titel!!! Maar de versbakken 

titelhouder was nergens te bekennen. Waarschijnlijk met zijn soortgenoot een drankje gaan nuttigen in de bar. 

Helaas beginnen op dit moment ook onze kansrijke stellingen te kantelen. Eerst is het Marc die in zijn 

aanvalsdrift een pion kwijt is geraakt, hetgeen hem ver in het eindspel opbreekt wanneer zijn loper een aantal 

witte pionnen niet kan tegenhouden. Dat is de situatie die Dvoretsky de 'pants' noemt in zijn eindspelbijbel. De 

diagonalen naar de pionnen liggen te dicht bij de promotievelden en de broek zakt af. 

Zelf ben ik ook mijn gratis voordeel aan het verpatsen. De ervaring van de oude Bolzoni komt sterk uit de verf 

in dit eindspel met lopers van ongelijke kleur en torens, en de pluspion wordt quasi volledig geneutraliseerd. 

Met de veertigste zet in aantocht waag ik een winstpoging die eigenlijk fout had moeten aflopen. Veel 

kansrijker was een kwaliteitsoffer geweest voor een gevorderde vrijpion. Zoals het gaat, blijf ik de stelling 

verscherpen en probeer ik het bekende aanvalspotentieel van de ongelijke lopers in de strijd te gooien. Ik word 

voor mijn pogingen beloond wanneer zwart twee missers na elkaar speelt en ik het punt toch kan binnen 

harken. 

Intussen heeft Tim ook het bijltje moeten neerleggen. Hij raakte het Vrouwtje kwijt tegen kleiner vastgoed, te 

zien een kasteel en een raadsheer. Zijn tegenstander speelde jammer genoeg niet voor een norm en tikte de 

stelling naar winst. Op het einde is Pieter nog bezig. Langzaam maar zeker wordt hij vanuit een betere stelling 

teruggedrongen. Tot vlak voor het einde waren er nog remisekansen, liet de captain naderhand nog weten, 

maar met de klok tikkende, mocht het niet zijn. 

Een smadelijke 2-6 nederlaag werd het zo. Het IM-feestje hebben we nog even uitgesteld, al gaat dat er zeker 

komen. We staan nog in de top tien en hopen daar te kunnen blijven, nu we de eerste twee in de stand nog 

moeten bekampen. Bordpunten schrapen en hopen dat we zo Wavre en Geel voor kunnen blijven. Of kunnen 

we net zoals vorig jaar nog stunten tegen de leiders? 

Interclub ronde 11, Stief, 28.04.2019 

TSM 1 - Westerlo 1 

De eerste ploeg kwam een laatste keer in actie voor de IC en dit in Mechelen. Een bijzonder geladen 

wedstrijd: zoals waarschijnlijk bekend, peddelen wij al sinds januari uit alle macht om het degradatiespook te 

kunnen ontlopen. Bordpunten en een flinke dosis chance hadden we nodig. TSM had 1.5 bordpunten in te 

lopen op Europchess om kampioen te spelen. En hoe zouden de tegenstanders van Wavre en Geel voor de dag 

komen? Pikant detail: er was een spion van Europchess onze wedstrijd komen meevolgen. 
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Winnen op commando, we kennen het van de Zilveren Toren, is verre van evident. Vandaar kwamen we goed 

op het scorebord tegen TSM, dat niet op hun allersterkst was opgekomen. Pieter plaatste zijn tegenstander 

voor het blok: een eeuwig schaak toelaten, of in een inferieure stelling toch proberen het volle punt te scoren? 

Karsten koos voor de remise. Dit zette verder druk op de tegenstanders. Marc moest zijn meerdere erkennen. 

Sven zag een remiseaanbod geweigerd, en wist toen langzaam het laken naar zich toe te trekken toen Raf self-

destruct pleegde. 

Tim begon de partij met een masterplan: ...g7-g5 spelen. Dit was een fluitje van een cent, maar nadat de 

tegenstander deze er af nam en Timpe een pointe even verderop had gemist, was het kalf in hogere zin al 

verdronken. Maxim speelde ondernemend tegen de Caro-Kann, mogelijk iets te ambitieus - waarschijnlijk 

rokeerde hij naar de verkeerde kant. Later ging er een pion af en schoof de tegenstander het in het eindspel uit. 

Zelf had ik een jammerlijke partij verloren. In het middenspel ga ik voor de kill, maar ik mis een tussenzet 

(voor mezelf) waarmee ik het direct had uit kunnen maken. In plaats daarvan wikkel ik af naar een eindspel 

dat optisch veelbelovend leek. Echter een zwart paard zorgt in wederzijdse tijdnood voor een miserie zonder 

einde. Maurice speelde een solide remise met zwart. Met de score 2-5 in ons nadeel, is het tenslotte nog 

wachten op Jan. De clubkampioen (of is de titel nu vacant?) liet zijn tegenstander in de val lopen, stuk in het 

zakje en in een eindspel met paard + 3 tegen vier pionnen haalde hij de buit binnen. 

Zo werd het dus 3-5 voor TSM. De spion van Europchess danste het lokaal uit. 

Toen werd het pas echt spannend. 

Timpe: "Wat denkt gelle, zullen we nog iets gaan eten om het interclubseizoen af te sluiten?" 

Zogezegd zo gedaan. Vijf Rokadisten dwalen Mechelen in. Wat gaan we eten? Daarstraks hadden we ergens 

een kebabgeur geroken. Maar ja, waar? Op de Grote Markt misschien? Maar ja, de Grote Markt is in de regel 

duurder dan de straten en pleinen errond... Gelukkig hadden we een alfa-Jan bij ons, die ons feilloos gidste 

naar een meer dan degelijk Burger-restaurant. 

Onze interclubverantwoordelijke: "Ja mannen, volgend seizoen speel ik niet meer met elle mee, mijn elo is 

nog maar 18--, ik val buiten de top zes borden. Ik ga bij de dino's aantreden." 

Pieter, optimistisch blijven mijne man, we zijn nog niet gedegradeerd! Als Geel en Wavre verliezen, zijn we 

alsnog gered. Wavre mag zelfs gelijk spelen. We hebben nog veel ruimte en nood op het zevende bord voor 

jou! 

In het burgerrestaurant. Maurice besluit dat hij Marc Anciaux van Wavre kent en sms't hem om te vragen naar 

het resultaat van Wavre. Pieter zoekt de contactgegevens van Chris Maes op, en sms't hem om te vragen naar 

het resultaat van Geel. 

We hebben even tijd, want de burgers laten even op zich wachten. Pieter beweert dat hij in zijn partij geen 

enkele fout heeft gemaakt én dat hij eigenlijk niet na heeft moeten denken. Droidfish bracht hem vervolgens 

tot bezinning. Jan onderwijst mij over de 5...exf6 variant in de Caro-Kann. Westerlo trok in de jaren 80 eens 

naar Amsterdam om een toptoernooi bij te wonen, en destijds bleek die variant de rage ‘om gelijk te spelen of 

anders te verliezen.’ 

Bericht! ‘Het staat 3.5-3.5 en het laatste bord is nog bezig. Waarschijnlijk remise.’ (Waver) 

Bericht! ‘Het staat 3.5-3.5 en het eerste bord is nog bezig. Hanne staat er iets minder voor.’ (Geel) 

De burgers arriveren. Vol spanning beginnen we aan de dis. Die twee borden zullen bepalen of we bij de 

knoeiers in derde, dan wel de haaien in tweede zullen vertoeven volgend jaar. De onderwerpen aan tafel 

blijven in de schaaksfeer hangen. We hebben het over gelukshorloges, tijdscontroles, wie de twee actiefste 

internetschakers van de club zijn, of Maurice nog een thema-avond wilt organiseren voor zijn IM-titel, wat hij 

dan zou kunnen brengen. 

En uiteindelijk komt de verlossing. Beide hangijzers zijn in ons voordeel uitgedraaid, zowel Geel als Wavre 

gaan met het kleinste verschil de boot in. De eerste ploeg is gered! 
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Helemaal ontspannen wandelen we terug naar onze voertuigen. Stief: "Zouden ze de poort al hebben 

toegedaan?" 

Voor de poort: "Ze hebben de poort dus al toegedaan..." 

Een belletje later komt Louis Corbeel als een Duiveltje onder een Romboutstorentje aanwandelen met wat 

sleutels. We bereiken de wagens. We rijden de poort uit en het interclubseizoen zit erop. 

Westerlo 2 - Mol 2 

Een echte dino ploeg, Marc, Cisse, Sylvin en Patrick tegen een ploeg die nog geen enkele partij kon winnen, 

zelfs geen remise, de druk werd meteen op de schouders van de oudjes gelegd, konden zij het aan ? 

Sylvin gaf het goede voorbeeld, in een recordtempo (Patrick stond na 4 zetten al een stuk voor) kegelde hij 

een jeugdtalent van het bord. De jeugdspeler die beweerde in stap 3+ te zitten schreef als eerste zetten d5, d4 

op, terwijl wit e4, e5 genoteerd had, vroeg eens of hij aan zet was, vergat geregeld de klok in te drukken, 

verklaarde na een 15 tal zetten dat het bord verkeerd lag, wat de witspeler weg wuifde met de opmerking “van 

geen belang” (bord lag niet verkeerd, alleen de coördinaten waren misschien wat misleidend) , weigerde na 

opgave analyses, zat nog lange tijd met tranen in zijn ogen onbeweegbaar in zijn stoel, maar Sylvin maakte 

van zijn hart een moordkuil: jeugd heeft ook geen medelijden met dino’s. 

Patrick was enkele minuten later klaar, zijn dame bewoog zich ongenadig op rooftocht, rolde in haar eentje de 

hele koningsvleugel op, een tweede jeugdspeler kon de eerste niet troosten. 

Marc schudde zijn geliefde koningsgambiet uit de mouwen, een verschil van meer dan 500 elokes en enkele 

mindere zetten zijn voldoende, aangezien ook hier geen analyse begon hij maar de ‘mindere zetten’ van de 

anderen van commentaar te voorzien. 

Cisse vertoefde in een zevende hemel, hij mocht nogmaals ‘grand attack’ spelen, na mijn vorig verslag durf ik 

hier niets over te zeggen, Cisse won, wat Marc de woorden ontlokten “hij kan het” 

Ronde 3: Westerlo 2 en Westerlo 3, Steven, 21.10.2019 

Westerlo 2 is ondergebracht in reeks 5c, een reeks met slechts 10 ploegen, dus maar 9 ronden, en bovendien 2 

maal Mol. De mollen zijn al bye geweest en hebben nog niet tegen elkaar gespeeld, het is dus gokken met 

welke tegenstand Mol 1 ons het leven moeilijk maakt. Hun eerste bord is Kadir, 2050 +, Jan wil nog eens bij 

de dino’s, moet tamelijk vlug berusten. Johan geeft lang de indruk weerwraak te nemen, maar laat door een 

familieschaak een toren (zijn laatste) afprutselen, het zit soms in een klein verborgen hoekje. Luc speelt lang, 

denkt ook even aan winst, tegen een Indiër met een lange naam, remise is rechtvaardig. Sylvin tegen iemand 

die (waarschijnlijk) moeilijkheden heeft met schrijven, het notatiebiljet wordt ingevuld door een andere speler, 

de ploegkapitein van Mol vraagt toestemming om de zetten door een assistent te mogen noteren, Sylvin stemt 

toe, en heeft er later spijt van, het hindert wel. De partij gaat volgens Stockfish gelijk op met een licht 

voordeeltje voor wit, Sylvin kan een pion winnen, doet dat ook, verliest deze weer door een zet te vergeten, 

komt in een eindspel met elke 4 pionnen, en na 4 maal Kc5, Kc3, Kd5, Kd3, Kc5 , Kc3 …. komt de remise tot 

stand. Luc en Johan beweren in de analyse dat S enkele zetten voor deze reeks kan winnen, maar ook bij 

analyse moet je van de juiste stelling vertrekken. 

Voor Westerlo 3 komt Mol 3 op bezoek, een jeugdploeg maar met een driver van 1865 op het eerste bord. 

Timon op 4 heeft eerst gedaan met winst, Kobe volgt wanneer hij dames, torens en zo voorkomt. Martijn 

beweert min of meer foutloos een parcours af te leggen, zijn tegenstander speelt ook goed, maar moet toch 

ergens zwakkere zetten op het bord gezet hebben, maar winst is altijd prettig. Matei heeft het moeilijk, zijn 

tegenstander wil met een vol punt naar huis, ze halen de 40 zetten, elk met nog de zware stukken, torens en 

dame op 1 lijn met penningen, Matei met een pion minder, beiden dreigen aftrekschaken en van die dingen, 

rond 19 uur wordt de vrede getekend. 

Een mooie overwinning voor onze jeugdploeg, volgende maal samen naar Mechelen. 
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Interclub ronde 5. Open Eupen 2 - Westerlo 1, Stief, 01.12.2019 

"Ik merk nu wel met de interclub een groot verschil ten opzichte van vroeger," steekt mijn reisgenoot Lars van 

wal, op weg naar Eupen. "Er is in Westerlo toch een stuk meer sfeer en groepsgevoel." 

Zes uur later zitten we met vijf Rokadisten in de McDonalds. Het is doodstil. 

We waren nochtans in opperbeste stemming gestart aan de ronde. Ik had mijn auto dit keer wél correct 

geparkeerd. Verschillende clubgenoten waren er als de kippen bij mij dit toch nog eventjes te vragen. Intussen 

moest de barman al zijn inventiviteit (en vooral al zijn apparatuur) bovenhalen om ons te voorzien van 

chocomelk en thee. 

"Ik had daarstraks niet mogen zeggen dat er gewonnen moest worden," verbreekt Pieter de stilte in het 

Duitstalige eetzaaltje. Zijn toon is ferm en vol zelfverwijt. Zijn blik, mijmerend. Ach, captain, weet dat ons 

hart en ons vizier steeds in de juiste richting staan. De ene dag worden we voor onze dappere inborst beloond 

met een overwinning tegen de wetten van papa Elo in. Dan vinden we elkaar in rijkelijke bacchanalen en 

schrijven we onze heldendaden op deze site, doorspekt met overvloedig Pfaff-Duits. De andere dag is de geest 

sterk, maar het inzicht zwak. Dan krijgen we een pandoering van hier tot in de oostkantons en terug. Vandaag 

was de andere dag. 

Westerlo 2 en Westerlo 3 

Een echte dino en jeugdploeg, als we Sebastiaan nog bij de jeugd en Jef bij de dino’s mogen rekenen. Spelen 

in 5de afdeling kan je op 3 mogelijke tegenstanders rekenen, ofwel een jeugdspeler die je zonder enige twijfel 

van het bord veegt, wat je zuurverdiende elokes kost, ofwel een jeugdspeler die je zelf alle hoeken van het 

bord laat zien, wat je enkele luttele puntjes opbrengt, ofwel een dino die je misschien een mooie partij 

voorstelt. Voor een ontmoeting met een andere leeftijd moet je in een andere afdeling spelen. 

Zowel Ans 4 als Oude God 3 zijn dino’s. 

Onze jeugd speelt lang, rond 5 uur zijn ze nog alle vier bezig, het vierde bord doet ervaring op, heeft lang 

goed tegenstand geboden, maar Timon moet in een ervaren 1400 er zijn meerdere erkennen. Michiel met iets 

meer ervaring wint, Sebastiaen is en wordt onderschat en moet veel tijd investeren, zijn tegenstander haalt de 

40 zetten niet. Matei komt goed uit de opening, laat een toren insluiten en kan de partij niet houden. Een 

ploegenremise. 

Ploeg 2 krijgt iets meer tegenstand, van de 

partijen van Jef en Cisse heb ik niet veel 

gezien, ze stellen de ploegoverwinning veilig 

door 2 maal remise. De tegenstander van 

Patrick offert in de opening een stuk voor 2 

pionnen, even later zie ik 3 pionnen naast het 

bord staan, maar Patrick houdt het hoofd 

koel, laat de dames en torens verdwijnen, kan 

twee verbonden vrijpionnen in het centrum de 

baas en wint. Sylvin biedt op zet 15 remise 

aan in een gelijke stelling volgens de 

computer, tegenstander weigert en met dame, 

2 torens, 2 lopers, een paard en de h pion kan 

een koningsaanval niet mislukken. 

Eindresultaat 3-1. 

Interclub Ronde 8, Sylvin, 17.02.2020 

Dino’s op weg naar het podium 

Een echte dino ploeg, gemiddelde leeftijd ver boven de 60, ervaring en stressbestendig troef, verzamelt in 1 

auto. De jongste mag, niettegenstaande opkomende rugproblemen, aan het stuur zijn eigen weg kiezen. De 



124 

 

oudste probeert even zijn wil op te dringen, maar voorgaande gebeurtenissen hebben hem geleerd dat 

bestuurders hun eigen ding willen doen. Goed op tijd aangekomen, begroeten van bevriende clubs en handjes 

uitdelen aan sympathieke schakers en we nemen plaats en bereiden ons nog even mentaal voor. Ruime 

speelzaal, alles in orde, alleen Noorderwijk wordt in afzondering geplaatst. 

Rond 14 uur wordt het startschot gegeven, om 14.20 u. stopt Marc de klok, een oudere jeugdspeler druipt af, 

mat gezet met dame op h2. Marc begint aan een middag analyse en verklaringen. 

Ondertussen is Sylvin ergens een pion verloren, geeft nog bewust een stuk af, profiteert van een loper op f8 en 

een niet spelende toren op h8, zoekt en vindt een matcombinatie en mag trots paard, toren, loper en dame 

gebruiken om de zwarte koning op g5 volledig vast te zetten. Zelfs Marc weet in de analyse geen betere zetten 

te vinden. Enkele uren later zal Cisse toch nog een kleine verbetering aanbrengen. 

Jan komt zeer snel een pion en de kwal voor, maar moet dan geduldig te werk gaan om het volle punt binnen 

te halen. 

De partij van Cisse: heb ik weinig van gezien, volgens Marc ging het op een bepaald punt minder en minder, 

maar Cisse sleept er nog remise uit, verdere uitleg bij hem. 

Met nog maar 1 ronde te spelen, er volgen nu 2 bye’s, kunnen Turnhout en Mol nog voor komen. We moeten 

de laatste ronde nog wel winnen, dus de derde plaats is zeker in zicht. 

Westerlo 2 speelt gelijk tegen Turnhout 2, Johan, 19.01.2020 

Westerlo 2 mocht in ronde 6 Nationale Interclub 2019-2020 aantreden tegen Turnhout 2. Patrick G. wandelde 

op eigen kracht naar de speelzaal. Luc speelde chauffeur voor Sylvin en Johan. Er was geregeld een discussie 

tussen Luc en Sylvin over de te volgen reisweg. Als Luc links zei kwam Sylvin met rechts en vice versa. Als 

dan ook nog eens de gps tegen de gekozen rijweg van Sylvin zijn keuze inging, was de teleurstelling in Sylvin 

zijn stem duidelijk hoorbaar. Tussendoor kregen we dan ook nog eens de (ver)huisperikelen van de voltallige 

familie De Vet te horen. Johan aanschouwde alles van op de achterbank en zag dat het goed was. 

Sylvin mocht spelen tegen één van zijn leerlingen wedstrijdleider. Was het de (te grote) eerbied voor zijn ex-

lesgever of geloofde hij echt het oordeel van Sylvin toen deze na vijf minuten remise voorstelde? We zullen 

het nooit weten, feit is dat Sylvin en Van Den Avort Bart (1401 elo) een wel zeer lange dag in het café 

doorbrachten in plaats van achter het schaakbord. Remise nog voordat de schaakdag goed en wel begonnen 

was. 

Patrick mocht tegen jeugdtalent Sazonov Fedor (1424 elo) aantreden. Verloor ergens een volle toren en gaf 

onmiddellijk op. 

Johan tegen Van Beylen Koen (1716 elo). Speelde voor het eerst de petroff maar was zijn theorie vergeten en 

verloor daardoor een pion. Tegenstander vond dat hij op zet 22 slechter stond en stelde remise voor. Johan 

vond dat hij slechter stond en nam dus de remise aan. 

Luc het langst achter het bord. Speelde een goede partij al moet wel vermeld worden dat zijn tegenstander 

Jansen Luc (1604) hem niet echt veel in de weg legde. Luc liet zijn geliefkoosde uitdrukking "Ik had 

tenminste plezier achter het bord" dus ditmaal achterwege. 

Na nog wat verbroedering met enkele leden van Turnhout gingen de spelers van Westerlo 2 terug huiswaarts. 

Patrick wandelde terug naar de vrouw des huizes. Luc speelde weer chauffeur van Johan en Sylvin. Johan 

aanschouwde weer een prachtig schouwspel toen de heren Luc en Sylvin de nostalgische toer opgingen in hun 

gesprek. Verhalen van Sylvin hoeveel Turnhout wel veranderd is. Verhalen over fabrieken, een straat vol 

cafés waar je als je één pint per café dronk je al laveloos was alvorens je het einde van de straat bereikte (die 

goede oude tijd toen Turnhout nog volliep van de militairen van de kazerne). 

Eenmaal buiten Turnhout gingen de verhalen over de straten waarop we reden. Straten, niet zoals nu, maar 

onverharde zandwegen, straten vol met bulten en putten die je van links naar rechts en op en neer lieten 

stuiteren als je er met zo'n oude geit (een automobiel van lang vervlogen tijden) over reed. Straten waar maar 
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langs één kant een fietspad was en niet zoals nu met die luxueuze fietspaden langs beide kanten. Over 

IJsboerkes en hun villa en een brand van begin jaren 70. Land dat echt plat was, maar zo plat als plat kon zijn. 

Kortom, het was weer een mooie dag voor de spelers van Westerlo 2, een dag die niet snel vergeten zal 

worden. 

Interclub R9: CREC1 – W1, Tim, 08.03.2020 (fragment) 

Het interclubseizoen loopt naar het einde toe. W1 kan nog wat matchpunten gebruiken en tegen CREC maken 

we op papier kans om te scoren. We staan immers gelijk in de tussenstand. De captain neemt het zekere voor 

het onzekere en zorgt ervoor dat Westerlo op volle sterkte aantreedt. Bord 1 tot 4 carpoolt samen naar 

Charleroi. De voorbereidingen worden nog eens overlopen. En dit met een enthousiasme, zelfvertrouwen en 

goesting om erin te vliegen die geen grenzen kent. Maurice heeft zowel hun eerste als tweede bordspeler 

bekeken, Stief heeft de Winawar uit geanalyseerd en heeft nog een verbetering op zet 22 gevonden. Lars 

plande een opstelling met 1. ...b6 en Tim heeft een heel weekend mat in drie oefeningetjes gemaakt. 

Ruim op tijd komen alle acht de Rokadisten aan in het sportief centrum van Roux. Analyticus Stief merkt 

meteen een glitch in the matrix op: “er is een GM de tafels en stoelen aan het klaarzetten, is dat normaal?” We 

vermoeden nog even dat hun vaste eerste bordspeler niet durft te komen wegen covid-19. Luttele minuten 

later begint de realiteit door te druppelen: Charleroi heeft hun acht effectieve en sterkste spelers opgesteld. 

Heel even heerst er wat onrust. Hoe zit dat nu met onze voorbereiding, wat gaat mijn tegenstander spelen? 

Vragen waar we geen antwoord op hadden, maar die ook geen invloed hadden op ons enthousiasme. Enkele 

one liners die zonder schroom te horen waren: Tim: ”dit is puur genieten, wetende dat dit onze zege nog meer 

glans gaat geven”; Stief: “zie ze daar staan, hoeveel schrik kun je hebben om zo versterkt op te komen”. 

2019 – 2020: een vervelende pandemie zorgt ervoor dat alles in het honderd loopt bij de ic, ronden worden 

uitgesteld, terug gepland en weer uitgesteld. W1 handhaaft zich in eerste. 

2021 -2022: door de 

onregelmatigheden van de 

vorige editie kan W2 

stijgen naar vierde 

afdeling, en met wat geluk 

blijven we er. Ook de 

eerste ploeg kan het 

behoud verzekeren. 

Ik denk dat ze gewonnen hebben. 
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Intermezzo 1986 

Vanaf april kregen de leden een informatieblad, in 1983 verscheen het laatste Schaken in de Zuiderkempen, 

er is dus veel verloren gegaan … 

Het aantal leden van Rokade Westerlo steeg boven de 20, en we hadden een vaste stek gevonden in een van de 

lokalen van het Parochiecentrum Westerlo, elke vrijdag was heilig. Wij kregen kasten dankzij Willy, en het 

lidgeld was 500 Bf, waarvan we 390 Bf doorstorten aan Liga, VSF en Bond. Enkele leden kregen elo: Wim 

2209, Marc 1893 en Rik 1668. Om wild ‘trakteren’ een beetje in de hand te houden maakten we een ‘pot’ 

systeem, iedere aanwezige gooide 100 Bf in een pot en de voorzitter hoopte dat hij einde avond toekwam, 

‘zware’ bierdrinkers waren voor. 

Natuurlijk waren we ook actief:  

Zilveren Toren: W1 met Wim Barbier op het eerste bord eindigde op de 6de plaats in afdeling 2, waar met 

ploegen van 6 gespeeld werd, W2 nam de 8ste plaats in derde afdeling. Uitslagen en tabellen nog met de 

hand… 

Lentetornooi in Noorderwijk in ’t Wout, Marc won voor Sylvin en Frans (beiden 3de) en 5 andere 

rokadisten. 

Rapid tornooi in Hoboken 

Sinksen tornooi in Halle: 6 

moedige spelers waarvan enkelen 

met drank (Corsendonk) naar huis 

gingen. 

Sylvin en Jan bezochten het Swift 

tornooi in Brussel, waar Jan een 

fotosessie aanging met Victor de 

Verschrikkelijke. Dit alles in het 

Sheraton Hotel waar we alleen 

binnen mochten als we onze jas in 

pand gaven. 

4de Rapid tornooi in Westerlo met meer dan 150 deelnemers. 

Snelschaken in Geel met Hans en Sylvin waar een computer het einde van het tornooi niet haalde. 

Snelschaken in Herenthout in groepen van 6. 

Marc werd clubkampioen, Sylvin vice terwijl Edje de beste snelschaker bleek te zijn. 

De clubkas was redelijk gevuld en leden konden vervoerkosten en inschrijfgelden terugbetaling aanvragen, 

wat dan ook veelvuldig gebeurde. 

Cisse zorgde ervoor dat we konden teren in de Ritten in Houtvenne. 

Kloksimultaan door IM Weemaes waar Johan S voor deining zorgde. 

In het Europees Parlement in Brussel namen we deel aan het Commedore tornooi 4 ronden Amsterdams met 

toen 225 000 Bf. aan prijzen. 

We speelden mee in het Ericson tornooi in Nederland. 

Het tornooi van Essen werd bezocht door Rik, Hans, Marc, Sylvin, Jos en Kris. 

In Oostende vonden we Marc, Cisse, Rik en Sylvin die huiswaarts keerden met 4 kg ongepelde garnalen. 
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Oosterhout in Nederland kon rekenen op Marc, Willy, Hans en Sylvin. Je moet naar het buitenland om te 

winnen tegen Marc en Hans, en dan had Willy het geluk niet tegen Sylvin te moeten. 

Danny nam deel aan het BK, waar hij in de A groep prachtig tweede eindigde. 

11-11 tornooi in Hoboken: we waren met 12, beide ploegen eindigden in de middenmoot. 

Afvallingstornooi in Noorderwijk, Kris wint het verliezers tornooi voor Hans. 

Zuiderkempen: 21 Rokadisten namen deel met min of meer slechte, middelmatige of goede resultaten. 

Kersttornooi in Deurne: 2 ploegen van 6 spelers, uitslag zo slecht dat er zelfs geen verslagje afkon. 

Het 1ste Antwerp Chess Event (ACE) 

Gespeeld in de Arena van Deurne. Een unieke formule: 7 ronden zwitsers, blitztornooi, laatste dag simultaan 

door GM Kasparov, waar Staf, Cisse en Sylvin een zitje hebben.  

Aanwezig voor Rokade Westerlo: Bart Theys, Bart Steyaert en Cisse. Sylvin bij de wedstrijdleiders en Joke 

als een van de drie ‘gratiën’ beschreven in de Morgen. 

De organisatie ziet het breed, dankzij een fantastische sponsoring belooft het de wedstrijdleiding een 

vergoeding van 40 000 Bf. Tot blijkt dat een bedrag, geschonken door de Gazet van Antwerpen niet cash, 

maar in de vorm van advertenties gegeven wordt. Gevolg: wedstrijdleiders krijgen 1000 Bf per dag en mogen 

voor 10 000 Bf verteren in de VIP ruimte. 

De VIP ruimte is een plaatsje waar je alleen op uitnodiging binnen kon komen, met exclusieve wijnen, kazen 

en ander genot. 

Tijdens het incident beschreven in een volgend artikel zitten alle wedstrijdleiders toevallig met hun 

respectievelijke partners in de Vip. 

Wereldkampioen Gary Kasparov tegen Cisse, Staf en Sylvin 
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Enkele clubleden op bezoek zullen hun vip prestaties niet vlug vergeten, of juist wel? 

De waardige opvolger van het Lost Boys. De allereerste editie kon alvast rekenen op de steun van 130 

enthousiastelingen in de arena van Deurne. Andere Rokadisten aanwezig: Bert Steyaert en Cisse Goossens. De 

crew bestond uit o.a. Helmut Keustermans en onze Sylvin als wedstrijdleiders; Cies Cysen, Paulus Thoeng; 

Marc Bils als tornooileider, Melvin de conciërge en last but not least de drie gratiën zoals de ‘Morgen’ ze 

beschreef. Joke en co fleurde de inkomhal op en menig schaker vertoefde meer aan hun tafel dan achter het 

schaakbord. 

Het Antwerp Chess Event werd mijn zoveelste comeback. Ik speelde in Antwerpen een onvergetelijk en 

spectaculair tornooi. Mijn spel was niet benijdenswaardig (wat wil je als je twee volle jaren geen fatsoenlijke 

partij meer gespeeld hebt), wel de sfeer er rondom. Elke ronde was puur sensatie. Ik begin dan ook met het 

citaat waarmee Sylvin mijn tornooi afsloot: “Wat gij in dit tornooi meegemaakt hebt, doet een andere schaker 

een heel leven over. Andere mensen zouden geld bij betalen om hetzelfde parcours te mogen afleggen”, einde 

citaat. 

Here of the day (Metallica) – ronde 1 

Mijn comeback was ditmaal voorzien van de nodige ‘goesting’ en motivatie. Die goesting en motivatie kreeg 

al na de paring van de eerste ronde een flinke knauw. Ik zou die namiddag op het podium aan treden (bord 8) 

tegen niemand minder dan Internationaal Meester (IM-2286), Jef Boey. In zijn jonge tijd nog bijna 

Wereldkampioen correspondentieschaak. Wonder boven wonder hield ik stand en in de tijdnoodfase vlogen de 

vonken eraf. Heel de zaal lag toen al verlaten en de achterblijvers hadden zich allemaal rond ‘mijn’ bord 

geschaard. Een tijdnoodfase waar het bloed tegen de muur spatte (ik kreeg tot driemaal toe de kans om de 

partij in mijn voordeel te beslechten). Op de 41ste zet besloot deze jongen maar eens even om voor de eerste 

keer in zijn leven een dame te offeren. Een correct dame offer dat achter niet correct verder gespeeld werd. 

Voilà, mijn eerste nul was een feit. Ik raad iedereen aan van mijn partij tegen Boey na te spelen. Een 

gladiatorengevecht in het Colloseum van het oude Rome is er niks tegen. Misschien dat Boey na die ronde 

volledig psychologische kapot zat, want hij is nooit verder geraakt dan de subtop. 

The morning after – Ronde 2 

Tegen Marie-Jeanne Jonckers. Zij had een heel pak elo-punten minder dan ik en dit moest dan ook een vlotte 

winstpartij worden. Alleen dat het ‘vlotte’ niet kwam. Na de partij kwam ik tot de conclusie dat 99% vrouwen 

niet denken zoals mannen op vlak van schaken. Alhoewel dat het woord ‘strategie’ onbestaande was voor 

mijn tegenstandster, dreef ze me vakkundig door mijn vlag. Na mijn allereerste dame offer, nu ook mijn 

allereerste verlies tegen een vrouw en een allereerste keer dat ik door mijn vlag ging op een lange partij. En in 

tegenstelling tot wat doorgaat voor ‘the worst nightmare of a chessplayer’, vind ik het geen schande om tegen 

een vrouw te verliezen. Conclusie: 0/2. Ik had Antwerpen alleszins anders voorgesteld. 

Whatch me how I fall (Pennywise) – ronde 3 

Met wit tegen een N.C. Hapje? In deze partij liep ik verloren in een zijvariant van het Tarrasch en kwam iets 

minder te staan. Mijn tegenstander deed een foute combinatie en ik vond er niks beter op om (hoe kon het ook 

anders dan mijn eerste) te schwindelen. Geloof me, schwindelen is niet voor iedereen voorbehouden 
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Attack Forze Z – Ronde 4 

Wat stond me vandaag te wachten. Ah ja, een 

koningsaanval met een paardoffer en een 

torenoffer op g6. Gelukkig kon ik tussendoor 

nog een blokkadeoffer brengen en mijn 

tegenstander ging uiteindelijk doodleuk met 

eeuwig schaak lopen. Een mager halfje op vier. 

Ik heb het ooit al eens beter gedaan en het elo-

punten verlies was niet meer om aan te zien. 

Misschien dat ik de volgende partijen wat 

minder zou moeten spenderen bij twee van de 

drie gratiën.  

Woensdag – blitztornooi 

Den Cisse blijft thuis (het vrouwke had viskes 

gebakken). Ik blitzte meer dan behoren tussen de 

<2000’ers. De laatste twee partijen moest ik 

echter tweemaal een verliespunt incasseren en ik eindigde met 7/15 in de eerste helft van het peloton. 

Des cheveux blondes et beaucoup de parfum – Ronde 5 

Kon het nog lager? Afgaande op het aantal borden achter mij niet! Je denkt dan bij jezelf dat het nu wel 

eindelijk genoeg geweest zal zijn, krijg je daar toch wel weer een vrouw tegen. (Er doen 4 vrouwen en 130 

mannen mee en Bart Theys zal er is even in slagen van tegen twee van de vier te moeten spelen.) Ik moest 

tegen niemand minder dan ‘Molleke’, voor sommige rokadisten komt deze naam héél bekend voor (ik noem 

geen namen). Het was een zeer leuke en (vooral) korte partij. Hip hip, hoera. Mijn eerste winstpartij was een 

feit. 

1000 bommen en granaten – Ronde 6 

De kers op de taart, het pakske onder de kerstboom, de oase in de Sahara, de gouden plak in Sydney. HET 

moment van het tornooi (reeds tot vervelends toe aan bijna iedereen verteld). Reeds uitgeroepen tot de 

officiële vijand nummer 1 van Rokade Westerlo. Zijn naam: VILARNAU. Doet mij nog steeds vol afschuw 

terugdenken aan 25 augustus van het jaar des heren 2000. Even omschrijving van het hoofdpersonage. 

Vilarnau, Belg met Portugese roots, is de vriendelijkheid en kalmte zelf, tot dat hij onder stress komt te staan. 

Dan krijgt hij last van hyperactiviteit, ‘achtervolgingswaanzin’ en zijn temperament. Wat gebeurde er precies. 

Vilarnau raakte overstuur (?) door twee jeugdspelers (die enkel kwamen kijken naar ons bord), wierp zijn 

koning in het midden van het bord, tekende het notatiebiljet en stormde de zaal uit. Geen wedstrijdleider of 

andere official te bespeuren. Later op die namiddag maak ik een praatje met één van die twee jonge gasten. 

Komt Vilarnau terug de zaal binnen, ziet ons staan, komt op ons af. Hij beschuldigt mij er onmiddellijk van 

dat “ik die twee gasten ingehuurd heb om hem te komen pesten”, grijpt naar de keel van één van zijn ‘pesters’ 

en begint die jongen te wurgen. Ik kom tussenbeide en duw Vilarnau weg die zich vol woede richt op die 

tweede jeugdspeler. Vilarnau neemt die zijn zonnebril af, smijt die met alle macht op de grond en gaat dan 

nog even op de zonnebril springen (ondertussen is héél de zaal op ons gefocust), Vilarnau loopt dan kokend 

van woede de zaal uit. Geen wedstrijdleider of andere official te bespeuren. Aan iedereen die mij maar ‘van 

zinnes’ kent, moet ik in het detail uitleggen wat er gebeurd was. Het was beter dat er een wedstrijdleider 

aanwezig was om de schade vast te stellen en dien gast een ‘rode kaart’ te geven zoals de Cisse voorstelde. 

Killing in the name of (Race against the machine) – ronde 7 

De allerlaatste ronde. Het werd tijd om eens een partij te spelen zonder blunders, zonder ruzie te maken of te 

zoeken. K nagelde me vast achter mijn bord en concentreerde me voor 100 % op de partij (geen geflikflooi 

meer met de meiskes). Mijn tegenstander heeft het geweten. Deze ging even stoer doen in het centrum en 

plaatste zijn kleine teen onder een pletwals. Het gevolg was dat hij er helemaal onder verdween. Ik strafte een 

klein foutje van hem genadeloos af. 
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Het eindresultaat van 3.5/7 is alleszins nog te pruimen, maar rekening houdend met het prestige en buchels zal 

ik niet veel grond hebben om op te staan. 

Zondag – D-Day: Kasparov komt…  

En Sylvin, Staf en Cisse zullen het geweten hebben. Zij waren één van de moedige teams die het (tevergeefs) 

opnamen tegen Kasparov. Al vlug 

kwamen ze kapot te staan in de 

Franse opening en gaven als 

allereerste ploeg op. Het leuke van 

die dag was niet dat ik mijn ‘grote 

held’ Kasparov kon zien of 

omhelzen (yak). Wel dat mijn 

noeste arbeid van de laatste dagen 

beloond werd met een free-ticket 

voor de VIP. D.w.z. free food en 

free drinks. Maar mijn 

herinneringen zijn van die avond 

nog steeds wazig. 

Voilà, dat waren dus de avonturen 

Bart &Company in de Arena van 

Deurne. Een tornooi dat ik niet 

meer vergeten zal. Ik heb van die 

anderhalf week genoten en heb 

alleszins de smaak terug te pakken. See you around and chessen maar. 

Ps: wie koopt mijn schaakbord (gesigneerd door Kasparov) over voor 200 Bf? Sorry Timothy, just joking, just 

joking. 

Bart 

Open Gent 

9 ronden tornooi op 5 dagen, de eerste jaren van vrijdagavond (1 partij) tot en dinsdag (2 partijen per dag), 

later van zaterdag (2 partijen) tot en met woensdag (1 partij), geen elo verwerking, tempo 2 uur QPF, later 1 

uur 30 minuten met 30 seconde increment vanaf de eerste zet. Aantal deelnemers variërend van 300 tot 600, 

enkele GM. Locaties: de abdij, expo, kazerne, Sint-Barbara college. Overnachtingen de eerste jaren in 

studentenhomes, latere jaren BB en hotels. 

1990: tornooi ‘ontdekt’ door Wim, Marc, Cisse en Staf. Marc heeft in zijn studentenjaren in Gent ooit vroeger 

meegedaan. 

1991: Cisse, Staf, Marc, Chris W. Iedere dag op en af, Guy L en Gunther ook van de partij. Wilde verhalen 

van mosselen en hun gevolgen … 

1992 verslag: Ik zeg al niets meer 

(Al wat je nu zegt, kan later tegen je gebruikt worden) 

Vrijdag 17 juli 1992 

De heenreis: 

Gunter gaat op eigen kracht, dit wil zeggen met trein en taxi, Staf heeft de grootste en tofste auto en mag dus 

bestuurder spelen voor de anderen. Patrick wacht geduldig bij Sylvin, Marc wordt opgehaald, Chris vervoegt 

de bende in Rijkevorsel. 
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Door zeer slecht weer naar Gent, onderweg de gebruikelijke sterke verhalen, zo van en ik win vandaag zeker, 

morgen nog zekerder, overmorgen… In de file en de storm, maar ook in onze sas, bereiken we de beroemde 

bocht van 130 km vlak voor Gent. Na slechts 1 maal verkeerd gereden te hebben, stopt Staf bij een 

studentenhome, dat, eerlijk, eerder schroomvoetend betreden wordt. 

Eerste complicatie: 

Slimme Marc heeft voor hem en Sylvin vroeger geboekt, zij zijn zeker van een kamertje, Staf en Chris worden 

naar een ander home verwezen, Patrick heeft geluk en mag hier een kamer betrekken. Van Gunther geen 

spoor, later blijkt hij reeds van 3 uur op zijn bed te liggen, veel later blijkt dat hij beter zijn tijd al studerend 

had doorgebracht. 

De inschrijving: 

Voor de eerste maal betreden we de tientallen treden die ons naar de bovenste verdieping van de tornooizalen 

zal leiden, aanschuiven, naam opgeven, elo-controle, betalen, papieren krijgen, terug naar home. 521 

moedigen schrijven zich in, o.a. 296 Nederlanders, 156 Belgen en nog wat andere nationaliteiten. We 

herkennen Gurevich (2625), Weemaes, Boey, Marcel Van Herk, Schuurmans, …, we tellen 54 schakers boven 

de 2200 punten en voelen ons in uitstekend gezelschap. 

Intermezzo: 

Marc heeft, als goede schaker, boeken over het edele spel meegesleurd, en een bord, stukken en zelfs een klok 

behoren tot de vaste uitrusting van deze tornooispeler, Sylvin daagt hem uit om een variant in het frans te 

bekijken, Marc verliest enige malen en Sylvin gesterkt naar de eerste partij. 

Nacht 1 

Veel te kleine kamer, veel te veel lawaai, veel te veel gerommel op de parking, in de gangen, veel te moe, veel 

te veel licht, veel te veel zachte matras, ik mis de luxe, de tv, een versnaperingetje, kortom een nachtje om 

vlug te vergeten. 

Zaterdag 18 juli 1992 

De eerste uren: veel te vlug wakker, als je tenminste na zo een nacht kunt ontwaken, ontbijt met een bedelende 

Marc, die er zelfs niet voor terugschrikt om het eten van iemand anders bord te halen, krantje lezen, schaakje 

doen, makkertjes uitlachen, de gewone rommel voor een partij. 

Intermezzo 

Voor de eerste maal met zes aan tafel, waarom krijgen Hollanders frieten, en wij niet, waarom is Staf beter in 

het tellen van groot geld, en zeer slecht als het om tellen van briefjes van 500 gaat, waarom willen wij de Staf 

steeds volgen, nu hij ons de weg naar de zaal der zuchten getoond heeft? 

Ronde 3 

Gunther en Patrick nemen eindelijk het laken goed beet, en trekken, ook Marc komt terug daar waar hij moet 

zijn, 2 uit 3, Sylvin verliest op een min of meer stomme manier (Lh7: ), Staf en Chris zweren dure eden, als ze 

morgen geen enkele partij winnen, schaken ze nooit, nooit, maar dan nooit meer, wat bij de rest van het zestal 

verschillende reacties uitlokt, van ongeloof naar doffe berusting. 

Nacht 2 

Gelieve nacht 1 te hernemen. 

Zondag 19 juli 

De eerste uren: 

Voor de tweede maal gaat Sylvin eerst ontbijten, kwestie van rustig de aangeboden spijs naar binnen te 

slokken, om daarna de rest van de kudde uit bed te trommelen. Staf en Chris komen in paniek het kleine 
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kamertje van de verstandigste onder ons binnen en hakkelen zoiets van: wat moeten we doen, de politie zoekt 

ons… Onmiddellijk schieten de volgende overwegingen door het hoofd van de voorzitter: 

 De bende van Nijvel eindelijk ontmaskerd 

 Het losgeld van Anthony weer gevonden (denk aan het strooien van briefjes van x Bf.) 

 Anarchistische haarkapper loopt in de val te Gent 

 Net van illegale bouwvakkers opgerold 

Maar niets van dit alles staat op zijn gezicht te lezen wanneer hij kalm informeert of ze gewapend zijn, en zo 

ja, dat een vrijwillige overgave dikwijls in hun voordeel pleiten en dat gijzelingen niet gewaardeerd worden 

door de grote massa, tenzij het slachtoffer VDB of zo heet. Wanneer Marc en co dan ook nog binnenvalt, 

moeten de 2 van al hun boze plannen afzien en besluit het zestal een zoektocht naar friet in te zetten. 

Frieten hebben we gevonden, maar als iemand van de geachte lezers iemand van de eetwareninspectie kent, 

wij kennen een adresje waar deze man (of vrouw) bingo kan roepen. 

Ronde 4 

Op het eerste gezicht een zeer bevredigende ronde, we halen 4 uit 6, de Staf heeft zijn eerste puntje, toch blijft 

een wrang smaakje (frietjes) achter, Chris krijgt een van de 25 vrouwtjes, die dit tornooi opvrolijken, 

voorgeschoteld, en wat voor eentje… De partij duurt lang, uren en uren, Chris die anders nogal wat afwandelt, 

blijft stoïcijns op zijn stoel plakken, enkelen die af en toe de stand van de stukken gaan opnemen, verlaten de 

analysezaal frequenter dan normaal. De temperatuur buiten evenaart de hitte binnen, en Chris kan het niet 

laten, hij biedt het jonge meisje een stuk aan, wel voor een tweetal pionnen… Gevolg: Chrisje de boot in, of 

beter, hij valt uit de boot, woorden van troost kunnen niet helpen, zeker niet meer als het wicht de partij als 

‘eng’ beoordeelt, het dal dat Chris door moet is diep, zeer diep. Marc en Sylvin besluiten, terecht, de 

tornooizaal te verlaten. De beklimming van Alp D’Huez door Hampsten kan rust brengen in deze door God 

verlaten en door de vrouw verraden wereld. 

Ronde 5 

Onze 3 topspelers worden door de hitte en hun tegenstanders van het bord geveegd, maar in de heetste 

momenten, op de bovenste verdieping, waar ademhalen een kunst geworden is, laten de andere rokadisten zien 

wat ze kunnen, Staf een tweede punt, zonder al te veel moeite, Sylvin de kortste partij van het tornooi 

(tegenstander 20’ te laat, speelt dan 15 zetten in 10’ en geeft op na een derde pionverlies, en dat alles volgens 

de boekjes van zwart), en Chris… Chris krijgt voor de tweede maal een dame voor zich, wij ons hart 

vasthouden, nu is deze dame niet zo bekijkenswaardig als de vorige, en Chris komt tot inkeer, deze maal geen 

offers, geen zwakke momenten, keihard ertegenaan, geen genade, geen blik op oneindig, maar strak gericht op 

de zwarte vesting, en zie, zoals de slang uit het aardsparadijs met vlammend zwaard de deur gewezen wordt, 

zo toont onze held het ene matbeeld na het andere, tot de jongedame, murw geslagen en tot een hoopje ellende 

in een broeikas omgetoverd, haar koning aan Chris aanbiedt, die hem triomfantelijk ronddraagt, onder applaus 

van alle rokadisten die eindelijk hun hartje gaan ophalen bij de Gentse feesten. 

Intermezzo 

Die Gentse feesten, onder leiding van Marc gaan Sylvin en Patrick zich in de massa wagen. Gunther moest zo 

nodig bekomen (= huilen is te laat), Staf en Chris hebben afspraakjes met respectievelijke vrouwtjes op 

maandagavond. De rondleiding van Marc is geen groot succes geworden, en dit ligt meer aan de volgelingen 

dan aan de gids. Twee mannen waar de onverschilligheid voor al dat plezier van afliep, die zo rap mogelijk 

een rustig terrasje eisen, die het vertikken ook maar 1 blik op al die heerlijkheden te werpen die alleen de weg 

naar huis belangrijk vinden, die zelfs de muziek verwaarlozen, alleen een gekoelde scotch heeft enig invloed 

op zulke individuen, zelfs Marc begrijpt dat. Ligt het aan de drank, of worden andere mensen het lawaai beu, 

feit is dat die nacht drie schakers rustig en vredig onder de lakens doorbrengen. 
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Maandag 20 juli 

Voorbereiding 

Het reeds gekende stramien, onderbroken door de uitchecking van het gevreesde duo, zij zijn van plan om de 

laatste nacht in meer luxueuze oorden door te brengen. Wij niet wat weinig jaloers, maar wij laten niets 

merken, wij zijn goed opgevoed, wij liggen niet te pochen met een 17-sterren hotelletje, zoals elke grote 

sportman, geen vrouwtjes die onze concentratie verstoren, kortom, wij zijn zo jaloers als een overjaarse geile 

bok, die de concurrentie hun gangen ziet gaan door prikkel, schrik en andere draden. 

Weer 4 uit 6, als we dit nog enkele malen kunnen doen, komen we bij de eerste tien van de 

ploegenrangschikking. Chris krijgt voor de derde maal vrouwelijke tegenstand, maar daar de enige echte ook 

ronddwaalt in de gangen, kan hij niet anders dan het jonge wicht de duivel op het lijf te jagen, wel moet hij er 

lang op wachten, daar de jongedame geregeld voor 5’, 10’ of zelfs langer verdwijnt, even vrezen we zelfs dat 

ze in een totaal verloren stelling definitief haar biezen pakt en ons een 30’ op het vallen van de vlag laat 

wachten. Marc is het moe om afgekeurd eten te verorberen en samen met Sylvin en Patrick gaat hij naar een 

deftig restaurant om de gevreesde mosselen een lesje te geven. Veiligheidshalve nemen zijn metgezellen meer 

onschuldig voedsel, de verhalen van verleden jaar over schelpdieren zijn te vers in het geheugen geprent. Met 

meer dan gewone belangstelling wordt de voor- en achterkant van Marc de eerstvolgende uren in de gaten 

gehouden. 

Ronde 7 

Lap, de goede resultaten van de namiddag zijn verzwonden, alleen Chris, ditmaal terug in de jongenswereld, 

speelt een denderende partij, je moet ze eens te pakken zien te krijgen, de moeite om na te spelen. Te heet om 

in de tornooizaal te blijven, en dus vertrekken Staf en Chris met aanhang naar de Gentse feesten, Sylvin en 

Marc gaan rustig van de zomeravond genieten, Gunther zoekt zijn bed op, en hoe Patrick zijn avond 

doorbrengt, we willen het niet weten, alleen dwaalt hij na middernacht op de verkeerde verdieping van het 

studentenhome rond. 

Dinsdag 21 juli 

Gewekt door een keiharde donderslag om 6.30 uur maken alle schakers reeds hun valiesjes, het regent, de 

wolken nemen foto’s van het aardoppervlak met flitslicht, wind vanuit het oosten koelt de straten, maar binnen 

blijft het drukkend. Ontbijt om 8 uur, want om 9 uur worden de klokken ingedrukt door de onverbiddelijke 

arbiter. Timman heeft gelijk als hij zegt dat dergelijk vroeg begin van de laatste dag het ritme breekt. Niet dat 

wij veel ritme hebben. 

Ronde 8 

Dromen zijn bedrog, na deze ronde beseft Marc dat hij het goede resultaat van de vorige jaren niet meer kan 

halen, Gunther komt in de onderste regionen terechte, Chris ziet terug een nul verschijnen, Staf hijst zich bij 

de rest van de 3 punters, Sylvin vergeet in een prachtcombinatie met gegarandeerd stukwinst het stuk te 

nemen, en moet in een onduidelijke stelling remise geven. De situatie is meer dan grappig, Marc op 4 punten, 

alle anderen op 3, de laatste ronde zal uitsluitsel moeten brengen. Nu ook de vrouwtjes van Marc en Sylvin 

komen supporteren, belooft de laatste ronde van keihard kaliber te worden. 

En dat is dat, Staf, die volgens de trekking het meeste kans op 4 punten heeft, faalt ditmaal in de uitvoering, 

Chris hijst zich op een verdiende 3,5 punten situatie, Patrick weet weer niet te winnen, Gunther doet voor de 

rest van het jaar zijn mond niet meer open, alles wat je nu zegt, wordt opgeschreven en kan later tegen je 

gebruikt worden. Marc heeft gelukkig de 5 bereikt, want door de verdiende winst van Sylvin wordt de 

rangrode van de club helemaal dooreengegooid. Veronderstel even dat Sylvin Gent beëindigt met dezelfde 

punten als onze eerste-bord-speler!!! 

De terugtocht 

Chris en Staf braaf onder de hoede van de vrouwtjes met de auto, de rest tracht op de goedkoopste manier 

gebruik te maken van de NMBS, Gunther haast zich alleen terug naar Leuven, blij dat hij de vernietigende 

opmerkingen van de anderen niet meer hoeft te horen, Herentals wordt zonder problemen bereikt. 
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Bijvoegsels 

 Staf is in de laatste ronde zo zenuwachtig dat hij de klok induwt zonder een zet te produceren, is dan 

ook verwonderd dat de tegenstander dit niet pikt. 

 Kortste partij de laatste ronde 1. e4 en remise 

 Of: negen partijen Gent is voor velen te veel (trop is te veel) 

 Verhaaltje: de negende ronde start, bord x zonder spelers, na een 15’ komt speler a aangelopen, ziet 

tot zijn grote vreugde dat wit nog geen zet gedaan heeft, zet zich tevreden neer en volgt met 

toenemend enthousiasme de wijzers van de witte klok. Na 30’ komt ‘moemoe’ puffend de trappen 

opgelopen, stevent naar bord x en zet tot grote verbazing tot de zwartspeler: “Nou, ik dacht” met 

zwart te moeten spelen”. Paniek bij de andere, controle, en ja hoor, moemoe heeft zwart, dag 30’. 

 Moemoe is een verschijning, een verademing op zulk een tornooi. Stel je voor, je zit rustig je partij 

voor te bereiden, komt ineens, een dame, meer dan middelbare leeftijd, alle plaats opeisen aan de 

andere kant, deze dame plaatst een thermos met thee op het midden van het bord, zet er een plastiek 

bekertje naast, smost wat thee over je stukken, drinkt hoorbaar en genietend wat van het vochtje, en 

gaan dan nog schaken ook. 

 De eerste ronde zat moemoe niet ver van de voorzitter, tegen iemand van 2000 die zo onder de indruk 

komt van de theeceremonie, dat hij in 10 zetten eraf gaat. 

 Na 7 ronden heeft moemoe nog steeds 1 punt. 

 Gezegde: Sylvin draait niet mee met de wind, wel met de punten. 

 Enkele spellen hebben een vervelende koning en koningin, zelfde stukjes met bollen erop, Marc heeft 

dadelijk een oplossing: bollen eraf vijlen… 

 Gehoord van Gunther na zijn partij tegen de 2222-speler: in die paard zet van mij zat iets in, het is 

best speelbaar… 

 Reactie van Sylvin: kan best, er zit vooral een punt voor hem in. 

 Symboliek: Gunther wil geen remise, een boom moet vallen, en zelfs een kort zaagje kan een dikke 

boom vellen. Reactie van Sylvin: als dan het korte zaagje nog eens doorbreekt op een hard stukje, kan 

die boom weleens te taai worden, zagen met je vingertje is niet goed voor je velletjes. 

 Prachtigste zicht van het tornooi: Stel je eens voor, Chris in diep gepeins verzonken, en tegenover 

hem een jong wicht dat zeer genietend aan een ijslolly likt, een rode ijslolly, waarbij haar rode, spits 

tongetje verfrissend werkt, terwijl een grauwe, grijze, door de jaren omgetoverd tot een lap leer, tong 

van Chris, af en toe wat vocht op droge lippen brengt. 

 Het contrast tussen de 2 lichaamsdelen is zo groot, dat de voorzitter er spijt van heeft dit niet op 

beeldband vast te kunnen leggen. 

 Een aandachtige lezer zal eindelijk willen weten waarom Staf en Chris door de politie gezocht 

werden, maar we moeten dit met de mantels van de discretie, de liefde en de solidariteit met 

clubleden, bedekken, we kunnen echte de leden geruststellen, ze worden niet gezocht voor moord, 

diefstal, verkrachting, overvallen met of zonder geweld, en ook de bijzondere belastinginspectie zit 

niet achter hen aan. 

 Misschien wilde de politie eens kennismaken met 2 kerels die tot een kot in de nacht flipperspelletjes 

beoefenen, gepaard gaande met heuse sirenes en hels lawaai, zodanig dat een volledige peda een 

volledige nachtrust moest missen. 

PS: ronde 9 en de einduitslag ontbreken, niettegenstaande de heer J. van Emelo himself de belofte van zending 

heeft afgelegd, zelfs na telefonisch contact met de secretaris van Gent blijft onze brievenbus leeg. Toch hopen 

we de leden vroeg of laat de nodige inlichtingen te kunnen bezorgen. 

In 2002 reageert Bart op een verslag van Gent. 
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RECHTZETTING GENT 2002, door Bart 

In het volgend artikel zou ik alle halve waarheden andere opgeblazen ‘sterke’ verhalen van Gent willen 

uitzuiveren. Ziehier mijn versie van de feiten, de niets afdoende waarheid. Het verhaal van Gent 2002 gaat als 

volgt: 

1. DE HEENREIS 

Jef, Rob en Bart moesten al na een late clubavond met de trein naar Gent, simpelweg omdat Sylvin (de 

antiheld in het verhaal) voor dag en dauw reeds in Gent moest zijn (we denken dat die daar elk jaar mee de 

borden gaat klaar zetten in ruil voor een lager inschrijvingsgeld). De treinrit verliep voor éénmaal vlot en 

zonder straffe  toeren of ongelukken. 

2. DE FABIOLA 

Maar dat ongeluk, of liever gezegd ‘het kan iedereen overkomen syndroom’ volgde snel daarna in het 

studentenhome ‘Fabiola’ waar redelijk wat volk van Westel zou ‘slapen’. Jef en Bart hadden daar een kamer. 

Bart een gewoon alledaags kot met bed, kast, wasbak en een uitzicht over Gent. Jef, die in eerste instantie niet 

in zijn wanna-be-kamer met een kleur van deur binnengeraakte, had ook een kamer. Na enkele pogingen die 

uitdraaiden op het forceren van slot en deur, bleek deze gewoon los te zijn. Rob en Bart, met Jef op kop, heel 

curieus de kamer van Jef binnen. Bleek Jef over heel veel ruimte te beschikken, maar dat de kamer eerder 

weinig meubilair bevatte. Geen bed, geen wasbak, wel een uitzicht over Gent en, naar alle waarschijnlijkheid 

in de prijs inbegrepen, een hoop GFT- vuilnisbakken. Dikke lol natuurlijk bij Rob en Bart, een gefrustreerde 

Jef die op en af van verdieping zes naar gelijkvloers mocht liften voor een nieuwe sleutel. Na een tijd kwam 

een vloekende Jef terug onze gang ingelift en bleek dat hij zich gewoon van nummer had vergist en zijn 

sleutel had mogen behouden. 

3. SCHAKEN  

Naar 't schijnt zou er ook geschaakt worden. Naar het 't schijnt zou ik ‘mits meer fitheid na zaterdag hogere 

punten waard zijn’ volgens een bepaalde waarnemer. In de eerste ronde speelde ik remise tegen Hans Renette, 

net geen tweeēntwintig rond en de ronde erop werd ik van het bord geschoven door een vrouwelijke 

grootmeester. Ik speelde over het algemeen redelijke en lange partijen. Dinsdag (voorlaatste dag) werd mijn 

stabiele puntengroei doorbroken en ging ik voor de bijl met een dagscore van 0/2 tegen Patrick Boons en 

Steven Huypens, twee sterke spelers van de generatie voor mij. 

4. FREYA 

Daar hoor ik al jaren de meest geweldige verhalen over. Ik had me voorbereid op een eerder taverne-cafe met 

een oudere, rijpere vrouw achter den toog die met haar charmes het ouder gedeelte van Rokade (lees: Staf, 

Sylvin en Cisse) volledig had ingepalmd. Ja wadde, zitten die oude sussen al jaren bij zo'n jong ding op café. 

Soit, de Carpe Diem, een eerder klein en minder goed verlicht café viel wel mee. Ik herinner me nog vaag dat 

ze daar blonde Leffe van 't vat hebben, op maandag gesloten zijn, er leuke discussies met Britten over de euro 

gevoerd kunnen worden en ge d'er ook nooit harten heer moogt dikken! 

5. SYLVIN 

Sylvin was in Gent op sommige momenten eerder humeurig en ging vaak vroeg slapen (en was ’s morgens 

nog niet uitgerust). Eén van de leukere momenten was toen hij in de laatste ronde tevergeefs achter remise 

mocht spelen. Ook is het blijkbaar de gewoonte om in Gent onmiddellijk te vertrekken na je partij tijdens de 

laatste ronde, zonder ook maar iets te komen zeggen tegen andere, nog spelende clubgenoten. Dit volledig in 

contrast met het wat jonger volk van Westel, dat zelf bijna elke avond de voorzitter van hun thuiskomst op de 

hoogte kwam brengen. Dit om Sylvin te laten weten dat iedereen weerom veilig thuis geraakt was uit het grote 

en onbekende Gent. Onze voorzitter hoefde dan niet meer ongerust te zijn. 

6. TWEE LEFFES, NEN HOOP POSTERS EN EEN HOLLANDSE MEID 

Tot mijn verbazing moet ik de steeds wederkerende verhalen horen over gebroken Leffeglazen. Mensen die 

het ook alleen maar ‘van horen zeggen’ hebben, gebruiken dit verhaal te pas en te onpaş. En wat is er nu van 
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waar? Marc's artikel in dit clubblad vertelt de feiten redelijk objectief. Mijn uitleg: "Tja, als een mens dorst 

heeft, durft ie als eens wat nonchalanter nen plateau drinken op tafel zetten." En wat die posters betreft: Jef, 

Marc, Tim, Bart en zelfs Steven wilden enkel Sylvin en Patrick 's morgens vroeg blij maken met een zeer 

originele verrassing. Wat tenslotte de verhalen over die Hollandse meid inhouden. Tijdens één van de keren 

dat ik met Yonne aan het blitzen was, waren er enkele Rokadisten (met de voorzitter en Patrick op kop) die 

cirkelend als een gier rond zijn prooi, mij nauwlettend in de gaten hielden en toerekes maakten rond mijn 

bord. Vraag maar aan de Cisse, die heeft ook de eer gehad om tegen Yonne te spelen. 

7. DE TERUGREIS 

Na de laatste ronde nog afscheid genomen in de Freya, maar daar waren echter geen Rokadisten meer 

aanwezig. Dus zijn Steven, Jef en Bart als laatsten van Westel huiswaarts vertrokken. Wat er nog vermeld kan 

worden is dat Steven tijdens het wandeltochtje naar het station opmerkelijk veel moest (lees: wou) pauzeren. 

Volgend jaar moet hij maar voor een fiets zorgen. 

Weddenschappen aan den toog, Staf 

We schrijven anno 2003. Om een aantal al te grappige Rokadisten die met mijn overtollige kilootjes 

hoofdzakelijk verkregen door het stoppen met roken, aan het lachen waren de mond te snoeren, ging ik de 

weddenschap aan 10 kilo te vermageren voor Gent 2003. Ik was de mening toegedaan dat deze grapjassen snel 

hun mond zouden houden maar wat bleek: 

 Algemene instemming (waarom zouden ze ook niet, ik stond 7 tegen 1) en ik had het aan mijn 

kingsize broek. 

 Bij winst heel het Gent-weekend gratis drank aangeboden door een zevenkoppige tegenpartij. 

 Bij verlies deze waarschijnlijk nog vrolijker bende 1 avond vrijhouden bij Freya. 

 Al snel bleek dat mijn sociale kalender niet echt in mijn voordele was: 

o Motoweekendjes met zoals het nen echte motard past vettige junkfood 

o 1 week voor Gent een week naar Dominican Republic in all-inclusive. 

 Bijgevolg moest ik met hangend hoofd (en overtollige kilo’s) naar Gent. 

 Daar ontpopten de winnaars zich tot korte drank en cocktaildrinkers eerste klas terwijl ik vorige jaren 

menig spake en colaatje zag over de toog komen. 

 Gevolg: veel zatte mensen die avond en de Stappe héél veel plaats in zijn portefeuille. 

 Dit kon ik natuurlijk niet zo laten en tegen de wil van mijn vrouwtje Vifke in, maar met volle goesting 

van een aantal Rokadisten met onze ondervoorzitter Bart op kop werd volgende nieuwe weddenschap 

leven ingeblazen. 

Staf weegt op datum van feiten 102 kg (door Andy gecontroleerd) 

 Voor de start van Gent 2004 moet ik 92 kg of minder wegen om mijn weddingschap te winnen. 

Inzet: zelfde voorwaarden als vorig jaar. 

Deelnemers: 

 Enerzijds de winnaar Staf 

 Anderzijds de verliezers: Bart, Cisse, Sylvin, Andy, Marc, Parick, Johan 

Er mogen zich nog altijd verliezers aanbieden (kostprijs wordt dan lager per kop). 

De Cisse zal zaterdagmorgen bij vertrek naar Gent als deurwaarder fungeren om mijn gewicht te controleren 

en die meting is bindend. 

Waarvan akte. 
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Gent 2011 

Een tornooi gekend vanwege de jaarlijkse invasie van een tiental rokadisten, tenminste zo was het vroeger. 

Een tornooi gekend vanwege een abdij waar men zich een kip aan het spit voelde in de bovenste speelzaal en 

dacht dat het winter was als men de kelderverdieping als speelzaal had. 

Een tornooi gekend vanwege het feit dat het jaar na jaar een hele kazerne op stelten werd gezet. 

Een tornooi gekend vanwege het feit dat Staf er kilo’s bijkwam en hierdoor veel geld moest uitgeven in het 

plaatselijk cafeetje, gesitueerd dicht bij de studentenblokken die tevens dienstdeden als slaapplaats der 

rokadisten. 

Een tornooi gekend door het feit dat Sylvin er bergen ontdekte, die niemand ooit eerder of daarna heeft gezien, 

na een avondje in het gezelschap te verkeren van geestverruimende dranken die volgens Sylvin te veel 

gelijkenis vertoonde met water. 

Een tornooi gekend vanwege het prachtige artikel ‘sproeten in de pot’ geschreven door W.C. (Wouters Chris) 

na een maaltijd mosselen. 

Een tornooi gekend vanwege het feit dat Sylvin alleen maar ‘steak natuur’ kon uitspreken als men de 

bestelling kwam opnemen in dat klein restaurantje op de hoek. 

Een tornooi gekend vanwege het feit dat Marc VD steeds de groenten van Sylvin zijn ‘steak natuur’ smakelijk 

verorberde. 

Een tornooi gekend vanwege het feit dat Sylvin elke aanwezige Rokadist een andere kant uitstuurt als hij de 

weg moet uitleggen naar het cafeetje waar we ’s avonds zouden bijeenkomen. 

Kortom, een tornooi met een hoogstaande reputatie en bron van straffe verhalen die zo nu en dan circuleren in 

onze club. 

Rokades deelname is de laatste jaren meer dan gehalveerd. Ooit waren we er met 15 spelers, nu werden er 

maar 3 moedige rokadisten gevonden om deel te nemen aan het tornooi namelijk Jelle, Johan en Sylvin. 

Ronde 1 

Sylvin en Jelle behalen op een normale manier een normale uitslag. Johan behaalt een overwinning, maar 

iedereen die het verloop van de partij een beetje gevolgd heeft kan nog steeds niet geloven dat Johan niet 

verloren heeft. 

Ronde 2 

Jelle speelt een prima partij maar moet uiteindelijk de duimen leggen.  

Sylvin verliest nogmaals op een normale manier.  

Johan geeft remise in een betere stelling daar hij de volgende rondes nog niet tegen de zware kanonnen wil 

uitkomen. 

Ronde 3 

Johan klaagt steen en been en betwist de geldigheid van de paringen, hij krijgt een echte afstraffing van IM De 

Jong. 

Jelle speelt remise tegen de remise koning van het tornooi zou later blijken (verbazing alom, ditmaal viel die 

eer niet te beurt aan Sylvin). 

Sylvin begint aan zijn jeugdtornooi. Na een zeer snelle remise krijgen Johan en Jelle verhalen over kabouters 

en smurfen te horen. Uitleg van Sylvin: ”Hoe kan je nu tegen iemand spelen die maar net over de tafel kan 

kijken?” 



139 

 

Ronde 4 

Als Sylvin zijn tegenstander een jong meisje blijkt te zijn dat moet rechtstaan op haar stoel om boven de tafel 

uit te komen weten Johan en Jelle dat het resultaat … juist ja, een snelle remise is. 

Meisje blij dat ze niet te lang naar rimpels en andere ouderdomskwalen moet kijken. Sylvin blij dat hij zijn 

verhaal over het bezweren van kabouters en smurfen nogmaals mag vertellen aan iedereen die het horen wil. 

Johan speelt goed maar kan het niet afmaken, geeft MC Michael nog een kans en die toont hoe je zoiets moet 

afmaken. 

Jelle heeft niet zijn dag en raakt niet verder dan remise. 

Ronde 5 

Jelle behaalt een vlotte overwinning.  

Johan moet er langer voor zwoegen en zweten maar weet uiteindelijk ook de overwinning binnen te halen. 

Sylvin ziet een jong, klein, meisje tegenover hem plaatsnemen. Verhalen over kabouters en smurfen … 

M.a.w. enkele minuten na de start van de ronde heeft Sylvin zijn remise reeds laten noteren op het scorebord. 

Ronde 6 

Jelle en zijn tegenstander verbruiken beide bijna al hun tijd. De stelling is lang remise. Helaas maakt Jelle op 

het einde een kleine fout en dit wordt afgestraft. 

Johan speelt een korte partij. Hij hoort het remise aanbod van zijn tegenstander niet en bied enkele zetten later 

remise aan dat vlot word aanvaard door zijn tegenstander nadat deze informeert of zijn remisevoorstel wel 

hoorbaar was geweest. 

Sylvin ziet een jeugdspeler naar zijn bord komen. Gelukkig is deze speler groter in gestalte dan hemzelf. 

Sylvin denkt nu niet aan een snelle remise. Had hij misschien wel moeten doen want nu wordt hij volledig 

weggespeeld in het eindspel. Commentaar Sylvin: ”In het eindspel moet je een actieve toren hebben, en niet 

zoals ik hem zo passief mogelijk maken”.  

Ronde 7 

Jelle speelt een van zijn slechtere partijen. 

Johan speelt remise tegen de remisekoning van het tornooi. 

Sylvin zijn jeugdtornooi is gedaan, helaas kunnen we niet hetzelfde zeggen van zijn resultaten. 

Ronde 8 

Johan behaalt een vlotte overwinning, met dank aan zijn tegenstander. 

Jelle is nog niet volledig over de teleurstelling van zijn vorige partij heen en speelt een lusteloze remise. 

Sylvin heeft geen genade met zijn vrouwelijke tegenstander. De analyse van de partij door Johan en Jelle was 

kort en bondig, het meisje had haar lange gestalte tegen. 

Ronde 9 

Johan speelt veel te snel en vergooit zo zijn kans op een (gedeelde) ratingprijs. 

Jelle vergeet de dame van zijn tegenstander te slaan. Gelukkig voor Jelle biedt zijn tegenstander zijn dame nog 

een tweede keer aan. 

Sylvin klaagt over de paringen, mompelt iets over opgezet spel, combines, en andere duistere zaken. Over de 

partij zelf ditmaal geen verhaal alleen een korte boodschap wordt de wereld ingestuurd door Sylvin: ”Ik heb 

verloren”. 
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Johan en Jelle behalen een redelijk resultaat en kunnen min of meer tevreden terugblikken. 

Sylvin zijn tornooi is tegengevallen.  

Zijn verhalen over kabouters en smurfen, actieve en passieve torens, en het feit dat hij geen enkele strip heeft 

kunnen kopen om zijn collectie te vervolledigen, daar alle gekende stripwinkels toe waren als Sylvin zich ook 

maar in de buurt hiervan durfde te begeven (of zat Jelle hiervoor voor iets tussen?) zullen te pas en te onpas in 

de toekomst te berde worden gebracht als het woordje Gent valt. Geschiedenis is geschreven, zal voortbestaan 

in der eeuwigheid. 

42ste Eastman Open van Gent 2019, Tim, 26.07.2019 

Een klassieker heette dat vroeger. Nu krijgt het de naam monument, ofte een toernooi dat sinds mensen 

heugenis bestaat met een erelijst bevolkt door GM’s en andere sympathieke mensen. Hier werd de fundering 

gelegd voor de reputatie van Rokade Westerlo als toernooiclub. De auteur van dit artikel moest zijn eerste 

pasjes op de 64 velden nog zetten toen de eerste Rokadisten al kwamen proeven van het schaken, de sfeer en 

de feesten. De hoogdagen van Rokade Westerlo in het Open van Gent liggen achter ons, ver achter ons. 

Verhalen van om en bij de 20 Rokadisten doen de ronde, het moet ergens rond de millenniumwissel geweest 

zijn. Anno 2018 was Sylvin de enige aanwezige Rokadist. 

De vakantieplanning dwingt mij ertoe om dit jaar het Open Van Gent in mijn kalender aan te kruisen. Meteen 

een verdubbeling van het aantal deelnemende Rokadisten. Op de avant-vendredi wordt de geschiedenis van 

het toernooi nog eens opgerakeld en passeren enkele anekdotes de revue. De praktische nabije toekomst wordt 

al eens bekeken, in samenspraak met de fanclub. 

Op zaterdag ontmoeten Sylvin en Tim elkaar in de Savaanstraat. De start van een schaaktoernooi is altijd een 

gezellige drukte bij de inschrijvingen en bijkeuvelen met oude bekende. Als de paringen van de eerste ronden 

mooi op tijd worden uitgehangen ontstaat volgende kleine conversatie tussen Sylvin en Tim. 

 

 S: op welk bord speel je? 

 T: bord 74 

 S: welke kleur heb je? 

 T: zwart 

 S: en je tegenstander? 

 T: wit 

Laten we hierbij houden, een nog niet volledig herstelde Sylvin verkiest zondag nacht huiswaarts te keren, 

zodat Tim op zijn eentje Rokade moet vertegenwoordigen, hij doet dat prachtig. 

2022: Gent Open wordt terug ingericht, na de Abdij, Expo, de kazerne, Sint-Barbara is het de beurt aan het 

Kuipje om de schakers te ontvangen. Maxim en Sylvin zijn zeker van de partij.  
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Geraardsbergen 

2000 Tim en Timothy maken kennis met de speciale overnachtingsplaatsen van Geraardsbergen, we zullen er 

nog lang naartoe gaan. 

18de Open Internationaal Toernooi Geraardsbergen 10-11 augustus 2002, 

Jef 

Dit jaar was het de beurt aan de ingekorte versie van het jaarlijkse schaaktoernooi in Geraardsbergen. Dat wil 

zeggen dat er slechts 2 dagen in plaats van 4 dagen werd geschaakt. Het aantal speeldagen lijkt echter 

omgekeerd evenredig met het aantal Westelse spelers, want dit jaar was onze club met niet minder dan 7 

spelers vertegenwoordigd op dit gezelligste van alle Vlaamse tornooien. Aan de startlijn verschenen de familie 

Van Dyck (pappie Marc en zoontje Sam), de gebroeders Verellen, Bart, Tim en Timothy. In totaal verschenen 

139 spelers aan de aftrap. Omdat het toernooi zoals gezegd 2 dagen besloeg, maar de leiding toch halsstarrig 

vasthield aan het 7 ronden- Zwitsers-principe, dienden de ronden ingekort te worden tot 1 uur K.O. per speler. 

Dat is zowat het perfecte tempo om 1° ofwel een sterker spelertje mooi weg te vegen, of 2° zelf keihard naast 

het bord gezet te worden door een prutser avant la lettre. Lol verzekerd dus en met exact deze ingesteldheid 

namen we allemaal plaats achter het bord. 

FM Jan Van Mechelen zal de bovenstaande regel goed gekend hebben, want tegen Tim (theoretisch de 

mindere van Jan, want nog geen FM) zag hij maar geen winstkansen in het verschiet met een remise als 

gevolg. Voor Tim kon het toernooi al niet meer stuk en het is een mooie opkikker na een wat minder CC. Ook 

tegen Robijn Verlinden weet hij op het einde van een gewonnen stelling remise te houden (zie geanalyseerde 

partijen). In de eindklassering maakt Tim een positieve balans op van 4/7 en dient hij van de Westel-clan 

enkel Marc nog voor te laten gaan. 

De 'nederlaag' tegen Tim leek Jantje niet goed bekomen te zijn, want wat later mag hij het opnieuw tegen een 

Westerlonaar opnemen (de Marc) en ook dit is andermaal geen spekje voor zijn bekje. Niet alleen zijn er geen 

concrete winstkansen, koele-killer- Marc speelt hem regelrecht het verlies in! Marc lijkt altijd een tikkeltje 

beter te spelen op zomertoernooien dan tijdens het clubkampioenschap... of is dat maar een idee? Marc behaalt 

dezelfde eindscore als Tim maar door weerstandspuntachtige-toestanden bekleedt hij wel de 35ste plaats! 

Voorwaar een schitterend resultaat! 

OK. We dalen verder af in de schaakhiërarchie. From here it only goes down! Jef presteerde naar eigen 

zeggen middelmatig tot slecht, een remise tegen MJ Jonckers is niet echt om over naar huis te schrijven, 

alhoewel een winst tegen +2000 het eindresultaat toch enigszins wist op te fleuren. 

Bart speelde zoals altijd een goed toernooi, maar zonder echte uitschieters. Alhoewel het veelvuldige Leffe-

verbruik (zie foto!!) daar misschien voor iets tussen zat, en natuurlijk werd er wederom voor afleiding gezorgd 

vanwege de Leffe -leveranciers (lees: de serveerstertjes; zie eveneens foto). Hij haalde net als Timothy 3 uit 7, 

lang geen slecht resultaat voor een internationaal toernooi. Iets minder gunstig waren de schaakgoden Rob 

gezind die een iets te schamel resultaat van 2 uit 7 behaalde. "Interesseert me niet, ik kom eigenlijk gewoon 

voor de sfeer en minder voor het schaken", einde citaat, waarvan acte. 
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2003 …of hoe Tim Dutreeuw op remise hield… 

Naar goede tweejaarlijkse gewoonte ging op 14 augustus het vierdaagse internationaal schaaktoernooi van 

Geraardsbergen van start. Zoals reeds enkele jaren de gewoonte, is Rokade Westerlo op dit toernooi steeds 

door enkele Rokadisten vertegenwoordigd. Leden die dit 

jaar ‘een reputatie’ hoog te houden hadden waren Andy, 

Cisse, Bart, Tim, Jan-Dries (sinds G’bergen officieel 

Cesaar voor de intimi) en Jef. Ook dit jaar moesten het 

stalen ros, NMBS genaamd, dienstdoen als transport 

naar de mattentaart-city. Cisse maakte dankbaar gebruik 

van het transport dat door Andy werd voorzien. Eénmaal 

aangekomen werd met de traditionele friet-van-de-

Roeland-traditie gebroken en werd krachtvoer in de 

vorm van mattentaarten verorberd. Het spelersfront deed 

een tikje sterker aan dan andere jaren doordat Jef, Bart 

en Tim in de onderste helft van de lijst terug te vinden 

waren. Dat gaf uiteraard aanleiding tot de wildste 

fantasieën wat betreft paringen in de éérste ronde. Niet 

veel later werd ons vermoeden dan ook zwart op wit 

bewaarheid. Ziehier ronde 1: 

Ronde 1 

 Jef – IM Martin-Senff (2452)               0-1      

 Tim – IM Martin Dutreeuw (2383)     ½-1/2  

 Bart – IM Andrzeji Adamski (2330)    ½-1/2  

 Andy – LUC Mathijs (1918)                  1-0  

 Ad Van Den Berg (2247) – Francis      1-0 

 Guy Ringoir (1956) – Jan-Dries            1-0 

Tim, Bart en Jef spelen alle drie in het godenzaaltje. Dat moet de eerste ronde zijn! Jef is de tweede speler van 

de onderste helft, right…, hij mag dus tegen de op één na sterkste speler aantreden. Hij speelde degelijk en 

houdt de stelling lang op remise. In het eindspel maakt hij een fout waarna hij sito presto van het bord wordt 

gekeerd. Tim mag tegen Marc Dutreeuw. Tim zet de stelling rustig op, Marc vergaloppeert zich en dreigt een 

pion te verliezen. Dit leek hem reden genoeg om remise aan te bieden waar Tim welgeteld 2 milliseconden 

over nadenkt. Fritz gaf een stelling als beter voor Marc, maar hebben is hebben en krijgt de kunst. Bart zet zijn 

favoriete Anti-Koningsindisch op in de vorm van Averbakh. De stelling zit al snel toe en remise is ook zijn 

deel. Westel doet dat niet slecht. Andy wint vlotjes, zoals dat hem in een eerste ronde betaamt, Francis en Jan-

Dries denken kans te maken vanuit een underdogpositie en geven hun puntje nederig aan de tegenstander. 

Met grote brede bedden en dito badkamer en met… zoals gezegd… een jonge knappe bazin die je persoonlijk 

kwam vragen hoe je spekje en je eitje moest gebakken worden. Heerlijk… Ook den Andy liet zich in goede 

zin opmerken, deze keer niet bloedstollende schaakpartijen maar als een rustige plezante kerel die ‘s nachts 

niet lag te snurken en … in zijn ondergoed naar de ongrijpbare muggen lag te kloppen… één nadeel… zijn 

moeder had zijn haar geknipt en had volgens hem de verkeerde stoofpot gebruikt!!! 

Hier zie je v.l.n.r Cisse, Timpe, Marcel Van Herck, Andy 

op de voorgrond met zijn korte koppeke, Jef en Jan-Dries. 

Links een gedeelte van het koetshuis waar werd gespeeld. 
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Tot slot nog deze bedenking: Na zo’n intens vierdaags samenzijn leer je mekaar toch wel wat beter kennen… 

en ik moet zeggen…die jonge snaken van Westel zijn een stuk voor stuk toffe gasten. Een fijne ervaring. 

 

 

 

 

  

Droomaankomst van rokadisten  
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Open Geraardsbergen 2014, Steven, 14.08.2014 

In Geraardsbergen vond afgelopen dagen naar aloude traditie het 30ste open plaats. Rokade Westerlo tekende 

present met Tim, Jef, Steven en scheidsrechter Sylvin. Al bij al verliep het toernooi vrij vlot. Af en toe werden 

we wat geplaagd door regenvlagen, en tenten die in het rond vlogen, maar schaaktechnisch waren de partijen 

veelal de moeite waard. In de einduitslag vind je de Rokadisten terug op volgende plaatsen: 

 22. Steven - 6/9 

 36. Tim - 5.5/9 

 69. Jef - 4.5/9 

Hieronder een kort verslagje van de partijen van Steven. Tim en Jef worden aangemoedigd om ook hun 

partijen toe te voegen. 

Na ronde 1 te winnen van een 1500 speler, 

kwam ik onmiddellijk op bord 1 terecht tegen 

GM Dgebuadze. Reeds in de opening werd me 

duidelijk dat ik niet veel initiatief moest 

verwachten in deze partij. De volgende ronden 

verliepen naar verwachten, en in ronde 6 kwam 

ik opnieuw uit tegen een hoge elo, Roel 

Hamblok (2277). In een positioneel betere 

stelling besluit Roel volop voor de 

koningsaanval te gaan, maar precies rekenwerk 

toonde (ook in de post-analyse) aan dat dit te 

ambitieus was. In de laatste ronde tot slot werd 

ik, tot groot jolijt, gepaard tegen Samuel 

Verbruggen. Ook vorig jaar speelde ik in 

Geraardsbergen tegen Samuel Verbruggen, 

eveneens in de laatste ronde. Marc Bils kon 

zich nog levendig herinneren dat onze partij de prijsuitreiking toen een dik half uur achteruitgezet had. Hij zag 

zich evenwel schaakmat gezet door PairTwo! De partij zelf was allesbehalve. Na een blunder in de opening, 

krijg ik alsnog de overwinning gepresenteerd door mijn tegenstander die tactische fouten maakt en veel tijd 

verbruikte. 

Wist je datjes Geraardsbergen 

Wist je dat… 

1. Geraardsbergen dit jaar weer het hoogtepunt van menig Rokadist zijn schaakzomer was… De jonge 

leeuwen van de club bij afwezigheid van opa Sylvin en papa Marc onze Cisse als oppas meekregen en 

iedereen heel braaf is geweest. Cisse toch nen hele goeie oppas was en dat we besloten hebben om die 

meer mee te nemen… 

2. Westerlo tijdens de eerste ronde op de topborden speelde Jef op twee, Tim op zes, Bart op acht en dat 

ze het daar meer dan behoorlijk deden. Jef pas na heel lang spelen zich gewonnen moest geven aan 

een (opgelucht) mosterd Senff. Tim op een diefje ging lopen met remise van Dutreeuw-Museeuw , en 

Bart (na weet te hebben van Tim zijn remise) snel drawde tegen Adamski. 

3. Marc Dutreeuw Jef een hand gaf nadat hij Tim feliciteerde met zijn remise tegen Marc?! Begrijpen 

wie begrijpen kan.  

4. Het schaken er bij het begin van de tweede ronde voor een enkeling op zat… 

5. Bart en Andy, zoals de traditie het past, weer tegen elkaar mochten en ditmaal in de blitz 

6. De schaakplaats in Geraardsbergen ingedeeld is in het prachtige koetshuis, de muffe zolder en last but 

not least, het duivenkot. 

https://www.rokadewesterlo.be/blog/open-geraardsbergen-2014
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7. Andy, meermaals de trukkendoos boven haalde, Tim tussen koetshuis en zolder zwalpte, Jef zwaar 

beofferd werd, Bart tijdens zijn partijen weinig achter zijn bord zat. Cisse een heel tornooi jojo’de en 

Jan-Dries de truc-allures van Andy begint over te nemen. 

8. Cisse de kaas van de pizza liet eten door een horde kleine mannen in een blauw t-shirt  

9. Cisse – in een schoon tentje en afgezonderd van de rest van schakend Geraardbergen – Tim, Jef en 

Jan-Dries leerden strippokeren. Het echter niet geweten is, hoe hun ‘kaart’ avondje eindigde. 

10. Er bij het inschrijvingsgeld niet alleen 

een slotmaaltijd zat, maar ook een 

cursus hoe-revalideer-ik-van-een-

hernia. We nog nooit zoveel gelachen 

hebben als die avond. 

11. Marcel van Herck niet zo’n stil watertje 

is als algemeen aangenomen wordt. 

12. Sommige (afwezige) Rokadisten met 

wroeging aan het tornooi (& ons) 

gedacht hebben, maar wij allesbehalve 

aan Marc. 

13. Bart op gehoor een mega-volksfeest op 

het spoor kwam en Cisse back-stage-

ingang versierde voor alle aanwezige 

Rokadisten. Cisse daar (deze keer) niet voor moest strippen. 

14. Het panoramisch view van Goeferdinge gesloopt werd en de trofee als versiering diende bij de BBQ 

15. Hiervoor gehele vlaggenmasten om 4 uur ’s nachts werden gesloopt en wat verder in vuilnisbakken 

aan de bushalte werden gedumpt 

16. Staf zich op de bbq afvroeg waar de schone vlag nu wel vandaan kwam. 

17. ‘s Nachts kaartspellekes spelen met bollekes en streepkes verdomd moeilijk is… en dat sommige blij 

waren dat ze niet uit de kleren moesten en ervan afkwamen met een extra rondje. 

18. Nog later ’s nachts wel eens een mega-sprint-brug-op-getrokken werd… Niet iedereen even 

enthousiast deelnam. 

19. De jonge leeuwen (na jaren Geraardsbergen) het station amper terugvonden bij hun vertrek 
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Echternach 

Tweedaags tornooi, 9 partijen met een bedenktijd van 45 minuten per speler, 5 partijen op zaterdag, 4 partijen 

op zondag. Vertrekken op vrijdag, gewoonlijk terugtocht op zondag. 
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2010, Tim 

Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zowat op 11 juni toen we naar Echternach bolden 

om onze schaakzomer te openen. Timpe, chauffeur van dienst, haalt achtereenvolgens Sylvin, Jan-Dries en Jef 

op om via industriële autostrada en pittoreske binnenwegen naar de abdij van Echternach te rijden. Tijdens de 

rit animeert Sylvin de aanwezigen met ‘petites histoires’ uit zijn jonge tijd, (den Duits komt zelfs ter sprake). 

We houden nog een kleine tussenstop om effekes door ‘den peerekop’ te klimmen en alzo weeral een stukje 

van Echternach te ontdekken. 's Avonds op 

het terras worden de verwachtingen voor het 

toernooi besproken en de doelstellingen 

vastgelegd. En nog diezelfde avond 

introduceert Timpe Koehandel in Rokade 

Westerlo. Altijd leuk om op een vol terras dat 

naar het WK voetbal aan het kijken is 

luidruchtig te bieden op een geit of koebeest. 

Zaterdagmorgen kunnen we dan ontspannen 

beginnen aan 9 rondes plezante en 

interessante potjes schaak. Roger is inmiddels 

komen aansluiten bij de bende van Westerlo. 

En zo werpen 5 Rokadisten zich in de strijd 

voor de overwinning. Nu niet dat we voor de 

tornooizege gaan maar elke ronde geven we 

toch het beste van onszelf. Tussendoor zijn er 

de gebruikelijke praatjes over koetjes en 

kalfjes, over de gemiste kansen en over de 

klinkende overwinningen. Naargelang de dag vordert, pikt iedereen zijn overwinninkje mee en tegen de avond 

is het terug tijd om te ontspannen. Als je verhitte discussies over het feit dat een varken even veel waard is als 

een gans ten minste ontspanning noemt. Zondag, de tweede dag van het toernooi, is jammerlijk meteen al de 
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laatste dag. We geven er nog een laatste lap op. Gaan tussendoor de crèmerie bezoeken en houden ons fit met 

frisbee werpen (om polsblessures van het schaken te voorkomen). Ratingprijzen zitten er dit jaar niet in voor 

ons; het kan niet elk jaar prijs zijn. Sylvin haalt nog een mooie 2de plaats in de categorie ‘I A-arbiters van 

Belgische nationaliteit’. Een wel erg gemotiveerde Luc Cornet ging daar met de bloemen lopen. Soit, wij 

zonder prijs maar toch tevreden terug naar huis. 

Tim, 18.06.2013 

Afgelopen weekend vond het 20 ste Echternacher open plaats. Westerlo stuurde deze keer Tim, Sylvin, Jan-

Dries, Pieter en Stief als afgevaardigden. Het weer was beter als vorige jaren, het hotel was beter dan vorige 

jaren, wel iets meer afgelegen. 

Er hing zoals gewoonlijk een rustige en ontspannen sfeer. Stief vertoefde vooral in de spiegelzaal waar hij 

IM's en GM's bekampte. Tim is ook wel in de spiegelzaal geweest, maar werd daar door een IM en WGM snel 

terug buiten gestuurd. De gang was meer Tim's plaats. Pieter pendelde tussen gang en 2de zaal. Sylvin, de 

remise koning, zat meestal in de 2de zaal, een enkele keer kinderkamer buiten beschouwing gelaten. Jan-Dries 

zat meestal bij zijn goede vriend, meneer vlag, die hem veel punten kostte. 

De einduitslag: (Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S Punkte) 

 Istratescu, Andre GM 2655 Echternach 8 

 Gijsen, Stief 2142 Rokade Westerlo 6 

 75. Peeters, Tim 2043 Rokade Westerlo 5½ 

 157. Sterckx, Pieter 1705 Rokade Westerlo 4½ 

 205. De Vet, Sylvin 1585 Rokade Westerlo 3½ 

 224. Reypens, Jan-Dries 1503 Rokade Westerlo 3½ 

Open Echternach 2015 de waarheid, een beleving … , Steven, 20.06.2015 

Na een vermoeiende heenreis over kapotte bruggen, bezaaid met allerlei obstakels, hadden Steven en Stief de 

sleutel van de kamer reeds verdonkermaand. Sylvin werd dan ook de toegang tot het hotel geweigerd, wegens 

verdacht uiterlijk. Jef werd met open armen ontvangen. Na heel wat gepalaver, starten de rokadisten een 

legendarische ploegenblitz op restaurant. Partij volgt nog. Pieter speelde Qc6, de partij was voorbij. Toen was 

het tijd voor een variant op het bollekenswiezen, tot 17 slag... en terug. Tim won overtuigend. Het café bleef 

uitzonderlijk tot na 1 u open, de Rokadisten sloten af. 

Het weer in Echternach is stralend, Tim heeft 2 volle minuten zon gezien. 

Op zaterdag namen we deel aan een klein toernooitje in de abdij. Er waren nog 300 andere gegadigden. Stief, 

Steven en Jef kregen al snel enkele Bierstube-Gms voorgeschoteld. Sylvin voelde zich op zijn gemak in de 

peutertuin ( nvdr: dat is naast de kindertuin ). 

Pieter en Stief halen 3.5/5, Steven en Tim 3/5, Sylvin 2/5 en Jef 1.5/5. 

Ziehier nog enkele, nu al legendarische, uitspraken: 

 ik was in vorm, ik heb alle svennige zetten gezien 

 ik heb gezocht, maar geen enkele verlies-variant gevonden 

 pak nooit op c6, zeker niet op aangeven van Pieter 

 ik denk dat we ooit hier op den hoek al eens geweest zijn 

Echternach 2015 de waarheid, een beleving …  

Rond januari komt de vraag: wie doet er mee in het tornooi dat het schaakjaar van rokade Westerlo opent? 

Vaste klanten schrijven in, Steven zoekt en vindt een betaalbaar hotel, niet ver van de tornooizaal, vervoer 

wordt pas het laatste moment geregeld, dit jaar zijn Steven en Jef de bereidwilligen. 
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Sylvin naar Jef, Pieter wordt opgepikt, en wij weg. De vraag of we langs Luik moeten, beheerst de eerste uren 

van de rit, Sylvin wil boven Luik, en wijst er herhaaldelijk op dat we Luik links, rechts en zelfs boven kunnen 

laten liggen, Jef wil door Luik, gaf althans die indruk. 

Redelijk op tijd ter bestemming, maar de brug werkt niet mee, zo kunnen Steven en Stief in extremis als 

eersten het hotel in, en melden de lieve dame achter de desk dat de anderen uren later zullen aankomen, 

waardoor enkele minuten later Jef met open armen ontvangen wordt, en Sylvin op zoek naar de sleutel van 

zijn kamer moet. 

Tim vervoegt het groepje en wij naar de gebruikelijke kroeg om een natje en een snackje. Hier wordt ook een 

spannende teamschaak gespeeld, Stief, Jef en Sylvin winnen, Sylvin gaat stukwinst uit de weg nadat hij 

berekent dat enkele zetten later het mat ondekbaar wordt. 

Een spelletje kaarten moet de gefrustreerden terug uit de put helpen, dit lukt gedeeltelijk, midden het spel 

zoeken reeds enkelen hun kamers op. 

Het ontbijt is beter dan dat van Goed Onthaal, toch al een tijdje geleden, goed uitgerust naar het werk, vijf 

partijen die een halfuur later beginnen, we spelen tot na achten. Op zoek naar een rustig eethoekje belanden 

we op de hoek, waar we volgens enkelen al geweest zijn. 

Korte avond voor iedereen, voor 

middennacht iedereen in bed, het is ooit 

anders geweest, op een kamer is er nog een 

monoloog te horen tot ver na 12, de tekst is 

verward zodat de toeschouwers geregeld om 

herhaling vragen. 

Op tijd op, eten en in een regenweertje naar 

de abdij, weer viermaal een handje geven, 

rond vijf en zeven ieder naar huis … 

De prestaties: 

 Stief met als vaste plaats de 

spiegelzaal, haalt 1 1 0 1 r 1 0 1 1 

6,5, de twee nullen tegen gm, oa 

onze jonge Tanguy, denkt misschien in de prijzen te vallen, maar komt iets te kort, eindigt 30 

 Steven wisselt de gang af met de spiegelzaal, haalt 1 0 1 0 1 1 0 1 0 komt zijn belofte om te starten 

met 5 op 5 bijna na, moet tevreden zijn met 5. Plaats 103 

 Tim volgt de voorzitter, nagenoeg het hele tornooi zitten ze naast elkaar, Tim eindigt op 104 met 5 

punten bijeen gespeeld 1 0 1 0 1 1 0 1 0, spelen ze binair? 

 Pieter heeft een sterke eerste dag, maar speelt naar eigen zeggen betere partijen de tweede dag, eindigt 

op 144 met 4,5 als volgt: 1 0 1 1 r 0 1 0 0 

 Jef doet het tegengestelde, een zwakkere eerste dag, maar een sterke zondag, haalt 4,5, eindigt op 177, 

met als punten 0 0 1 r 0 1 1 r r de eerste partij tegen een gm, de laatste tegen 2060 

 Sylvin tenslotte moet de derde partij in de peutertuin spelen, heeft 0 0 1 0 1 1 0 1 r , eindigt op 178 

met 4.5 het beste resultaat van jaren 

Voor de liefhebbers: laatste partij van Sylvin tegen Duitse 1850 met wit 1 e4 , c5 2 Pf3, d6 3 c3, Pf6 4 g3, Pe4 

5 Da4 met remiseaanbod, tegenstander denkt er 15 min over na, terwijl hij een zeer rood en opgezwollen 

hoofd krijgt. 

Voor meerdere verhalen verwijs ik naar mijn collega’s 
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Echternach editie 2017, Jef, 25.06.2017 

Dit jaar tekenden er 3,5 rokadisten present voor het tornooi van Echternach. 3,5 omdat een een reeds 20 jaar 

verloren gewaand lid het toch terug een beetje voelde kriebelen om nog eens met de stukken te schuiven. 

Timpe maakte er donderdag een dagje NMBS van om ginder te geraken en onze Hämelmaous toren al een 

beetje in te wonen en van de Echternachse nationale feestdag te genieten. Naar het schijnt kwam Coldplay 

door van de sportpaleis de dag voordien, maar het zou ook een lokaal coverbandje kunnen geweest zijn, dat 

was niet zo duidelijk. 

Op vrijdag werd Sylvin naar Jef gebracht om mee verder te rijden, dit nadat was gebleken dat Jef langs Marie 

om banden had in de Afrikaanse ondergrondse okkasiemaffia en daardoor zijn oldtimer ter plekke niet meer 

durfde achter te laten. Tja, een gewaarschuwd man is er 2 waard. Rob, de broer van Jef tekende ook present en 

daarmee was de delegatie voor de editie van 2017 vertrokken. 

Aangekomen was er al een eerste groot obstakel. Sylvin moest nog flappen tappen, maar was door de bond 

nog steeds niet uitbetaald voor zijn arbiteractiviteiten. Na de derde terminal bleek er echt nergens geld uit de 

muur te komen. Was Sylvin nu echt blut? Had Maria de rekeningen gekuist en richting Portugal gevlucht. Het 

angstzweet brak ons erelid uit, maar toen kwam Jef de instrukties op het scherm opvolgen. Bleek het woordje 

‘withdrawal’ in Sylvin's woordeboek toch een heel andere betekenis te hebben! Je kunt je het thema 

onderwerp van dit weekend al helemaal inbeelden veronderstel ik... 

De sfeer was dus direct raak en ook Rob deed mee met de wederzijdse plagerijen alsof hij gisteren nog een 

volbloed rokadist was. Maar het moet gezegd, ook onze voorzitter is nog scherp van geest en zet de ‘jeugd’ 

geregeld op zijn plek. 

Het schaken dan... we hebben allemaal goed gepresteerd. Iedereen speelt naar zijn verwachting of net er 

boven. Al de standaardexcuses bij een verliespartij kwamen aan bod... lomp een stuk ingezet, verkeerde 

zetvolgorde, schitterende combinatie gespeeld maar 1 zet ‘vergeten’ (??), onreglementaire zet niet opgeëist en 

ga zo maar door. Tim presteert natuurlijk het best, maar wordt iets te dikwijls naar beneden gepaard, waardoor 

het wat moeilijk van de grond komt. Sylvin laat de jeugd te pas en te onpas een poepje ruiken en Rob presteert 

zeer behoorlijk om 20 jaar geen stukken van dichtbij gezien te hebben. 

De eindstanden na 9 ronden: 

 Tim 5,5 

 Jef 5 

 Rob 4 

 Sylvin 4 

Het was weeral superleuk. Hopelijk kunnen we volgend jaar nog een paar leden extra warm maken 

De nieuwe polo'kes... + verslag door Sylvin + aanvulling Tim (cursief)  

...waren afgelopen weekend te bewonderen in Echternach. 

en op het einde halen we 4 punten …  

of 6 punten... 

Weken op voorhand wist ik dat de auto in Westerlo moest blijven, dan maar een vriendelijke bestuurder 

gezocht, achtereenvolgens maak ik afspraken met de ouders van Matei, met de Pieter, met Stief, Luc vertrekt 

reeds donderdag, om tenslotte door Jan-Dries naar Echternach gevoerd te worden. Aankomst rond 17.30 uur, 

een stralende Tim staat ons op te wachten aan de toren, een minder fitte Luc (ouderdom?) mompelt iets van 

welkom, en wij naar de markt. 

Terrasjesweer, Stief komt melden dat hij er ook is, en tot onze grote verbazing ontdekken we dat Marc voor de 

allereerste keer het tornooi zal meedoen. Wij op zoek naar eten, Luc en Tim hebben de donderdagavond een 

tof plaatsje gevonden en daar beloofd om terug te komen. Het doet me denken aan Bon Acceuil, te grote 

https://www.rokadewesterlo.be/blog/de-nieuwe-polokes-verslag-door-sylvin-aanvulling-tim-cursief
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porties en veel groenten. Ondertussen heeft Pieter zich bij ons gevoegd, en Matei en ouders begroeten we in 

de winkelstraat. 

Veel bekend volk bij de Doktor, Luc en Sylvin gaan, zoals het de oudjes past, op tijd naar bed, de anderen 

beloven zeer stil binnen te komen, en we mogen zeggen dat ze maar even stoorden. 

Weken op voorhand was alles al geregeld. Op donderdag met de NMBS naar Echternach, sleutel 

afhalen bij den tourist office, kaarsje laten branden in de abdij, boodschappen doen voor het ontbijt, 

kwaliteitscontrole bij de crèmerie, ‘beim den doktor’ gaan melden dat ze hun voorraad moeten 

aanvullen ... Enfin, ervoor zorgen dat de Rokadisten vrij zijn van zorgen en zich voor 100 procent op 

het schaken kunnen smijten. Vrijdag late namiddag, druppeltjesgewijs vallen de Rokadisten neer op 

het marktplein van Echternach, een blij weerzien van oudgedienden die zich klaar maken om de 

heroïsche gevechten uit hun jonge tijd te herbeleven. Beim den doktor wordt de aangevulde voorraad 

soldaat gemaakt bij een potje rondetafelschaak, een creatieve ingeving van de veteraan.  

Het tornooi zelf: ik geef enkel mijn avonturen, 

van de rest weet ik weinig …  

(idem dito voor Tim) 

Ronde 1: ik speel in de wachtgang: 

Maltezeanu Stefan (2060) – Sylvin remise. Ik 

krijg nr. 213 en mag tegen nr. 60, win een pion 

en de kwal, en maak de fout remise aan te 

bieden. Later kom ik tot het besef dat ik na 

winst waarschijnlijk een minder sterke 

tegenstander krijg. 

Ik start in de wachtgang. Een trage 

overwinning, maar een duidelijke 

overwinning in de Grunfeld. 

Ronde 2: met wit tegen Raetsch Kurt 2002 verdiend verloren. 

Met zwart het Albin-countergambiet uit mijn mouw geschud. Snel een klein voordeel bekomen, minder 

snel het kunnen afmaken. Toch een dame in het mandje kunnen leggen. 

Ronde 3: jeugdspeler Unbehend, Marius, 1348 kan een pion winnen op b2, durf niet (ik begin een hekel te 

krijgen aan die zogenaamde wijsheden zoals pak nooit op b2) laat de knaap terug in het spel komen en stel dan 

maar op het juiste moment remise voor. 

De spiegelzaal, een FM. Ik ruil alles wat over de helft komt, moet wel 30 zetten wachten voor er iets 

over de helft komt. Een eindspel met lopers van ongelijke kleur komt op het bord, einfach remis 

glaube ich. Ik zet mijn loper in de hoek, loper mag niet meer uit de hoek komen, doet mij denken aan 

mijn jeugd. Witte pionnen spelen ‘schipper mag ik overvare’, zwarte loper blijft in de hoek staan. Wit 

krijgt een nieuw vrouwtje, zwart geeft op. 

Ronde 4: met wit tegen Abramowski Joerg, 1934 offer een loper op g6 om met de dame op g6 en h6 eeuwig 

schaak te geven (sorry, het is driemaal dezelfde stelling) berusting bij zwart, remise. 

Terug naar de gang tegen een jeugdtalent. Een Benko, ik haat dat. Kies ervoor mijn paard op c4 te 

zetten ipv c3. Jeugdspeler speelt zijn standaard benko zetjes. Ik offer mijn paard op d6, wat normaal 

niet kan, nu wel en 1-0 op zet 18. 
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Ronde 5: Schmidt Waldemar 1915 duwt me 

in een diepe put, geen schijn van kans, 

precies of ik tegen Steven B moet spelen … 

Den Boris, een bekende kaart, een 

haalbare kaart. Barstende hoofdpijn, 

slaaptekort, niet verder dan 1 zet kunnen 

rekenen, geen schijn van kans, een diepe 

put, precies of ik tegen S Bellens moet 

spelen ... 

Met de bende naar hetzelfde eethuisje, 

daarna naar de Doktor, 11.15 uur in bed. 

Met de bende naar hetzelfde eethuisje, 

daarna naar den Doktor, 12.15 uur in bed. 

's Morgens moeten we onze toren verlaten. Alles terug opruimen en netjes achterlaten. Merken de 

schaakconnaisseurs op dat de auteurs van de aanwezige schaakboeken meespelen in het toernooi. 

Boeken laten signeren of is er dat wat over voor een schaakboek? 

Ronde 6: ik ben ondertussen in de kinderkamer beland, speel een soort salonremise tegen Noorderwijker 

Herman Verhoeven 1415 … 

Terug op de gang, tegen de vrienden uit Limburg. Ik zie een naar mijn mening foutief stukoffer 

verschijnen, verlies de interesse, verlies een volle toren. Kom in een verloren eindspel terecht, zet een 

valletje op, tegenstander trapt erin. Dan toch nog gewonnen. 

Ronde 7: Nog eens jeugd, Finkenbeiner Oliver, 1339, heb het eerst gedaan van de hele bende, na 10 min is de 

lol er reeds af, eindelijk winst. 

Terug op de gang, tegen de vrienden uit Geraardsbergen. Zotte stelling, Timpe stelling. Paarden aan 

de rand, korte rokade, lange rokade, penningen, stukken laten instaan. Langzaamaan zijn de 

dreigingen van mijnentwege groter dan die van tegenstander. Langzaamaan duw ik de zwarte koning 

in een matnetje. Langzaamaan sta ik mat in 1. In een rapid kun je al eens iets over het hoofd zien. 

Ronde 8: dat heb je dan, onmiddellijk een zware, Lopez Popov,  1940 ,maar misschien de beste partij, dus 

verloren 

Weeral op de gang, tegen de vrienden van Brussels. Een Blackmar-diemer besef ik op zet 5. Het feit 

dat ik pas op zet 5 merk dat het een standaard BD is wijst erop dat de conditie niet goed is. Ik heb 

gelukkig genoeg ervaring met de cheapo's die het BD produceert en win vlotjes door zelf de kwal te 

offeren. 

Ronde 9: Hubert Rene, 1413, rustig spel, pion voor, alles ruilen en eenvoudig winnen, wie zegt dat ik het niet 

meer kan? 

Weeral de gang, altijd maar de gang. Mijn tegenstander ruilt echt alles af, zitten snel in een eindspel. 

Ik win onmiddellijk een pion, geef hem iets te snel terug, manoeuvreer mijn kleine legertje naar de 

ideale velden om moeizaam mijn laatste punt binnen te halen.  

Rustig met Luc naar huis, …. 

De veteraan mag zijn medaille gaan afhalen voor 15 jaren dienst. Rustig met Stief naar huis... 

Echternach 2019, Jef, 18.06.2019  

Vorig weekend was het weer zover. De Remy Rippinger memorial, beter bekend als het tornooi van 

Echternach vond plaats. 
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Westel was er bij. Met 5 delegees, nl. Sylvin, Jef, Tim, Jan-Dries en aanstormend supertalent Mattei. 4 in rode 

polo, maar blijkbaar moet de eindbaas een ander kleur aan. 

In totaal 329 deelnemers, waaronder 10 GM’s. Niet slecht, zeker niet met dit weer. 

We schaakten alsof ons leven ervan af hing. De dreiging van hoon door clubgenoten is dan ook verpletterend 

en competitiedrang allang niet meer beperkt tot de werkvloer. 

We genieten van de plaatselijke Gelateria Venezia (da’s ijskreem), de door de heer 

Oberbillig plaatselijk gebrouwen Himbeerbrand (42%, 1,5€ per shot!), de verplichte 

schnitzels, Bratwürsten (liggen nu nog op mijn maag) und Weissbier en het heerlijke 

weer. 

Even was er een incident toen de lokale serveuse een niet nader genoemd lid op 

leeftijd (naam mag niet van de GDPR en geen toestemming voor de fotos!) 

aanmaande zijn rauwe groenten op te eten…. en bleef aandringen… en aandringen. 

Bevreemdend tafereel, maar daarna werd het toch nog gezellig. 

En het schaken dan, vraag je, was dat bijzaak of wat? Prestaties en uitslag allemaal 

statistische kansberekening in de lijn der verwachting. Als we wonnen hadden we 

uitzonderlijk goed gespeeld. Als we verloren had de tegenstander chance of waren 

we afgeleid door gefrutsel aan ritsen … je kan het zo gek niet bedenken. Echternach 

2019 

Alleen Matei is een outlier. Die haalt aan de lopende band gevorderde spelers 

onderuit waardoor ze nu nog in het koudzweet ’s nachts wakker schieten. Hij heeft 

een TPR van 1767 met een leeftijd van 10 jaar! Ik knabbelde op die leeftijd nog op 

wasco’s. Daniel Dharda, hou je al maar vast aan de takken van de bomen! Proficiat 

Matei! 

Expeditie Echternach 2019, Extra verslag (Sylvin) 

Anderen hebben de torens besteld, en het hotelwezen in het stadje zelf gaat er zienderogen op achteruit, dus 

moeten we een nieuw basiskamp zoeken in de omgeving van ons doel. 

Tim zoekt en vindt op een tiental kilometer van de abdij een geschikt onderkomen, Jan-Dries bestuurt de luxe 

auto, Sylvin neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid en Jef doet gewoon 

mee als een soort vrijgezellenavond in 

voorbereiding van ernstigere zaken. 

Vrijdag vroeg vertrekken, in regenweer, 

bereiken we na een zeer voorspoedige 

reis een klein dorpje op een bergwand, 

Jan-Dries heeft al zijn kunde nodig om de 

steile hellingen en de gevaarlijke 

afdalingen tot een goed einde te brengen, 

Tim neemt de omgeving tot 

voorbereiding van een toekomstige tocht 

in zich op, Sylvin is eerder onverschillig, 

Jef chilt. 

Na bezit genomen van de rustkamers, en 

advies gekregen van de plaatselijke 

sherpa, gaat de tocht naar het doel van 

zaterdag en zondag, we moeten vaststellen dat het stadje eigenlijk weinig veranderd is, de plaats van de 

Gordon S is er nog steeds. We bezoeken de plaatselijke ijsfabriek, wandelen even rond om te wennen aan de 

hoogte, op de terugweg klimmen we langs uitdagende paden naar een enorme waterval, verhinderen we dat 
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onze namen in de balken van een brug worden gegrift (of heb ik dat gedroomd), ontdekken per toeval een 

plaatselijke etensgelegenheid, (echt goed gemaaltijd)  steunen het volkse drankpaleis, (alleen Sylvin houdt het 

bij een ingevoerde drank), Jef blijft chillen, Sylvin leert de drie anderen een kaartspel, het basiskamp wordt 

rond middernacht teruggevonden. 

En ja, we gaan schaken, we ontmoeten Matei zaterdag die de ploeg vervolledigd… 

Tim, startnummer 92 speelt heel het tornooi in de eerste gang of in de spiegelzaal, wint van een fm en verliest 

tegen een andere fm, verliest een partij door gebrek aan concentratie, draait zijn pet om als hij gaat offeren, 

haalt 5 uit 9 en eindigt 93. 

Jef, startnummer 159, haalt de eerste dag 3.5 uit 5, herinnert zich dan dat hij daar is om te chillen, eindigt met 

4.5 gedeeld 147 met o.a.  Ulfke. 

Jan-Dries, startnummer 241, eindigt gedeeld 259 met 3 uit 9, kent wat tegenslag met paringen, vermijdt de 

gang der schande, speelt vooral in de zaal waar de geur van gebraden worsten binnensluipt en soms in de 

kindergarden. 

Matei, startnummer 305, kent een slecht begin, eerste partij in een gewonnen stelling weg geblunderd, speelt 

daarna een prachttornooi, gaat met een ratingprijs naar huis en eindigt met 4.5 gedeeld 147, samen met o.a. 

Ulfke. 

Sylvin, startnummer 232, gaat voor 3.5 de eerste dag, maar Jef pakt dat af, eindigt met 4 uit 9, laatste partij 

eerst gedaan van heel het zooitje, gedeeld 178. 

Zeer rustige terugweg, Tim krijgt de opdracht de torens te bemannen, Jan-Dries leert stoppen voor de witte 

meten, Jef in gedachten naar een gebeurtenis binnen enkele weken, Sylvin neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid en Matei heel gelukkig met een tornooiweerstand ver boven zijn elo. 
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Weekends in oktober 

Vrijdag 14 oktober, rustige dag in de club, wat snelschaken, wat regelen, de laatste ronde van de 

Zuiderkempen speelt in Noorderwijk, ik geraak er niet. 

Later bereikt me het bericht dat Marc (samen met Mathias De Wachter) een tornooizege rijker is, Westerlo is 

goed vertegenwoordigd in de erelijst, maar het doet toch deugd. Van de andere spelers is weinig geweten, 

tenzij tegen volgend bladje iemand iets te vertellen heeft. 

Zondag 16 oktober: intermezzo 

De Louis, je weet wel, van TSM heeft al jaren een tornooi lopen gelijk op het 11 11 tornooi, zelfde systeem, 

en hij heeft graag dat Westerlo deelneemt, dan is tenminste ambiance verzekerd. 

Marc trommelt een zevental spelers op, regelt het vervoer, krijgt de voorzitter zover dat deze zelf bestuurder 

van een voertuig wordt, alles lijkt in orde, … tot iemand iets fluistert over autoluwe zondag. Alhoewel onze 

voorzitter niet bepaald een groene jongen is, en de Vlaamse economie hem volledig vreemd is, 

niettegenstaande lessen gegeven door een bekend apotheker uit de streek van Kessel, besluit hij onder lichte 

druk van zijn onmiddellijke omgeving… thuis te blijven. 

Zwaar ontgoochelde Marc smeekt Patrick om in te springen 

(rijden?) en deze stelt zijn jaarlijkse voorwaarde: “geen meloen 

of ander ongedierte in mijn auto.” 

Later die avond een sarcastische Marc aan de telefoon, ja ze 

hadden goed gespeeld, ja ze waren in de prijzen gevallen, ja de 

eerste prijs was voor de ploeg van Westerlo (voorzitter zeer 

tevreden), maar er waren enkele problemen (lichte frons in 

voorhoofd voorzitter), Patrick had als ploegkapitein (zware 

frons) de volgorde der spelers niet-elo ingegeven (paniekreactie 

bij de voorzitter), en daarmee hadden ze meer bordpunten dan 

een thuisploeg, (gekreun in de huiskamer van de voorzitter) en 

waren ze met de hoofdprijs van meer dan zeven mille 

verdwenen. De voorzitter nam dan het woord en wees Marc 

vriendelijk maar vastberaden op het gevaar 

Patrick=ploegkapitein, zei dat hij begrip had voor de 

moeilijkheden waarin de onervaren snaak een vaste vriend als 

Louis gebracht had, nam zich voor de eerstvolgende gelegenheid 

de heer Patrick eens duchtig de mantel uit te vegen, (zoiets doe 

je niet, wie leert je zulke praktijken, nu was er nog een club 

waar we een goede naam hadden)(alhoewel na de laatste 

zilveren toren en het bezoek van de Cisse stond alles op losse 

groeven), speelde even met de gedachte een (geld)boete op te 

leggen aan de snoodaard, maar dacht toen aan zijn eigen 

onervaren jeugdjaren. 

Vrijdag 21 oktober 

Traditiegetrouw moest vandaag onze algemene vergadering 

plaats hebben, maar de vzw Ons Schaakgenoegen Kempen richt 

voor de eerste maal het Kempisch Snelschaakkampioenschap in. 

Ik daarnaartoe, snelschaken is een van mijn sterkste kanten (volgens een oud lid omdat je bij dit onderdeel niet 

moet denken, daarom is hij nu ook een oud-lid). 

Westerlo is vertegenwoordigd met vier spelers, daar waar ik toch meer had verwacht. 

Patrick, rijder en ploegleider  
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Op een totaal van 72 spelers met een gemiddelde elo van 1866(!!!) komt Jan op de 17de plaats van de 

deelnemerslijst, Marc op de 13de, Patrick op de 24ste en ikzelf op de bescheiden 44ste plaats. Bekende namen 

als van Mil (2490); Dutreeuw (2415), Weemaes (2388), Penson (2337), Boogaerts (2315) en Kristel (1657), 

een klein greepje uit het deelnemersveld, deden ons vermoeden dat het niet gemakkelijk zal worden. 

Bij de opwarming, weer dezelfde klassieke verhalen, over winnen en verliezen, over winnen tegen grote 

namen, over verliezen tegen… dames, meisjes, schatjes, liefjes,… kortom, niemand wordt gespaard, weet 

iemand iets van de laatste ronde Kempen van de Cisse, het schijnt dat… iemand fluister ‘Ingridje’ en Marc 

zwijgt ineens, een tweede zuchtje Kristel doet Jan nog altijd blozen, alleen van de voorzitter is niet geweten 

dat hij ooit, op schaaktechnisch gebied, de duimen heeft moeten leggen tegen het andere (zwakke) geslacht. 

Nu lopen er op dit tornooike enkele dingetjes rond, ik herken enkele gezichtjes, de zusjes Laeremans, Marie-

Jeanne (1627), Kristel (1657) en nog wat jong talent. In de onmiddellijke omgeving van Van Mil ontdek ik 

een dame die er mag zijn, luisterend naar de naam Sziva Erika en trotse bezitseter van 2250 punten. 

(kampioene van Nederland 1994 1996 1998). 

De geduldige lezer zal zich ongetwijfeld afvragen waarom al deze gegevens: eerste ronde bord 8: De Vet – 

Sziva. Je kan je noodlot niet blijven ontlopen. 

De volgende negen minuten werd er clubnieuws gemaakt, tot vervelens toe zal de 

voorzitter er mee kunnen uitpakken, was het omdat er een eerlijk oogcontact was 

voor de partij, was het de zachte handdruk en de wens ‘prettige partij’, was het 

omdat de eerste partij ‘een ingang komen’ betekent voor sommigen, kon de 

jongedame haar gedachten niet bij het spel zelf houden, was het omdat de 

jongedame gewoon onder de indruk kwam van de alom gevreesde persoonlijkheid 

van de voorzitter, was het omdat wit e4 opende, siciliaans tegen kreeg en hij na Lb5 

op c6 het paardje eraf knalde, waarna de jongedame iets wat tijd verspilde en hij 

steeds 1 minuut voorbleef, waardoor haar vlag eerst viel, hoofdzaak is dat er een 

glimlach op het gelaat van de voorzitter verscheen. Terwijl Van Mil troostende 

woorden uitsprak, troonde de voorzitter hoog boven de rest van Rokade, die vol 

bewondering de andere spelers toevertrouwden dat zij, was het sporadisch, wel eens 

gewonnen hadden gestaan tegen het oertalent. 

De glimlach van de voorzitter verbreedde enkele ronden later toen Marc zijn kans miste, Erika veegde hem 

deskundig van het bord, maar toen enen Chris Maes zijn huzarenstukje overdeed, (volgens de voorzitter met 

een reukje, clubmaten, weet je wel) bond de voorzitter even in, tot de laatste ronde, Patrick mocht 

plaatsnemen tegenover Erika, en jawel hoor, onze lieve jongedame maakte rustig brandhout van onze jonge 

kracht. Jan mocht zich gelukkig prijzen de orkaan vermeden te hebben. Wat kan het leven mooi zijn. 

(Lastertongen beweren dat als de voorzitter een tweekamp over 50 partijen blitz tegen het sympathieke jonge 

meisje zou spelen, hij er hoogstens één remise uit zou halen, een remise omdat de kampioene het moe zou 

worden de blunders af te straffen, maar zulke beweringen vinden hun oorsprong in pure afgunst). 

(Erika eindigt op een 9de plaats in het snelschaaktornooitje, met 6 punten, na de verliespartij tegen Chris moest 

ze nog eenmaal een nederlaag toestaan, ook haar incasseringsvermogen is niet onuitputtelijk!). 

Vrijdag 21 oktober 1994: schrijf die datum op 

De uitslag? Dutreeuw en Weemaes gedeeld eerst, Jan met 5.5 op een mooie 18de plaats, Marc naar de 22ste met 

5 punten, Patrick ook met 5, maar op de 26ste en ik 4.5 op de 34ste. 

Dat zelf de sterkste persoonlijkheid onder invloed komt van zulk gebeuren, getuigt een voorval uit de 7de 

ronde, waar de voorzitter, met wit, een volle dame voorkomt, en even later met een zwarte pion een witte pion 

van het bord neemt, waarna de tegenstander iets mompelt van ‘onregelmatige zet’, de voorzitter beweert van 

niets te weten, zwart (een TSM-er) het geduldig een keer of zeven uitlegt, de voorzitter het nog niet helemaal 

ziet zitten, zulke zetten doe je gewoonweg niet, die zijn verboden, maar voor de vrede willen we maar remise 

besluiten, ok, zegt zwart, waarna de voorzitter even de uitslag gaat bekendmaken en dan pas de tornooileider 

bijhaalt, je bent dan wel jong en goed, maar nog niet gek. 
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(Sorry, Duchene, ik snap het nog altijd niet) 

En hoorde ik niet in de wandelgangen dat ook Kristel weer stukken maakt tijdens de laatste ronde van het 

ZKT, gaan we de Cisse gedurende enkele weken missen? 

Ps: en om te laten zien dat het allemaal niet zo eenvoudig was: 4.5 uit 9 tegen een gemiddelde van 1880, 

waarmee nog eens bewezen is…. 

Interclub derde ronde zondag 23 oktober 

Wij, de b-ploeg, naar Wetteren, waar dat ook moge wezen, de a-ploeg naar Paroza. 

De ambitie van de Cisse heeft reeds in de tweede ronde een barst gekregen door verlies tegen Sint-Gilles, 

maar de basisopstelling wordt in Paroza aan het werk gezet. 

Een telefoontje op maandag leert ons snel dat de barst groter is geworden, Jean-Marie en de Cisse zelf 

verliezen juist niet, maar Guy en Steven gaan eraf, 1 punt voor de ploeg die misschien op behoud moet spelen. 

(op teletekst lezen we een zwaar verlies voor Tessenderlo, waar Erika het vierde bord heeft, ja, zo zie je weer, 

de invloed van de voorzitter heeft zware nawerking). 

De b-ploeg ook met vast bezetting, Patrick, verkouden, hoestend, niezend achter het stuur, Luc met de nodige 

commentaar op de achterbank, Sylvin als co-piloot, Jan met nog meer commentaar naast Luc, natuurlijk wordt 

er verkeerd gereden, Patrick krijgt langs alle kanten richtingsaanwijzingen doorgeseind, en neemt natuurlijk 

de verkeerde beslissingen. Ten einde raad neemt Luc de kaart en jawel hoor, we vinden de Warande, 

huisvesting van de Wetterse Vrijpion. Ferm lokaaltje, prachtig gelegen, vooral in de zomer moet je hier 

wezen. 

Wetteren, een clubje van hoop en al 15 leden, spelen met twee ploegen interclub, in tweede en in vierde. Onze 

tegenstanders zijn nog van respectabele elo (1951, 1891, 1861, 1841) 

Overmoedig speel ik e4 en krijg d6 tegen, ik herinner me ineens waarom ik 20 jaar geleden overgeschakeld 

ben naar d4. Vrij vlug kom ik slecht te staan, offer een stuk tegen 2 pionnen, maar zwart schuift het deskundig 

naar mat. Mijn eerste nederlaag voor de interclub, en tijd om te bezinnen. (daarentegen is mijn schaakjaar niet 

meer stuk te krijgen). 

Luc komt, zoals dikwijls, snel moeilijk, een pion achter (dat is het minste van zijn zorgen), zweet, kreunt, 

slikt, en wanneer wij een tweede nul willen noteren, merken we aan bepaalde lucsiaanse bewegingen dat het 

weer zover is, rechtstaan, geen spiertje op zijn gezicht verandert, achteloos, een blik op de stelling werpen, hij 

heeft het weer gedaan. Zijn tegenstander zit roerloos naar ene verloren stelling te kijken, clubmaten komen, 

als vliegen naar…, met een ongelovige uitdrukking in de ogen, hun medeleven betuigen. Wij, volledig cool, 

knipogen even naar Luc, die onverschillig blijft. De stand 1-1. Patrick komt ondertussen NIET in tijdnood, en 

rond de 40ste zet denken wij dat hij gaat innen, maar een klein paardje sleurt zwart naar remise. Toch een 

kleine opdoffer. 

Jan speelt het langst, in een aangenomen dame-gambiet blijft hij de pion lang voor, wij rekenen reeds lang op 

winst, maar rond 5 uur zien wij het niet meer zitten, wit komt los, en haalt de tijdscontrole bijna, Jan doet in 

tijdnood een combinatie, die later totaal fout blijkt te zijn, maar wit trapt erin, en met 1.5-2.5 kunnen we de 

thuisreis aanvatten, het was wel kantje-boordje. 

De terugreis wordt totaal verpest door Anderlecht-Brugge, Patrick, Jan en Luc volgen gespannen de 

rechtstreekse commentaar, Sylvin verveelt zich, geeft zijn commentaar op de gedragingen van het drietal, 

waarop deze reageren met echt chantagemiddelen, te pas en te onpas de naam van een heidebloemeke laten 

ontvallen, zodat in een eerder troebele sfeer de maand oktober kan afgesloten worden. 
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Epiloog 

Geloofwaardigheid van schakers: 

Welke waarde dient er gehecht te worden aan uitspraken gedaan door schakers? Personen die enige omgang 

hebben met schakers zullen weten dat uitspraken gedaan door deze illustere sporters met een (grote) korrel 

zout dienen genomen te worden. 

’s Avonds, zeg maar ’s nachts, na een ‘zware’ partij als manlief de slaapkamer betreedt, volgt er op een 

slaperig: “Hoe was het?”, “Goed gespeeld!” Een wakkere schakersvrouw verneemt aan de ontbijttafel dat de 

partij verloren was. 

Zoiets kan eenmaal voorkomen, de tweede keer luidt de vraag: “Heb je gewonnen?”. Let wel deze vraag kan 

positief of negatief beantwoord worden, maar slechts een van beide gevallen is waar. (Tenzij je natuurlijk een 

partner hebt die altijd remise speelt, maar dat heb je na een tijdje ook door.) 

Op een vrijdagavond, op een bekend schaaktornooi in Geel blijft de voorzitter van een beruchte schaakclub uit 

de streek te moeten spelen tegen dé kampioene van Nederland, ene voor mij totaal ongekende Sziva. Grootse 

partij, wel 50 schaker kwamen rond het bord staan, vol bewondering voor dat knap staaltje schaken dat daar 

op het bord kwam! Natuurlijk won de voorzitter van het vrouwtje! 

Aldus het verhaal op zaterdagmorgen. 

Wij hebben zulke verhalen al meer gehoord. 

Zondagmiddag horen we een andere versie: de partij werd inderdaad gewonnen. Het was dan ook de enige die 

avond, want de al geprezen schaker bleek na de partij zoek te zijn. Was het volle maan die avond, waren er 

sterren te bewonderen? We vragen ons alleen nog af wie was er op dat moment nog zoek? 

M.v.S 

Cisse wint 1ste Open Cagliari B! 

Steven, 26.09.2012 

Onze Cisse heeft het 1ste Open Cagliari B toernooi gewonnen! Met 6/7 en een schitterende TPR van 1893 

eindigt hij een half punt voor Giulia en Carlo. 

Voor Cisse nam het toernooi een droomstart. De eerste 5 partijen 

leed hij geen enkel puntenverlies, enkel de zenuwen stapelden zich 

op. In ronde 6 en vooral 7 werd hij opgewacht door zware 

tegenstanders. Op de cruciale momenten hield Cisse het hoofd 

echter koel, en zo remiseerde hij de laatste twee ronden tegen 

Giacomo en Giulia. Vooral die laatste bood stevig weerwerk en 

dwong Cisse tot het spelen van zijn beste schaak.  Nen dikke 

proficiat Cisse!! 

Uiteraard kon Cisse rekenen op een goede ondersteuning van zijn 

twee trainers: Bart en Steven. Elke avond werd de gespeelde partij 

grondig geanalyseerd, en de volgende tegenstander onder de loep 

genomen. Op die manier kwam Cisse nooit voor verrassingen te 

staan en probeerde hij steeds zijn vertrouwde systemen op het 

bord te krijgen. 

 

Bart en Steven speelden zelf mee in het A toernooi, en zetten daar 

eveneens een goed resultaat neer. Met 4/9 heeft Steven de betere 

tegenstanders steeds op remise kunnen houden, en scoort hij met 
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een TPR van 2062 ruim boven zijn huidige waardering. In het eindklassement vind je ons terug op volgende 

plaatsen: 

 34 Steven Bellens 4/9 

 42 Bart Theys 4/9 

Met een nipte remise in de laatste ronde haalde Steven een belangrijk half puntje binnen, en klopte zo 

rechtstreekse ratingconcurrent Paolo op weerstandspunten. De gunstige ratingcategorie 1700 - 1849 (fide elo 

Steven: 1849!) bezorgde Steven zo de ratingprijs. Voor Bart had winst in de laatste ronde eveneens een 

ratingprijs opgeleverd, maar tegenstander Lucio liet zich niet zomaar opzijzetten. 

De overvloedige zon, de schitterende speelzaal en het geweldige reisgezelschap maakten van dit buitenlandse 

toernooi een absolute topper. Sfeerbeelden zijn beschikbaar in de sectie Foto's (aanmelden vereist - alle leden 

kunnen nog steeds zelf een account aanmaken!). Voor de echte liefhebbers zijn er massa's foto's beschikbaar 

op de toernooiwebsite. Wij kijken nu al uit naar de opening van de inschrijvingen voor het 2de Open Cagliari! 

Drama in Charleroi 
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Dank... 
 

...aan alle leden en oud-leden voor de prachtige en spannende momenten die 

we meemaakten 

...aan alle sympathisanten en trouwe supporters van onze handelingen 

...aan alle sponsors en helpers op momenten dat het nodig was  

...en vooral aan onze partners die ons vrij lieten om te kunnen doen wat we 

graag deden en doen. 

 

 

Sylvin, Steven (2022) 


