
SV Eeuwig Schaak  
 

Combiteam ruikt aan de zege  
 
Na 3 kansloze nederlaag had het combiteam RSG/Eeuwig Schaak afgelopen zaterdag in 
Etten-Leur tegen Staunton bijna de eerste punten te pakken. Met een tussenstand van 3-2 in 
het voordeel van Eeuwig Schaak stond John van Helden duidelijk beter en had Rico Gomis 
een interessante stelling met op het eerste zicht gelijke kansen op het bord. Helaas… Het ging 
toch nog mis! John benutte de kansen niet en verloor alsnog en Rico kwam (zoals bij hem 
gebruikelijk) in grote tijdnood en bovendien werd mede daardoor zijn stelling steeds slechter. 
Het werd 4-3 voor Staunton en op dat moment besloot Rico’s tegenstander maar als een geste 
remise aan te bieden. Als Rico het afsloeg ging hij gegarandeerd door de vlag en dus werd de 
eindstand op 4½-3½ voor Staunton vastgesteld. Wederom verloren dus, maar wel een 
prachtige wedstrijd dit keer. Met een weerzien met een bekende, want op bord 8 trof Chris 
Bakker Henk Hofman, die een paar jaar geleden nog speelde bij Eeuwig Schaak. Henk won 
trouwens overtuigende van Chris; hij is de laatste tijd toch behoorlijk goed in vorm. Wie 
kennelijk ook goed in vorm is is Johan Goorden. Hij hield op bord 1 Dick Pouwels op remise, 
een speler met een rating van boven de 2000 die voor Staunton tot dusverre alle partijen had 
gewonnen.  
 
Het enige volle punt dat door een speler van Eeuwig Schaak behaald werd kwam uit de partij 
Kees van Hogeloon – Jan Tellekamp.   











Zwart heeft zojuist 16…,Pg6-f4?? gespeeld en dat kost hem een stuk en daarmee de partij: 
17.Le3xf4,e5xf5 18.e4-e5! en zwart mag kiezen of hij de loper of het paard verliest. 
18…,c6xd5 biedt geen redding, vanwege 19.e5xf6,d5xc4 20.Dd2xd6. Overigens wist Jan 
Tellekamp ondanks stukverlies Kees van Hogeloon daarna nog wel een aardige tijd bezig te 
houden met goed tegenspel.  
 
Vorige week is er ook gespeeld voor de interne competitie. De uitslagen waren als volgt:  
Wim Soeters – Ad Bruijns 0 – 1  
Louis van Mechelen – Toon de Rooij 1 – 0  
Ab Witkamp – John van Helden 0 – 1  
Ger van Aalst – Matti Hurkmans 1 – 0  
Chris Bakker – Jan Konings ½ - ½  
Cor Lazeroms – Albert Wittkampf ½ - ½  
 
Stand aan kop in de 2e manche:  



1. Ad Bruijns 89 
2. Louis van Mechelen 74 
3. Wim Soeters 56½ 
4. John van Helden 48 
5. Kees van Hogeloon 46 
6. Cees Buurman 43½ 
7. Joost Asselbergs 42½ 
8. Chris Bakker 40½ 
9. Jan Konings 36 
10. Ger van Aalst 35 


