
SV Eeuwig Schaak  
 

Het meest bizarre slotakkoord ooit  
 
Dit artikel is in zijn geheel (met diagram) te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
Aan onverwachte verwikkelingen op het schaakbord geen gebrek op de clubavond van 
afgelopen donderdag. Maar het slot van de partij tussen Jan Konings en Ab Witkamp was 
werkelijk te bizar voor woorden. Een tot nu toe nog nooit vertoonde sensatie. Het 
partijfragment durven we niet te laten zien: de beelden zouden te shockerend zijn.  
Beiden speelden een aantrekkelijke partij, misschien niet vlekkeloos, maar wel heel leuk. De 
kansen wisselden voortdurend, maar echt winnend voordeel wisten geen van beide spelers te 
verwezenlijken. Omdat de stelling voortdurend erg ingewikkeld was, verbruikten beiden 
behoorlijk wat bedenktijd, maar dit leidde niet echt tot tijdnood. Waarschijnlijk wel tot 
geestelijke vermoeidheid, gezien het slot van de partij… 
Ab pakte uit met een overweldigende zet. Zijn paard viel Jans stelling binnen en viel alles 
tegelijk aan, inclusief de koning en de dame. Ab won de dame en de partij was uit. Dus leunde 
hij eens lekker achterover, deed een op het eerste gezicht nog een onschuldige zet en 
vervolgens… Viel hij bijna van zijn stoel af. Hij stond mat! De enige tegenkans die Jan nog 
had, had hij benut. Het mat was te voorkomen, maar in de euforie was Ab even minder 
geconcentreerd en zag de matdreiging over het hoofd. Hoe wreed kan het leven van een 
schaker zijn? De ene zet op geweldige manier een dame winnen en de volgende zet mat staan! 
Zo’n anticlimax was werkelijk uniek! 
 
Ook anderen gooiden hun verworven voordeel te grabbel. Schakers zijn ook maar mensen en 
het is een bekend psychologisch verschijnsel in het schaken: op het moment dat je het 
beslissende voordeel binnenhaalt word je overmand door euforie en verslapt even de 
concentratie, waardoor het risico op blunders het grootst is. Matti Hurkmans had er ook last 
van. Tegen Cor Lazeroms viel hij de koning aan en dwong op fraaie wijze torenwinst af. De 
zet nadat hij de toren had gewonnen… gaf hij hem pardoes weer terug! Knap van Matti was 
dat hij zichzelf weer tot de orde wist te roepen en het lastige pionneneindspel wat overbleef 
alsnog wist te winnen. Als je aan het eind toch het punt binnenhaalt is het wat makkelijker 
leven met een blunderzet.  
John van Helden stond lang beter tegen Kees van Hogeloon, verzuimde het voordeel te 
verzilveren en vervolgens nam Kees het initiatief over. Hij won de kwaliteit, een pion en won 
het resterende eindspel. Cees Buurman ging tegen Joost Asselbergs al vroeg in de partij in de 
fout en verloor een stuk. Hij probeerde met een aanval met twee torens over de 7e rij de 
kansen te keren, maar Joost wist door afruil het gevaar te neutraliseren en won de partij.  
Louis van Mechelen bood taai tegenstand aan Ad Bruijns. Ad wist met bloed, zweet en tranen 
minimaal voordeel op te bouwen en kwam langzamerhand toch wel beter te staan. Ook hier 
volgde een soort anticlimax: Louis ging na een uitstekende partij en na vele valkuilen te 
hebben omzeild toch in de fout, verloor de dame en Ad won ineens toch sneller dan verwacht. 
Niettemin toonde Louis met deze partij opnieuw aan in uitstekende vorm te zijn. Ger van 
Aalst tenslotte wist tegen Toon de Rooij een doorbraak van een pion te forceren en sleepte 
zodoende de winst binnen.  
 
Zowel in de interne competitie als tegen andere clubs laten spelers van Eeuwig Schaak nog 
wel eens de winst uit handen glippen. Is dat typisch voor Eeuwig Schaak? Nee, niet echt, het 
overkomt iedereen wel eens, zelfs grootmeesters. In het Corus schaaktoernooi, dat momenteel 
wordt gespeeld, had de Nederlander Sergei Tiviakov (van geboorte een Rus) de kans om 



wereldkampioen Vladimir Kramnik te verslaan. In de volgende stelling stond hij met zwart 
duidelijk beter:  











Tiviakov staat een gezonde pion voor en kan nog een tweede pion pakken op c4. Nadeel is 
dan wel dat de witte toren binnenvalt op d7 en dat zag Tiviakov niet zo zitten. Dus speelde hij 
hier 29….,e6-e5? Een op het eerste gezicht hele logische zet, maar Kramnik had een 
verrassing in petto: 30.Pf3xe5!,f6xe5 31.Lg3xe5! De witte loper valt de toren op c7 aan en als 
die weggaat slaat wit op g7 en wint dan de loper op e7. Er volgde 31….,Tc7xc4 (nu dan toch 
maar) 32.Le5xg7,Tc4xg4 33.h2-h3,Tg4xg2! 34.Lb1-e4,Lb7xe4 35.Te1xe4,Kg7xg8 
36.Kh1xg2 en beiden besloten tot remise en daarmee mocht Tiviakov na de verwikkelingen 
na de 30e zet niet eens ontevreden mee zijn. Had hij bijv. 29…,Lxf3 30.gxf3,Txc4 gespeeld 
dan had hij echter een uitstekende kans gehad de wereldkampioen te verslaan. Zo’n kans krijg 
je niet vaak! 
 
Uitslagen afgelopen donderdag:  
Louis van Mechelen – Ad Bruijns 0 – 1 
Toon de Rooij – Ger van Aalst 0 – 1  
John van Helden – Kees van Hogeloon 0 – 1  
Jan Konings – Ab Witkamp 1 – 0  
Cees Buurman – Joost Asselbergs 0 – 1  
Cor Lazeroms – Matti Hurkmans 0 – 1  
 
Stand aan kop: (B-manche)  

1. Ad Bruijns 106 
2. Louis van Mechelen 72½ 
3. Kees van Hogeloon 68 
4. Wim Soeters 58 
5. Joost Asselbergs 55½ 
6. Jan Konings 55 
7. Chris Bakker 52½ 
8. Cees Buurman 50 
9. Ger van Aalst 48½ 
10. John van Helden 46 

 
  
 
 
 


