
Dames maken de dienst uit
Schaken is een mannenwereld. Vreemd eigenlijk, want schaken is nu juist een sport waar vrouwen 
en mannen gemengd kunnen spelen Niets duidt erop dat vrouwen in het schaakspel minder zouden 
presteren dan mannen en in de praktijk blijkt dat ook: de weinige vrouwen die in het schaken tussen 
de mannen meedoen doen niets voor hun mannelijke tegenstanders onder. Ook is het niet zo dat er 
op schaakclubs een vrouwonvriendelijke sfeer heerst. Over het algemeen vinden de mannen het op 
een schaakvereniging een verademing om ook eens leden van het vrouwelijk geslacht te kunnen 
verwelkomen. Waarom er dan toch nog zo weinig dames schaken? Voer voor sociologen en 
psychologen, maar vooralsnog is er nog een duidelijke verklaring voor. In ieder geval was Eeuwig 
Schaak zeer verheugd afgelopen donderdag een dame te mogen begroeten die belangstelling had 
om lid te worden, al speelt ze voorlopig niet mee in de interne competitie.  
Het schaakspel zelf is in ieder geval een voorbeeld van emancipatie. De zwakke koning verbergt 
zich het grootste deel van de partij bang in een schuilplaats, terwijl de dame heerst op het bord en de 
dienst uitmaakt. In de 4e ronde van de B-manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak was 
dat niet anders. In de partij tussen Toon de Rooij en Wim Soeters zelfs in extreme mate. In een 
dichtgeschoven stelling baanden de dames zich beiden een weg naar de vijandelijke koning. De 
dame van Wim bleek, na een lange strijd die lange tijd onbeslist leek te gaan blijven, het meest 
slagvaardig en bracht Wim de overwinning. Kees van Hogeloon won tegen John van Helden een 
toren en leek het volle punt al op zak te hebben. Hij liet de enige kans om geforceerd dames af te 
ruilen liggen en kreeg daar al snel heel veel spijt van. De dame van John werd zo machtig, dat de 
toren terug werd gewonnen en de partij alsnog remise werd. 
Jan Rijkse had het uitermate lastig tegen Cor Lazeroms, die hem uitstekend partij bood. Een blunder 
kostte Jan de volle toren en Cor won de partij. Een week eerder had Jan op de clubavond van De 
Pion nog de 10-voudig clubkampioen van Eeuwig Schaak Ted van Eck verslagen. Het kan 
verkeren... 
De overige twee partijen hadden op het eind meer weg van een spelletje Pacman dan van een 
schaakpartij. Jan Konings won tegen Cees Buurman een stuk en begon daarna gretig alle pionnen 
van Cees op te vreten. Winnen was toen slechts een formaliteit. De partij tussen Ger van Aalst en 
Joost Asselbergs leek wel een rapidschaakpartijtje. In het toreneindspel snoepte de toren van Ger 
meer pionnen op de die van Joost en dat bracht Ger de winst. 

De stand aan kop in de B-manche is na 4 ronden nu als volgt: 

1. Kees van Hogeloon 91
2. John van Helden 75
3. Ger van Aalst 64½
4. Ad Bruijns 62
5. Jan Konings 50
6. Joost Asselbergs 46
7. Matti Hurkmans 45
8. Cor Lazeroms 41½
9. Louis van Mechelen 40
10. Cees Buurman 33½


