
Eeuwig Schaak wint
Eeuwig Schaak en de externe competitie was de afgelopen paar jaar geen gelukkige combinatie. 
Twee jaar experimenteren met een zaterdagteam, eerst op eigen kracht en daarna samen met RSG, 
leverde geen sportief succes op en daarvoor in de Avondcompetitie was het ook meestal “net niet” 
en had Eeuwig Schaak patent op wedstrijden en partijen nipt verliezen. Dit seizoen, weer terug in de 
Avondcompetitie, leek het weer van hetzelfde laken een pak, maar 2011 is voor Eeuwig Schaak 
bijzonder goed begonnen. De eerste wedstrijd van het jaar, tegen De Baronie B uit Breda, werd 
meteen gewonnen met 2½-1½. Het zat Eeuwig Schaak eens een keer mee en dat mag ook wel eens.

De wedstrijd tussen Eeuwig Schaak en De Baronie leverde al snel na aanvang spektakel op. Ger van 
Aalst verloor een toren, maar kreeg er aanvalskansen voor terug en John van Helden won juist een 
stuk, maar moest uitkijken voor tegenkansen van zijn opponent. In beide gevallen bleek de 
compensatie voor de materiaalwinst onvoldoende. Ger van Aalst zag zijn aanvalskansen verwateren 
en moest opgeven en John van Helden kreeg de partij helemaal onder controle en kwam gewonnen 
te staan. Bij Ab Witkamp ontstond een ingewikkelde stelling met wederzijdse aanvalskansen, 
waarbij de omstanders Ab de meeste kansen toedichtten. Ab slaagde er echter niet in de partij tot 
winst te voeren en bleef steken op remise. John haalde even later zoals al verwacht het punt binnen, 
zodat het 1½-1½ stond en alles afhing van de partij tussen Cor Scherbeijn en Kees van Hogeloon. 
En dat was geen goed vooruitzicht, want Kees stond een stuk tegen een pion achter in het eindspel 
en het zag er redelijk hopeloos uit. Totdat het volgende gebeurde: 
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Kees speelde hier met zwart 40...,Kd6-c5. Wit vertrouwde 41.Kd3 niet zo en zag zich genoodzaakt 
41.Lb5xc4 te spelen. Maar na 14...,d5xc4 had Kees ineens wel 2 verbonden vrijpionnen en keerden 
de kansen ineens. De vrijpionnen rukten op, wit moest noodgedwongen het stuk teruggeven en 
Kees won alsnog de partij. En Eeuwig Schaak haalde daarmee eindelijk eens 2 matchpunten binnen. 

Die overwinning smaakt naar meer. Volgende wedstrijd speelt Eeuwig Schaak in Made tegen 't 
Paardje, dat op elk bord een speler van 200 Elo-punten meer heeft dan Eeuwig Schaak. Dat wordt 
dus lastig... Maar nu de “winning mood” terug is weet je het maar nooit...

 


