
 Omring Express - donderdag 12 november 2015 - pagina 9

SPORTSchager schakers Magnus verliezen op nippertje van topfavoriet

SIEM BEZWIJKT
SCHAGEN- Kopman En-

rico van Egmond had 
het al voorspeld: Purme-
rend 2, topfavoriet voor 
het kampioenschap in 
poule A van de regionale 
eerste klasse, zou door 
Magnus Anna Paulowna 
Combinatie het vuur na 
aan de schenen worden 
gelegd. Van Egmond kreeg 
gelijk: na een bloedstol-
lende schaakstrijd viel bij 
een 3,5-3,5 stand pas de 
beslissing na twaalf uur ’s 
nachts. Uitgerekend Mag-
nus-pion Siem Roet, die 
jarenlang voor Purmerend 
2 speelde, werd het kind 
van de rekening.

*Schagen-Succes …*DTS-Hollandia T… *Sint Boys- Wieringerwaard…

3 KEIHARDE KRAKERS

Roet nam het op tegen Peter Smits 
die SC Purmerend zo ongeveer 
symboliseert: lid sinds 1973 en hoe-
wel hij al enige tijd niet meer het 
eerste bord bemant geldt hij bin-
nen het team nog altijd als de niet 
officieel benoemde captain van de 
ploeg. De 53-jarige  Smits was op 
papier wat sterker en kreeg met de 
witte stukken ook voordeel tegen 
de 67-jarige Barsingerhorner. Maar 
winnen tegen de stugge Roet is wat 
anders: Smits liep zich ondanks 
een pion meer lange tijd te hoop 
op de defensie van de speler van 
het Schager combinatieteam. Met 
allebei nog slechts iets meer dan 
een minuut op de klok viel pas de 
beslissing. Smits won nog een pion 
en wist uiteindelijk een vrijpion tot 
dame te laten promoveren.

Terugvechten
Daarmee ontsnapte Purmerend, 
want het zag er lange tijd naar 

uit dat de thuisploeg minimaal 
een gelijkspel zou behalen. Van 
Egmond gaf daarbij het goede 
voorbeeld door binnen mum van 
tijd het Purmerendse talent Mi-
chael Yu te verslaan. De remise 
van Niels Wijntjes tegen de sterke 
Marc Holla paste ook in het strijd-
plan van de thuisploeg, net als de 
overwinning van Aart Strik aan het 
laatste bord. Maar de Purmerendse 
reserves vochten zich terug. Arno 
de Visser had een gelijke stelling 
en veel tijdsvoordeel, maar blun-
derde een pion en daarmee gaf 
hij de partij weg. Een tegenvaller 
was ook de nederlaag van Wim 
Boom tegen Dennis van den Beld, 
al viel op deze nederlaag weinig 
aan te merken. De Zaankanter 
verdedigde zich secuur en sloeg 
in het eindspel met zijn pluspion 

toe. Een meevaller was dan wel 
weer het halfje van Jos Hendriks 
tegen de op papier veel sterkere 
Rob van Someren, maar omdat 
Wim Smit zijn materiële voordeel 
tegen Robbert Mirani niet tot winst 
wist te voeren hing alles van Siem 
Roet af en die stond al de gehele 
pot onder de druk. Daar bezweek 
hij uiteindelijk onder.

De Strandloper
De Strandloper uit Petten heeft de 
goede seizoensouverture geen ver-
volg kunnen geven. De Pettemer 
schaakploeg, die in de regionale 
tweede klasse de eerste competi-
tiewedstrijd tegen Schaakmat uit 
Noord-Scharwoude had gewon-
nen, ging maandag voor eigen 
publiek met 2,5-5,5 onderuit tegen 
Aartswoud 3. Alleen Siem van der 

Vliet won bij de thuisploeg. Kop-
man Remco Heite, op papier veel 
sterker dan de andere schakers 
van beide teams, stelde teleur met 
een remise. Ook Louis Verstraten 
en Andre Tillema remiseerden. 
Willem de Beurs, Otto Pilon, Waal 
en Arnoud Jans verloren.

Snelschaaktitel
De strijd om de open snelschaak-
titel van Schagen komt er aan. 
In het zogeheten 38-ste Peter 
Wardenaar-treffen op vrijdagavond 
20 november in het dorpshuis van 
Warmenhuizen is vijf minuten per 
partij uitgetrokken. Volwassenen 
(alle niveaus) en jeugd vanaf 12 
jaar zijn welkom. De organisatie 
is in handen van schaakvereniging 
Warmenhuizen ’76. Opgeven via se-
cretaris Ron Janssen,  06-13634170

‘Biljart-sensatie‘
van Constructor
gaat net niet door

WARMENHUIZEN- Kop-
loper Burgmans Biljarts 

is op het nippertje ontsnapt 
aan een nederlaag tegen het 
Warmenhuizer Constructor 
Staalbouw. Nu werd het een 
overigens ook onverwacht 
gelijkspel in de hoogste klasse 
van het land. Team Burgmans 
had deze competitie nog geen 
punten laten liggen. Henk Lub 
en Jan Posthumius tekenden 
voor de winstpartijen. Peter 
Vlaar en Wim Stroet konden de 
stunt helaas niet groter maken: 
hun tegenstanders bleken deze 
avond te sterk.  De volgende 
wedstrijd van Constructor 
Staalbouw is zondag 15 novem-
ber, thuis in  Warmenhuizen 
(De Liefhebber) tegen Biljart 
Plaza Hoensbroek. 

Drive Wikken en
Wegen Unicef

WARMENHUIZEN- Unicef 
is het goede doel waar-

voor bridgeclub Wikken & 
Wegen uit Warmenhuizen op 
zondag 22 november in café-
restaurant De Ooievaar een 
drive houdt. Opgeven kan via 
website www.wikkenenwegen.
com Aanvang: 13.00 uur. Info: 
Kees Mosch, 0226-393410.

In de zaterdag vierde klasse ont-
moet SRC dat afgelopen weekeind 
het arme Hollandia T met 6-1 
klopte,  thuis concurrent voor de 
subtop Blauw Wit W. De Schage-
naren startten heel slecht maar 
baren nu opzien met grote zeges. 
De collega’s van zondag 1 bij SRC 
doen het nog steeds slecht en 
staan onderaan met 3 punten uit 
negen duels. Middenmoter Vesdo 
uit Schagerbrug kan buurman Sint 
Boys een dienst bewijzen door op 
Texel mede-koploper ZDH in die 
vijfde klasse A te kloppen. Gezien 
de stand zou dat een grote surprise 
zijn.

Uitslagen
SRC za- Hollandia, 6-1; Spartanen-
VIOS W, 1-0; S RC (zo.)- SEW, 0-3; 
Nieuwe Niedorp (tot dan koploper, 

maar nu met drie baisspelers om-
dat de rest in het buitenland naar 
voetballen ging)- Dirkshorn, 2-8; 
Hollandia T-Geel Zwart’30, 3-1; 
Hugo Boys-Schagen, 0-3, Flevo- 
Con Zelo, 0-1; Duinrand S - Sint 
Boys, 0-6; Vesdo-Callantsoog, 4-1; 
Petten- Oudesluis, 0-1; Dc Medem-
blik- Schagen (vrouwen), 2-1. 

Programma
SRC (za)- Blauw Wit W; Vios W- 
Winkel; DWOW-SRC; Geel Zwart 
’30- De Koog; DTS-Hollandia T; 
Schagen-Succes, Con Zelo-WMC; 
Dirkshorn-Hugo Boys; Sint Boys-
Wieringerwaard; Callantsoog- 
Kaagvogels; Flamingo’s 64- Petten, 
ZDH-Vesdo, noot: Kreileroord 
heeft zicht terug getrokken uit de 
vijfde klasse A. 

Drie keiharde voetbalkrakers zondag in het Omring-
voetbal. Inzet: duidelijke kansen op de titel of een 

periodetitel. In de vierde klasse A ontmoet koploper 
Schagen (18 punten uit 9 duels) Succes dat er twee 
minder heeft. In diezelfde klasse kruizen in Langedijk 
DTS en Hollandia Tuitjenhorn (17 punten uit 9 duels) 
de degens met elkaar. Ander duel dat de aandacht trekt: 
Sint Boys uit Sint Maarten (vierde in de vijfde klasse A 
met 17 punten uit 8 duels) dat thuis koploper Wierin-
gerwaard (1 punt meer) ontvangt.

HAARLEM- De judoka’s Koen Jansen, Wout Rootjes n Xander Gouds-
blom van het Tuitjenhorner EBI Sports hebben afgelopen weekeinde 

drie maal brons gehaald op de provinciale kampioenschappen voor 
pupillen in Beverwijk. Op de foto de bronzen drie van Haarlem met 
hun trainers. Vlnr voor de trainers Frank Scholtes (links) en Robin 
Versteegh staan Koen Jansen, Wout Rootjes en Xander Goudsblom.  In 
Heiloo haalden de volgende judoka’s ereprijzen in een toernooi voor 
witte en gele banden: *1e prijzen voor Luke Broersen, Heleen Wouters, 
Milan Pieters en Wiktor Duda…* 2e prijzen voor Finn Milhous, Teun 
Dekker, Jorja Merton, Iris Timmerman, Sterk Delrue, Justin Ham en 
Merlijn Iwema…* 3e prijzen voor: Sem Brattinga, Rayer van Duin en 
Fenne Bergen. Voor meer informatie:  06-51807361 of  www.ebisports.nl

3x Brons judoka’s EBI Sports op de
NH titelstrijd

TEKST EN FOTO’S WARNER DE WEERD

…Siem Roet (links) is in diepe gedachten gezonken tegen zijn voormalige teamgenoot en clubman Peter Smits, die al vanaf 1973 
lid is van Purmerend. Links van Roet vecht Wim Boom een zwaar duel uit met Dennis van den Beld. Beide spelers van de Schager 
Magnus/Anna Paulowna Combinatie zouden verliezen…

FOTO AANGELEVERD

Tennisster Kruijer 
Schagerbrug na 
toernooizege in 
top honderd 

SCHAGERBRUG – Tennis-
talent Nina Kruijer heeft in 

het Zuid-Franse Saint Cyprien 
haar eerste internationale 
(ITF) toernooizege geboekt in 
het enkelspel. De tennisster 
kwam door dit resultaat de 
top honderd binnen. De Scha-
gerbrugse belandde redelijk 
eenvoudig in de finale. In de 
eindstrijd greep ze de titel door 
een zege van twee sets (7-6 en 
6-0) op tegenstandster, de Ierse 
Georgia Drummy.

 
‘Winter-event’ in
Oudesluis kantine
OUDESLUIS- De Jeugd 

Sport Promotie te Ou-
desluis houdt op zaterdag 12 
december (15.00-19.00 uur) 
een winter-event in de kantine 
van de lokale sportvereniging. 
Op die dag zijn er allerlei spel-
letjes voor de kinderen, een 
loterij met grote prijzen en 
verkoop van cadeauartikelen, 
woonaccessoires, kerstarti-
kelen, babyartikelen etc. Ook 
is er een drink- en eetcorner 
met drankjes, snert, worst 
etc. Het doel: het binnenhalen 
van duiten voor het laag hou-
den van de sportcontributie 
voor de kinderen in het dorp. 
Informatie: Karin van Hulle 
06-57008574.

Beweegtrainingen
ziekte Parkingson
SCHAGEN - Bij Mensen-

dieck-therapie aan de Witte 
Paal 333 in Schagen kunnen 
mensen met Parkinson op 
woensdagmiddag (14.30-15.30 
uur) en vrijdagochtend (10.00-
11.00 uur) een uur meedoen 
aan speciale beweeggroepen. 
Behandeling van mensen met 
de ziekte van Parkinson staat 
er centraal. Informatie: Chris-
tianne Jansma, ParkinsonNet 
therapeut, 0224 - 29 76 48 


