
Medestander wordt tegenstander
Vorig seizoen kwamen Eeuwig Schaak en RSG met één gezamenlijk team uit in de zaterdag-
competitie van de NBSB. Omdat het zelfs met twee verenigingen toen toch lastig bleek een achttal 
op zaterdag op de been te brengen, spelen beide verenigingen dit seizoen niet meer op zaterdag, 
maar in de Avondcompetitie. En zaterdag speelden die twee verenigingen in Rucphen tegen elkaar 
in de Avondcompetitie. Een bijzonder vriendschappelijke ontmoeting, want de samenwerking 
tussen de twee clubs verliep vorig seizoen uitstekend en er kan rustig gesteld worden dat Eeuwig 
Schaak en RSG twee zeer bevriende clubs zijn. En om het nog ingewikkelder te maken: 5 van de 8 
schakers die in de wedstrijd tussen Eeuwig Schaak en RSG meespeelden spelen ook nog eens intern 
bij De Pion en spelen bovendien ook voor De Pion mee in een team op zaterdag. Ab Witkamp en 
Patrick Heijnen, die donderdag elkaars tegenstander waren, stonden ook ingepland om de dag erop 
bij De Pion tegen elkaar te spelen en spelen, met John van Helden, samen in een team van De Pion. 
En Johan Goorden, die donderdag voor RSG en dus tegen Eeuwig Schaak speelde, is zowel lid van 
Eeuwig Schaak als van RSG en ook nog eens van De Raadsheer, waar Eeuwig Schaak in de vorige 
ronde tegen speelde. Voor niet-schakers lastig te volgen... voor schakers trouwens ook... Uiteraard 
mag je in het zelfde seizoen maar voor één club tegelijk in de Avondcompetitie spelen, dus wat dat 
betreft is het weer niet zo ingewikkeld. 

De wedstrijd verliep voor Eeuwig Schaak niet gunstig. Weliswaar won Ab Witkamp van Patrick 
Heijnen, maar John van Helden verloor van Martijn Verbeek en Toon de Rooij redde het niet tegen 
Ron Höfer. Martijn Verbeek is dit seizoen in topvorm en rijgt in de interne competitie van De Pion 
de winstpartijen aan elkaar. Dat hij ook van John van Helden won was dus niet zo'n verrassing en 
ook de winst van Ron Höfer op Toon de Rooij was gezien het verschil in Elo-rating niet opzien-
barend. Aan het eerste bord speelden Ad Bruijns namens Eeuwig Schaak en Johan Goorden namens 
RSG. Beiden kennen elkaar al heel lang, hebben al heel veel partijen tegen elkaar gespeeld en zowat 
altijd eindigen hun onderlinge confrontaties in remise. Ook dit keer verzandde de partij in remise. 
De enige die aanspraak maakte op winstkansen was Johan Goorden, maar die nam graag genoegen 
met remise gezien de stand in de wedstrijd. Zo verloor Eeuwig Schaak met 2½-1½ van RSG.

Held van de dag van RSG was, ondanks zijn verliespartij, Patrick Heijnen. Bij RSG was op het 
laatste moment een speler door ziekte verhinderd. Om kwart voor acht kreeg Patrick een telefoontje 
met het verzoek mee te spelen, om acht uur zat hij in de auto naar Rucphen en iets over 8 was hij 
bezig met zijn partij tegen Ab Witkamp. Dat zijn 24-karaats gouden leden voor een club! 

Eeuwig Schaak moet al snel weer aan de bak, want op maandag 29 november moeten zij weer 
aantreden in Zevenbergen om te spelen tegen Unk. Sterkste speler van Unk is Jan Hendrikx. Als die 
meespeelt kan degene die tegen hem moet aantreden zijn borst nat maken. Tegen Peter Zwaan van 't 
Paardje uit Made, zelf toch ook geen misselijke schaker, toverde hij met wit de volgende partij op 
het bord: 

1.Pb1-c3,c7-c5 2.Pg1-f3,e7-e6 3.e2-e4,a7-a6 4.Pc3-e2,b7-b6 5.c2-c3,Lc8-b7 6.Pe2-g3,Pb8-c6 
7.Lf1-d3,Dd8-c7 8.Ld3-c2,Ta8-c8 9.d2-d3,Pg8-f6 10.Dd1-e2,Lf8-e7 11.o-o,h7-h5 12.Tf1-e1,Pf6-g4 
13.Pg3-f1,d7-d6 14.h2-h3,Pg4-e5 15.Pf3xe5,Pc6xe5 16.f2-f4,Pe5-c6 17.Lc1-e3,Ke8-d7 18.Ta1-
c1,g7-g5 19.f4xg5,Tc8-g8 20.De2-d2,Pc6-e5 21.b2-b3,h5-h4 22.d3-d4,Pe5-g6 23.Pf1-h2,Kd7-c8 
24.Te1-f1,Tg8-f8 25.Ph2-g4,Kc8-b8 26.Tf1-f2,Kb8-a7 27.Tc1-f1,Le7-d8 28.e4-e5,Dc7-e7  (zie 
diagram)
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Jan Hendrikx speelde hier 29.Pg4-h6!! en daarmee is het lot van zwart feitelijk bezegeld. Niet 
alleen de pion op f7 gaat eraan, maar ook het paard op g6 sneuvelt, omdat die met de val van die 
pion zijn dekking kwijt is. De partij ging verder met 29...,d6xe5 30.Tf2xf7,Tf8xf7 31.Tf1xf7,De7-
d6 32.Lc2xg6,e5xd4 33.c3xd4,e6-e5 34.Lg6-e4,Ld8-c7 35.d4xc5,Dd6xd2 36.c5xb6+!!,Lc7xb6 
37.Tf7xb7+,Ka7-a8 38.Tb7xb6+,Ka8-a7 39.Tb6-b7+,Ka7-a8 40.Le3xd2 en zwart gaf op. 


