
Schaakhoeve klopt Eeuwig Schaak 
Na een paar goede resultaten in de Avondcompetitie (winst tegen De Baronie en gelijkspel tegen 
Paardje) moest Eeuwig Schaak aantreden tegen Schaakhoeve uit Hoeven, één van de teams met de 
laagste gemiddelde Elo-rating in klasse A2. Maar dat Elo-ratings niet alles zeggen bleek maar weer 
eens. Schaakhoeve versloeg Eeuwig Schaak overtuigend met 3-1 en de teamleden bleken allen een 
stuk sterker te spelen dan hun rating suggereerde. En dat terwijl Eeuwig Schaak toch in haar 
sterkste opstelling speelde, met Ad Bruijns op het eerste bord. Het geheime wapen van Schaakhoeve 
is de jeugdige Frank Lambregts. Hij maakte op het eerste bord korte metten met Ad Bruijns en dat 
wil wat zeggen! Een Ad Bruijns blaas je normaal niet zomaar omver op het schaakbord, maar Frank 
Lambregts lukte dat dus wel. Hij won zelfs aan het eind op 3 manieren tegelijkertijd: Ad gaf op, 
Frank zette hem mat en op dat moment viel ook nog eens de vlag van Ad. Het leverde Frank 
evenwel maar één punt op.
Ab Witkamp verloor tegen Ruud Martin een stuk en ging dus ook voor de bijl. John van Helden 
vocht een zeer interessante strijd uit met Martin Snoep, waarbij beiden lange tijd gelijke kansen 
leken te hebben, maar aan het eind snoepte Martin Snoep de nodige pionnen mee en dat kostte John 
van Helden de kop. 
De enige winstpartij was van Kees van Hogeloon, die Mees Willemsen versloeg in een sensationele 
partij, waarbij Kees nog wel even goed weg kwam. Na de 20e zet van wit stond de volgende stelling 
op het bord (zie diagram) 
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4t+ + Tl+5
4+n+ + Oo5
4o+w+o+ +5
4+oN +oB 5
4 Po+p+ +5
4P P + P 5
4b+ + P P5
4R +qR K 5
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Kees van Hogeloon (met zwart) speelde hier 20...,Lc4xf2+! Een correct stukoffer of een al te 
doldrieste actie? Volgens schaakprogramma Fritz is het offer correct. Er volgde 21.Kg1xf2,f5xe4+ 
22.Kf2-e3 en volgens Fritz leidt 22...,Tf3+ 23.Ke2,Td3 tot geforceerd damewinst of mat, 
afhankelijk van waar de witte koning heengaat. Maar mensen zijn geen schaakcomputers en Kees 
speelde 22....,Dc6-b6+? Na 23.Dd4 bloedt de zwarte aanval dood en blijft wit een stuk voor. Dat 
zag Mees Willemsen ook, maar helaas voor hem pas nadat hij een andere zet had gespeeld: 23.Ke3-
d2?,Ta8-d8+ 24.Lg5xd8,Tf8xd8+ 25.Kd2-c2,Td8xd1 26.Ta1xd1,Db6-f2+ 27.Kc2-b1 (zie diagram) 
en zwart heeft wit in een wurggreep. Niet veel later rukt de e-pion op en dient de genadeklap uit. 
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4 + + +l+5
4+n+ + Oo5
4o+ +o+ +5
4+o+ + + 5
4 Po+o+ +5
4P P + P 5
4b+ + W P5
4+k+rR + 5
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Eeuwig Schaak moet nu nog maar één wedstrijd spelen, namelijk op 31 maart thuis tegen BSV C uit 
Bergen op Zoom. Voor beide teams staat er niets meer op het spel, behalve dan de eer. 


