
Zondag 16 oktober, allereerste thuiswedstrijd in de nationale interclub. We ontvangen Geel 4. De eer
ste ronde speelde die ploeg met een ploeggemiddelde van 1353 elo, dus verwachtten we ook voor deze 
ronde iets in die aard. Groot was onze verbazing dan ook toen plots Ruben (Hoffmann) kwam binnen
gewandeld... Na de perikelen die mee aan de basis lagen van het ontstaan van onze club koos Ruben 
er voor om voor geen van de twee Lierse clubs uit te komen en voor Geel interclub te gaan spelen. Dat 
het al zo snel terug tot een ontmoeting zou komen had waarschijnlijk niemand van ons gedacht.

Normaliter had Rudi vandaag meegespeeld op het 
laatste bord, maar hij moest zich spijtig genoeg op 
het laatste moment ziek afmelden. Onverwacht 
mocht Patrick dus toch aantreden. En zo zat dan 
onze voltallige eerste ploeg van vorig seizoen toch 
nog samen aan tafel, zij het dat Ruben nu aan de 
andere kant zat...

Jammer genoeg kregen we ook onze allereerste 
forfait. Ruben vertelde ons meteen dat er slechts 
drie spelers zouden komen opdagen en dat er op 
het laatste bord dus forfait gegeven werd. On
dergetekende wou onmiddellijk terug zijn plaats 
afstaan, maar Erik wees er op dat hij bij Noorder
wijk al zoveel extra partijen speelt dat hij het 

absoluut niet erg vond om vandaag niet mee te 
spelen. Dus mocht Patrick proberen revanche te 
nemen voor de nederlaag die hij pakweg een half 
jaar geleden tegen Ruben leed.  

Kevin en Pierre kregen, op papier althans, een 
makkelijker hapje voorgeschoteld. Hun tegenstre
vers waren respectievelijk 400 en 500 elopuntjes 
lager geklasseerd. Ondanks die enorme elo
verschillen maakten de broers Pieter en Wouter 
Steegmans het onze mannen bijzonder moeilijk. 
Uiteindelijk wisten het oudste en jongste lid op 
onze ledenlijst toch de volle buit binnen te halen, 
maar niet zonder de nodige moeite. Zeer goed 
gespeeld van hun jeugdige tegenstrevers.
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Zelf had ik m’n handen meer als vol aan Ruben, dus veel nuttigs kan ik niet schrijven over de andere 
partijen. Mijn excuses...

PatrickRuben was een gelijkopgaande partij. Tot in het verre 
middenspel bleef de stand volledig gelijk. Dan lokte een 
aanval op de zwarte koningsstelling een onnauwkeurigheid 
van Ruben uit waardoor ik een pionnetje voor kwam. Ruben’s 
actievere stukken compenseerden die materiële achterstand 
echter. Toen ik na 49 zetten zag dat de partij eigenlijk niet te 
winnen viel bood ik remise aan. Wat ook onmiddellijk geac
cepteerd werd. Eindstand dus 3,50,5.

En zo waren we nog net op tijd voor onze reservatie in Het 
Looks. De avond werd afgesloten met een lekkere pasta ragù 
met een paar glaasjes zalige Barbera del Monferrato en een 
‘Dame bière’, een dame blanche met Oud Bruinbier in de chocoladesaus verwerkt. Een aanrader.

‘s Avonds laat bleek concurrent TSM 3 onverklaarbaar verloren te hebben van het op papier veel zwak
kere Brasschaat 8. Hierdoor komen we alleen aan de leiding met 7,5/8. Die plaats gaan we proberen 
vast te houden tot het einde van het seizoen :)


