
SV Eeuwig Schaak  
 

Ook in bed kun je een blessure oplopen  
 
“Als je alle risico’s wilt vermijden, moet je gewoon in bed blijven liggen” wordt wel gezegd. 
Dat blijkt onjuist te zijn, want ook in bed kun je een blessure oplopen. Dat ondervond één van 
de spelers van het combinatieteam RSG/Eeuwig Schaak op hardhandige wijze. Hij liep de 
blessure niet op bij het uitproberen van één van de standjes uit de Kamasutra, maar gewoon 
tijdens de nachtrust: hij rolde om in zijn slaap, viel uit bed, kwam ongelukkig terecht en liep 
een hersenschudding op. En dus kon hij afgelopen zaterdag niet meeschaken, want je armen 
en benen heb je bij een schaakpartij niet echt nodig, maar je hersenen wel. Misschien is het 
een idee om de spelers van het combinatieteam vlak voor een externe wedstrijd met valhelm 
op te laten slapen… 
Omdat het ongelukkig incident kort voor de wedstrijddag gebeurde en er geen vervanger 
gevonden kon worden, begon RSG/Eeuwig Schaak met 7 man en een 1-0 achterstand aan de 
wedstrijd tegen Combeo. Daarna gingen twee teamleden in de fout en zagen hun dame 
sneuvelen en werd het dus al snel 3-0. En dat terwijl de tegenstanders van Combeo toch al op 
papier een stuk sterker waren. Niet alleen op papier trouwens… ook op het bord, bleek al snel. 
De eindstand werd uiteindelijk 7-1 voor Combeo. Alleen Rico Gomis wist zijn partij te 
winnen. Hij deed dat wel op uiterst fraaie wijze: hij offerde een stuk voor een koningsaanval 
en die sloeg door. Daarbij gebruikte Rico wel veel tijd en ging hij ruim voor de 40e zet door 
de vlag, maar had het geluk dat zijn tegenstander dat niet zag. Eén blik van de tegenstander op 
de klok en het was dus zelfs 8-0 geworden! Ook Ab Witkamp probeerde het met een stukoffer 
voor aanval op de koning, maar zijn aanval werd afgeslagen, waarna hij gewoon een stuk 
achter bleef staan. En Kees van Hogeloon kreeg tot twee maal toe remise aangeboden, maar 
weigerde dat vanwege de stand in de wedstrijd en omdat hij vond dat hij beter stond. Bij een 
poging de betonnen muur van zijn tegenstander toch te slechten ging het mis en verloor Kees 
toch nog. Maar het was dus beslist niet zo dat RSG/Eeuwig Schaak op alle borden werd 
weggespeeld!  
Overigens is ook Combeo een combinatieteam en wel tussen S.V. Oisterwijk en De Oude 
Toren uit Berkel-Enschot. De naam Combeo staat voor “COMbinatieBerkel-Enschot-
Oisterwijk”. Er speelden zaterdag dus 4 verenigingen in één teamwedstrijd!   
 
Dan dat vreemde probleem van vorige week, waarbij wit mat moest geven in een halve zet. 
Dit was de stelling: 











Wit is bezig met de lange rochade. Hij heeft zijn koning al van e1 naar c1 gezet en moet nu 
alleen nog maar de toren op d1 zetten. En dan is het meteen mat! Deze opgave stond op 



internet, waar door een bezoeker nog een alternatieve oplossing werd gegeven. Deze stelde 
dat wit juist promoveerde op het veld d8, zijn pion van het bord genomen had en daar alleen 
zijn dame nog moest wegzetten. Niet de beoogde oplossing, maar er valt zeker wat voor te 
zeggen. De opgave is overigens vooral als grap bedoeld en niet als serieuze hersenkraker. Het 
leven is al serieus genoeg!  
 
 
 
 
 


