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Combiteam laat koploper zweten 
 
Dit artikel is in zijn geheel (met diagram) te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 
Het combiteam van RSG en Eeuwig Schaak is dit seizoen nog weinig succesvol en heeft nog 
geen punt gehaald. Echt een verrassing is dat niet; de 2e klasse is net een niveau te hoog en dat 
was bij aanvang van de competitie al bekend. Een groot drama moet er dan ook niet van 
gemaakt worden. Afgelopen zaterdag speelde RSG/Eeuwig Schaak tegen Rochade uit 
Tilburg, die op dat moment koploper was in de klasse 2A. De verwachtingen waren dan ook 
niet hoog gespannen en een nederlaag met zeer grote cijfers werd gevreesd. Toch viel dat nog 
erg mee. RSG/Eeuwig Schaak heeft zelfs nog voor gestaan! 
De taktische opstelling van teamcaptain Johan Goorden, met o.a. John van Helden op bord 1 
en Johan Goorden zelf op bord 7, wierp haar vruchten af. Op bord 2 wist Frank Rockx remise 
te houden, wellicht mede dankzij de gemeenteraadsverkiezingen die net achter de rug waren. 
Frank was overtuigend herkozen in de gemeenteraad van Halderberge en zat achter het bord 
met een instelling van “Kom maar op! Wie doet me wat?” Niemand dus, want Frank was zelfs 
door een “crack” met een rating van bijna 1900 niet opzij te schuiven. John van Helden 
verging het minder goed: hij moest het dan ook opnemen tegen Fabio Mensing, momenteel 
met een rating boven 1900, maar ooit een rating van dik in de 2000 gehad en regelmatig 
uitgekomen voor het nationaal schaakteam van de Nederlandse Antillen. In klasse 2A is hij 
momenteel topscorer. Geen wonder dat John niets in de pap te brokkelen had tegen zo’n 
tegenstander. Zelf zat ik helemaal aan de andere kant van de zaal, op bord 8, en pakte daar 
wel een vol punt. Ook Johan Goorden won op bord 7 en ineens stond RSG/Eeuwig Schaak 
met 2½-1½ voor! Johan Goorden vond dit zo uniek dat hij snel aan de barman een fototoestel 
vroeg om de tussenstand vast te leggen. Hij moest wel snel zijn, want de rest stond inmiddels 
al duidelijk minder. Hij was nog maar net op tijd: de foto was nauwelijks gemaakt of het werd 
2½-2½ en daarna als snel 2½-3½ voor Rochade. De eindstand werd 2½-5½, maar die 2½ 
bordpunt waren toch wel mooi binnen. RSG/Eeuwig Schaak is daarmee wel officieel 
gedegradeerd. In de laatste ronde bevechten Rochade en De Pion 4 samen het kampioenschap 
(bij gelijkspel is Rochade kampioen), terwijl RSG/Eeuwig Schaak het seizoen in Tilburg 
hoopt af te sluiten met één of twee punten tegen De Stukkenjagers 5. Gezien hun positie op de 
ranglijst moet dat tot de mogelijkheden behoren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En dan tot slot nog even een stichtelijk woord, het is tenslotte bijna Pasen. U kent 
waarschijnlijk het verhaal wel uit Genesis, waarin Adam en Eva alle vruchten uit het paradijs 
mochten eten, behalve de ene vrucht van de Boom der Wijsheid. Eva kon de verleiding niet 
weerstaan, plukte de verboden vrucht en Adam en Eva werden verjaagd uit het paradijs. Het 
zijn niet altijd vrouwen die de verboden vruchten niet kunnen weerstaan. Zie mijn partij tegen 
Fabian Buskens in de wedstrijd tegen Rochade:  











Fabian Buskens heeft de pion op e3, die al een tijdlang ongedekt stond, voorlopig laten staan. 
maar kon nu de verleiding niet langer weerstaan en plukte de verboden vrucht:  
 
30…,Tf3xe3 31.Pe4-f6+,Kg8-g7 32.Td1-d7+,Tf8-f7 33.Pf6-h5+,Kg7-g6 34.Td8-g8+,Kg6-h7 
35.Ph5-f6+ en zwart gaf op. Hij verliest na 35….,Kh6 36.Txf7 een toren en gaat bovendien 
nog mat. Ik gewonnen met een combinatie van 6 zetten diep… Dat is voor het eerst in mijn 
leven en misschien ook wel voor het laatst… 
 
Nu het we trouwens toch over het geloof hebben… Ik moest mijn dochters huiswerk 
overhoren en dat ging, toevallig, over de kerk.  
“Hoe noem je een vrouw, die in een klooster woont?”  
“Een non.” 
“Uitstekend! En hoe noem je een man, die in een klooster woont?” 
“Eh… Een pedofiel!” 
Van mij krijgt ze een dikke voldoende!  

 
 


