
SV Eeuwig Schaak

Eeuwig Schaak terug in Avondcompetitie
Na het twee seizoenen geprobeerd te hebben in de zaterdagcompetitie is Eeuwig Schaak dit seizoen 
weer teruggekeerd in de Avondcompetitie. In de Avondcompetitie strijden clubs met viertallen tegen 
elkaar, waarbij de thuisspelende vereniging speelt op haar eigen clubavond. Dat betekent dat 
Eeuwig Schaak de thuiswedstrijden speelt op de donderdagavond. Vorige week moest Eeuwig 
Schaak uit spelen tegen De Raadsheer uit Zundert, maar omdat ook die vereniging donderdag als 
clubavond heeft werd ook die wedstrijd op donderdagavond gespeeld. De terugkeer in de 
Avondcompetitie werd voor Eeuwig Schaak wel een koude douche, want de wedstrijd ging met 4-0 
verloren. Dat klinkt als een volkomen kansloze nederlaag, maar toch was het dat allerminst. Geen 
van de spelers van Eeuwig Schaak werd weggespeeld, maar ze trokken wel allemaal aan het eind 
van de partij net aan het kortste eindje. Toon de  Rooij speelde uitstekend, maar verloor diep in de 
partij een paar pionnen en dat werd hem fataal. Ab Witkamp speelde tegen de sterkste speler van het 
team, bleef lang overeind, tot het aan het eind toch misging. John van Helden leek lang goede 
kansen op remise te hebben, maar zijn tegenstander knokte zich aan het eind van de partij toch naar 
winst. Dat het toen intussen al 3-0 voor De Raadsheer stond en een remise van John de zaken toch 
niet meer kon keren, zal onbewust zeker een rol hebben gespeeld. Alleen Ger van Aalst zag zijn 
partij redelijk snel de mist in gaan. Ongetwijfeld zal hij erop gebrand zijn zich de volgende keer te 
revancheren. Van de toekijkende spelers van De Raadsheer was er één die op een goed resultaat 
hoopte: Johan Goorden. Johan is lid van Eeuwig Schaak, maar speelt interne competitie bij De 
Raadsheer. En om het nog ingewikkelder te maken: hij speelt in de Avondcompetitie voor RSG en 
speelt in de volgende ronde tegen Eeuwig Schaak. Wat dat betreft is schaken een vreemde sport, 
omdat schakers soms van verschillende verenigingen tegelijk lid zijn. Dat geldt ook voor de 
landelijke clubcompetities. Bijna alle topschakers spelen in verschillende landen tegelijk voor 
verschillende clubs. Als dit het geval was in de voetbalsport, zouden we zien dat bijv. Wesley 
Schneider op zaterdag speelt voor Inter Milaan, op zondag een wedstrijdje bij Ajax meespeelt en op 
woensdag ook nog Bayern München uitkomt. Hij zou geen tijd meer hebben voor Yolanthe, sterker 
nog, die had dan misschien nog steeds bij Jan Smits geweest! En dan had Jan Smits misschien nog 
steeds zijn eigen spullen gehad... Het grote verschil is dat voetballers een meer dan vorstelijk salaris 
verdienen en schakers maar een armzalig fooitje. Door voor verschillende verenigingen in 
verschillende landen te spelen kunnen ze net genoeg verdienen om van rond te komen... of soms 
ook net niet. Dat schakers ook niet elke week voor hun club spelen, maar slechts één keer per 
maand maakt het ook mogelijk om in verschillende competities tegelijk te spelen.  

Dan nog even terug naar de Olympiade in Chanty-Mansiysk. Die is inmiddels afgelopen. Oekraïne 
won bij de heren, Rusland bij de dames. En Iljoemzjinov is toch weer herkozen tot president van de 
FIDE. Grappig is het wel om te kijken naar de bodem van het toernooi: op het 4e bord van de 
wedstrijd tussen Papoea Nieuw Guinea en de Maagdeneilanden. Wie denkt zich daar te kunnen 
bescheuren van het lachen om het lage niveau komt bedrogen uit. Ook daar kunnen ze een aardig 
potje schaken, al is het dan natuurlijk ver van de wereldtop. In onderstaande stelling kan witspeler 
Rupert Jones uit Papoea Nieuw Guinea een stuk winnen in zijn partij tegen Alexander Hensley uit 
de  Maagdeneilanden. Oftewel: hoe vangt een papoea een maagd? Oplossing volgt volgende week, 
maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat dat niet eens nodig zal zijn. Voor de doorgewinterde 
schaker is het een makkie. Misschien wel een leuke opgave voor de jeugd, ik denk dan vooral aan 
degenen die dit seizoen Stap 2 doen. 
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