
SV Eeuwig Schaak  
 

“Circus Rens” toert weer rond   
 
Dit artikel is in zijn geheel (met diagram) te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 
Afgelopen week is er niet geschaakt in ’t  Trefpunt, maar dat betekent niet dat er helemaal 
geen schaakactiviteiten waren. Zo waren een aantal jeugdleden aanwezig op het jeugdtoernooi 
in Steenbergen, dat meetelt voor het Grand Prix Circuit. Ze vielen weliswaar niet in de 
prijzen, maar ze bliezen hun partijtje stevig mee en wisten de nodige partijen ook te winnen.  
Voor de volwassenen waren er her en der een aantal weekendtoernooien, die echter voor de 
spelers van Eeuwig Schaak niet zo heel interessant waren, vanwege het wel erg hoge niveau. 
De Roosendaalse schaker Carlo Rens, lid van De Pion en bij Eeuwig Schaak wel bekend, o.a. 
omdat hij wel eens een simultaan gaf voor de leden van Eeuwig Schaak, draait er zijn hand 
niet voor om. Hij heeft intussen zelf een Elo-rating van 2000, een niveau waar bij Eeuwig 
Schaak niemand aan komt. Vanwege zijn aantrekkelijke spel en omdat een vergelijking 
gezien zijn achternaam voor de hand ligt, spreken ze bij De Pion ook wel van “Circus Rens”. 
Carlo Rens was actief op het Noteboom-toernooi in Leiden en ontpopte zich daar tot talentvol 
leeuwentemmer. Hij wist diverse schakers met zeer hoge rating te temmen en eindigde in het 
toernooi als 10e tussen spelers met ratings tussen 2200 en 2400, met bijna allemaal een 
meestertitel voor hun naam. Het leverde hem een TPR (Toernooi Prestatie Rating) van 2294 
op. Een bijzonder sterke prestatie!  
Over Carlo’s partijen in het Noteboom-toernooi hebben we geen gegevens, maar we hebben 
nog wel een aardig fragment kunnen opduikelen uit het Hogeschool Zeeland Toernooi van 
2001 van een partij tussen Carlo Rens (met wit) tegen Willem Sparreboom (familie van 
voetballer Romano Denneboom?) Na de 32e zet van wit staat Carlo 2 gezonde pionnen voor, 
maar denkt de zwartspeler een pion terug te kunnen pakken:  











Zwart speelde hier 32…,Pc7xe6. Wit kan het paard uiteraard niet slaan, want dan sneuvelt de 
toren op f2. Toch gaat het zwarte paard een paar zetten later de doos in: 33.Tf2-g2+,Pe6-g7 
34.Ld2-h6,Tf8-f7 35.f5-f6 en daar gaat het paard! Zwart speelde nog enkele zetten door en 
gaf daarna op. Tja, ook bij Circus Rens gaat het er niet altijd even diervriendelijk aan toe… 
 
Een aantal andere schakers uit de regio is in de Krokusvakantie actief geweest op het toernooi 
in Capelle-la-Grande, aan de Franse noordkust. De toernooisite hiervan is www.capelle-
chess.fr en wie het wel en wee van de West-Brabantse deelnemers wil lezen kan dat op 
www.depion.nl.   
 


