
Slotronde Meesterklasse schaken 2004-2005

Op zondag 17 april 2005 is het Leidsch Schaakgenootschap gastheer van de laatste 
competitieronde in de meesterklasse in het denksportcentrum te Leiden. De tien 
deelnemende ploegen maken dan uit welke vier teams in de play-offs om de landstitel 
strijden en welke twee teams volgend jaar een niveau lager moeten schaken. Hoewel de 
playoff-plaatsen zo goed als ingevuld zijn, is de strijd om degradatie spannend: drie 
teams strijden om de achtste plek en dus handhaving in de meesterklasse.

17 april, ronde 9

ZZICT                 HMC Calder           

Utrecht               HSG                  

HWP Sas van Gent      Hotels.nl            

POST JR/ESGOO         Zukertort Amstelveen 

LSG                   Rotterdam            

De stand:                    MP BP
ZZICT                16 52½ x   6   5½  6½ .   7  8½ 6½  5½  7
Rotterdam            12 47½ 4   x   6½  4  6   5½ 8  6½  .   7
HSG                  11 48½ 4½  3½  x   5  9½  7  6  6   7   .
Hotels.nl            11 46  3½  6   5   x  4½  5½ .  7½  7   7
HMC Calder           9  40½ .   4   ½   5½ x   4½ 6½ 5   8   6½
POST JR/ESGOO        7  41  3   4½  3   4½ 5½  x  5  .   8   7½
HWP Sas van Gent     7  34  1½  2   4   .  3½  5  x  6   6   6
Zukertort Amstelveen 3  32½ 3½  3½  4   2½ 5   .  4  x   5½  4½
LSG                  2  29½ 4½  .   3   3  2   2  4  4½  x   6½
Utrecht              2  28  3   3   .   3  3½  2½ 4  5½  3½  x
(MP=matchpunten, BP=bordpunten)

De slotronde
HMC Calder maakt nog slecht een theoretische kans op het bereiken van de play-offs. 
Verder is ZZICT zeker van de eerste plaats, dit geeft ze het recht om hun tegenstander 
voor de play-offs te kiezen. Het is dan ook niet uit te sluiten dat de gesponsorde teams 
het rustig aan doen en hun dure strijdkrachten thuis laten. De zuivere amateur-teams 
zijn terug te vinden op de plaatsen 8 t/m 10. Voor hen is dit de laatste kans op 
lijfsbehoud, waarbij Amstelveen vanwege het extra matchpunt en de zware tegenstand 
van de concurrenten verreweg de beste kansen heeft.

De verenigingen – een kort profiel
ZZICT (sponsornaam) – vereniging De Variant, de laatste jaren onder vele namen 
bekend: Lohuis/De Variant, Conitex de Variant, Panfox, Ordina en sinds een jaar of wat 
dus ZZICT. Onafgebroken kampioen sinds 1996/1997. Leidenaren John van der Wiel 
(GM), Erik van den Doel (GM) en Rini Kuijf (IM) maken al jaren deel uit van dit team. 
Ook Jan Timman speelt bij ZZICT
Rotterdam – Was onder de naam Volmac tot en met begin jaren 90 dé dominerende 
vereniging in de meesterklasse (die toen overigens nog hoofdklasse heette). Momenteel 
zonder duidelijke sponsor, hoewel de spelers nog wel betaald worden. Thuisploeg van de 
vrouwelijke GM Zhao Qin Peng.               
HSG – Hilversums Schaakgenootschap. Gefinancierd door biljart- en schaakmecenas 
Joop van Oosterom. Team van o.a. Leidenaren Jan Smeets (GM) en Jop Delemarre (IM). 



(Jop woont tegenwoordig overigens in Den Haag). Landskampioen Loek van Wely maakte 
vorig jaar de overstap van ZZICT naar HSG.
Hotels.nl (sponsornaam) – voorheen Groningen. Door geldinjectie van hotels.nl, dat 
sinds kort ook het bekende Embassy dartstoernooi in januari organiseert, weer 
gepromoveerd naar meesterklasse met degelijk team. Ook in de gelederen: glamour-girl 
Alexandra Kosteniuk. De sponsor organiseerde recentelijk het eerste 
darts/schaakkampioenschap, een obscure combinatie, gewonnen door het duo 
Kosteniuk/Fordham.
HMC Calder – debutant uit Den Bosch. Met ongeveer 50% betaalde krachten en 50% 
lokale spelers doen ze het allerminst onaardig.
POST JR/ESGOO – Degelijke meesterklasser uit Enschede met veel Duitse krachten in 
dienst. Gaat dit jaar voor het eerst in tijden de play-offs niet halen.
HWP Sas van Gent – Enkele betaalde krachten. Regelmatig in strijd met de degradatie. 
Dit jaar met succes.
Zukertort Amstelveen – Stabiel amateur-team dat al een jaar of 20 onafgebroken op 
het hoogste niveau speelt! 
LSG – Leidsch Schaakgenootschap. Al jarenlang een stabiel vriendenteam met enkele 
IM’s. Dit jaar lijkt de vorm wat minder en dreigt er degradatie.
Utrecht – In het seizoen 2002-2003 heeft Utrecht zijn tweede team, dat in de eerste 
klasse uitkwam, beschikbaar gesteld aan een groep talentvolle (ex-)jeugdspelers die 
graag samen op het hoogste niveau wilden spelen. Dat jaar degradeerde Utrecht 1, dat al 
meesterklasse speelde, en promoveerde het jeugdteam, dat sindsdien hun plek over 
heeft genomen.

Machiel de Heer, voorzitter LSG.

Meer informatie over de slotronde:
Live-verslag via internet op 17 april:
www.schakers.info

Jan Bey
redactie@schakers.info

Tel. 071-5893399
Fax 071-5891983
Mobiel 06-5378743.


