
SV Eeuwig Schaak  
 

Seizoen zit er weer op 
 
Vorige week is de laatste ronde gespeeld van de interne competitie van Eeuwig Schaak. 
Daarmee zit het schaakseizoen er bij Eeuwig Schaak al weer zo goed als op. Nog een paar 
wedstrijden in de Tweetallencompetitie, een feestelijke afsluiting en de lange zomerstop is 
dan definitief begonnen. Het is trouwens niet voor niks dat het seizoen al in mei stopt. De 
laatste competitie-avond was, na wederom een seizoen waarin het opkomstpercentage zeer 
hoog was, ook de competitie-avond met de magerste opkomst, al had dat ook wel te maken 
met de mei-vakantie. Slechts 3 partijen konden worden gespeeld.  
Ad Bruijns speelde zijn laatste partij van het seizoen tegen Ger van Aalst en demonstreerde 
nog eens dat hij er bij Eeuwig Schaak met kop en schouders bovenuit steekt. Ad won 
moeiteloos en Ger had weinig verweer. Matti Hurkmans bracht Wim Soeters in het nauw, 
maar Wim wist de partij nog net remise te houden. Toon de Rooij speelde een zeer sterke 
partij tegen Kees van Hogeloon, maar ook Kees wist af te wikkelen naar een remise-eindspel. 
Blij dat hij er met remise vanaf kwam bood Kees in een totaal remisestelling remise aan, maar 
Toon hoorde het niet en speelde verder. Daarna beging Toon een slordigheidje en won Kees 
zowaar nog de partij. Toon had gezien zijn goede spel beslist minstens een half punt verdiend, 
maar sport, ook schaken, is niet altijd rechtvaardig.  
 
Eindstand aan kop C-manche:  
 

1. Ad Bruijns 107½ 
2. John van Helden 93½ 
3. Cees Buurman 89 
4. Ger van Aalst 74 
5. Ab Witkamp 68 
6. Wim Soeters 64 
7. Matti Hurkmans 55 
8. Kees van Hogeloon 54 
9. Joost Asselbergs 49 
10. Cor Lazeroms 48½ 

 
De totale eindstand van het clubkampioenschap (de punten van de A-, B- en C-competitie bij 
elkaar opgeteld) wordt later pas officieel bekend gemaakt.   
 
De oplossing van de schaakopgave die vorige week op deze plaats stond was, voor het geval 
dat u die zelf nog niet gevonden had: Te3xe7+! Als de zwarte koning het paard terugslaat 
volgt Pa4-b6+ en wit wint de volle toren terug.  
Op het moment dat u dit leest is de WK-tweekamp tussen Vishy Anand en Veselin Topalov 
en einde en weten wie de titel gewonnen heeft, maar op het moment dat dit geschreven werd 
was de stand nog 5½-5½ en kon het dus nog alle kanten op. We hebben in ieder geval al 
enkele zeer spectaculaire partijen gezien. Dit bijvoorbeeld gebeurde in de eerste partij: (zie 
diagram)  
 
 
 
 












 
Topalov heeft hier wit en speelt hier Tc7xc8+, waarna Anand onmiddellijk opgeeft. Een 
prachtige zet, waarvan de catastrofale gevolgen voor ons gewone clubschakers en huis-, tuin- 
en keukenschakers niet meteen duidelijk zijn. Maar wat zwart ook doet, het loopt steeds snel 
verkeerd af:  
1…,Ta8xc8 2.Th7-d7+,Kd8-e8 3.Td7xd4 met dameverlies.  
1…,Kd8xc8 2.Dd2-c1+,Pa5-c6 (anders meteen mat met Dc7) 3.Lb5xc6 en de toren op a8 
sneuvelt.   
De partijen van de tweekamp zijn op diverse internetsites met commentaar te bekijken. Voor 
wie geen moeite heeft met de Engelse taal is www.chessdom.com een aanrader.  
 
Dit artikel is ook na te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 


