
SV Eeuwig Schaak  
 

Eén vrouw is 18 mannen de baas 
 
Vorige week woensdag gaf Arlette van Weersel een simultaan tegen 25 tegenstanders bij RSG 
in Roosendaal. Diverse leden van Eeuwig Schaak waren hierbij van de partij: Johan Goorden, 
Ad Bruijns, John van Helden, Kees van Hogeloon en Jan Rijkse. Van de 25 partijen verloor 
Arlette van Weersel er slechts 3. Johan Goorden was één van degenen die wisten te winnen. 
In het clubblad van Eeuwig Schaak van juni komt van deze partij nog een verslag.  
Van het hele schaakgezelschap in de zaal was Arlette van Weersel de enige vrouw tussen 
louter mannen. Helaas zijn de dames nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd in de 
schaakwereld. Ze wist wel 18 mannen te vloeren tijdens de simultaan. Om daarmee maar 
weer eens aan te tonen dat de dames in het schaakspel dan wel numeriek in de minderheid 
zijn, maar qua speelsterkte zeker niet het zwakke geslacht zijn! Nu is Arlette van Weersel ook 
niet de eerste de beste. Ze internationaal damesmeester met een damesgrootmeesterresultaat 
op zak, speelt op diverse internationale toernooien en kampioenschappen en is lid van het 
Nederlandse damesschaakteam. Ze heeft al enkele jaren een elo-rating van om en nabij de 
2200. Voor de mannelijke lezers die niet zo thuis zijn in schaakterminologie: de elo-rating 
zegt iets over hoe goed ze schaakt, niet in hoeverre ze er goed uitziet. Als daar een rating voor 
bestond zou ze daar ook nog goed scoren, net zoals de gehele huidige damestop in de 
Nederlandse schaakwereld. Mooi en intelligent: het gaat wel degelijk samen! 
 
De mannen van Eeuwig Schaak, ook best mooi en intelligent, hebben vorige week donderdag 
de voorlaatste ronde van de competitie afgewerkt. Uitslagen daarvan:  
 
Ad Bruijns - Cees Buurman 1-0 
Ger van Aalst - Wim Soeters 1-0 
Ab Witkamp - Jan Konings 1-0 
Cor Lazeroms - Matti Hurkmans ½ - ½  
Joost Asselbergs - Toon de Rooij 1-0 
 
Dat levert de volgende stand aan kop op:  
 

1. Ad Bruijns 88 
2. John van Helden 87 
3. Cees Buurman 83½ 
4. Ger van Aalst 72½  
5. Ab Witkamp 66 
6. Wim Soeters 56½ 
7. Kees van Hogeloon 45 
8. Joost Asselbergs 44 
9. Matti Hurkmans 43½ 
10. Cor Lazeroms 43½ 

 
Tot slot nog een schaakopgave. De vraag is simpel: “Wat is de beste zet voor wit?” Niet 
alleen de vraag is simpel, ook het antwoord is in dit geval niet al te moeilijk. Kinderen met 
Stap 2 zouden deze opgave op moeten kunnen lossen. De opgave is een stelling uit de partij 
Arlette van Weersel – Ekaterina Korbut, gespeeld tijdens de Olympiade in Dresden in 2008. 
Ekaterina Korbut, die in deze stelling juist 37.Tf8-a8? had gespeeld, is voormalig Russisch 



dameskampioen, damesgrootmeester en had toen een elo-rating van ruim 2450. Eén ding is 
zonneklaar: ze heeft wel eens betere zetten gespeeld! 











Dit artikel is ook na te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 


