
SV Eeuwig Schaak  
 

De streekderby van het jaar 
 
Al toen het competitieschema voor de NBSB-zaterdagcompetitie bekend was, werd het al 
duidelijk. In klasse 2A zou de wedstrijd RSG/Eeuwig Schaak – De Pion 4 de wedstrijd van 
het jaar worden. Niet omdat in deze wedstrijd het kampioenschap zou worden betwist. Zelfs 
niet omdat de wedstrijd spannend zou worden. De Pion 4 is op papier stukken sterker dan 
RSG/Eeuwig Schaak. Dat bleek wel, want bij aanvang van de wedstrijd was De Pion 4 
medekoploper en stond RSG/Eeuwig Schaak op de laatste plaats. Nee, RSG/Eeuwig Schaak 
tegen De Pion 4 is de ultieme “broedertwist”. Vier man van het achttal van RSG/Eeuwig 
Schaak zijn vroeger lid geweest van De Pion en nog eens twee zijn nu nog lid van De Pion. 
Van het team van De Pion 4 is er één lid van RSG en één lid, zelfs clubkampioen, van Eeuwig 
Schaak. Het werd dus een wedstrijd in de sfeer van “ouwe jongens krentebrood”. Figuurlijk 
dan natuurlijk, want in café De Veestallen hebben ze geen krentebrood en Birgitta van 
Weersel van De Pion 4 is niet oud en zeker geen jongen!  
Een gezellig weerzien was de wedstrijd zeker, maar spannend was hij zeker niet te noemen. 
De Pion 4 gaat voor de titel en was niet van plan cadeautjes uit te delen. Daarentegen werden 
door enkele spelers van RSG/Eeuwig Schaak wat slordigheidjes begaan en viel de einduitslag 
daardoor fors uit: 7½-½ voor De Pion 4. Alleen Ad Bruijns (De Pion 4) gunde zijn 
tegenstander Rico Gomis nog een remise. Hij was kennelijk niet vergeten dat hij naast 
voorzitter van De Pion ook nog clubkampioen van Eeuwig Schaak is. Of, en dat is meer 
waarschijnlijk, Rico Gomis speelde gewoon goed en maakte geen fouten. Rico Gomis is 
samen met Johan Goorden voorlopig topscorer in het team van RSG/Eeuwig Schaak. Voor 
RSG/Eeuwig Schaak was de 7½-½ de grootste nederlaag tot dusver, voor De Pion 4 een stap 
op weg naar het kampioenschap, al blijft hun concurrent Rochade uit Tilburg wel ook steeds 
winnen. RSG/Eeuwig Schaak kan De Pion een handje helpen door in de volgende ronde 
Rochade punten af te snoepen, maar dat zal makkelijker gezegd dan gedaan zijn.  
 
Intussen is ook weer gespeeld in de interne competitie van Eeuwig Schaak. Uitslagen van 
afgelopen donderdag:  
Kees van Hogeloon – Ad Bruijns ½ - ½  
Jan Konings – Louis van Mechelen 1 – 0  
Wim Soeters – Cees Buurman ½ - ½  
John van Helden – Ger van Aalst 1 – 0  
Matti Hurkmans – Ab Witkamp ½ - ½  
Toon de Rooij – Cor Lazeroms ½ - ½  
 
 


