
De Raadsheer speelt extern 

 

Afgelopen zaterdagmiddag stond de externe schaakcompetitie op het programma. 

Schaakvereniging De Raadsheer neemt daarin deel met maar liefst vier teams. 

 

Raadsheer 4 speelde thuis in Hotel Café Restaurant De Roskam. Ze speelden tegen 

het sterke UNK 1 uit Zevenbergen. Al gauw bleek dat UNK te sterk was. Jan Vriends 

en Herman Krijnen behaalden nog wel een uitstekend resultaat door remise te 

spelen. Dennis Roelands, Ron Been, William Gommers, Hannie Hermans en Arno vd 

Hoogen moesten hun meerdere erkennen en verloren. De einduitslag was 7-1. 

Raadsheer 3 speelt goed in de tweede klasse onderbond. Tegen Pion 5 werd 

gelijkgespeeld met 4-4. Dit kwam zeker tot stand door de fantastische 

overwinningen van jeugdspelers Mitchell Matthijssen en Lars Vermeiren die beiden 

wonnen van sterke tegenstanders. Hans Bogaert pakte ook het volle punt. Willem 

de Kort en Jorrit Havermans remiseerden. Inge Oostvogels, Kees van Erk en Rico 

Gomis moesten hun meerdere erkennen. 

Raadsheer 2 speelt in klasse 1A en gaat het dit jaar moeilijk krijgen om niet te 

degraderen. Er werd met 7-1 verloren van DSC1 uit Dongen. Frans Smits speelde 

voortreffelijk en kwam tot remise tegen een topper van Dongen. Ook Tycho van 

Dijk haalde remise wat uitstekend was. De rest verloor echter zijn partij. 

Raadsheer 1 won weer eens na twee gelijke spelen. Hiermee neemt het eerste 

team de tweede plaats in in de Promotieklasse. John van Dijk won grootmeesterlijk 

met een dame-offer. Johan Goorden won zeer gedegen. Het werd weer spannend 

na verliespartijen van Niek Oostvogels en Leo Rietveld. Roland Daamen en Frank 

Verkooijen wonnen daarna ook hun partij, Roland met gedegen spel, Frank met 

vechtschaak. Hans van der Linden en Sander Boogaard speelden remise. Hans ook 

met vechtschaak, Sander had wellicht meer verdiend. 

 

Heeft u ook zin om te komen schaken kom dan eens langs op donderdagavond in 

Hotel Café Restaurant De Roskam vanaf 19.30 uur. U kunt ook informatie inwinnen 

bij Frank Verkooijen (f.verkooijen@freeler.nl). 


