
Het weekend van de Stefans
Het zijn enerverende weken in deze schaakperiode. Zo was daar donderdag 31 maart de laatste 
wedstrijd van Eeuwig Schaak dit seizoen in de Avondcompetitie, tegen BSV C uit Bergen op Zoom. 
Eeuwig Schaak, dat niet in haar sterkste opstelling speelde, had weinig in de pap te brokkelen tegen 
de geroutineerde Bergenaren en verloor met 3½-½. Toon de Rooij scoorde, die zich met hand en 
tand moest verdedigen tegen een aanval op de verzwakte koningsstelling, maar zich uitstekend 
overeind wist te houden, scoorde het enige halve punt. Komende zaterdag wordt de laatste ronde 
gespeeld in de zaterdagcompetitie van de NBSB, waar Eeuwig Schaak niet in mee doet, al zijn er 
wel een aantal leden van Eeuwig Schaak die voor een andere vereniging op zaterdag uitkomen. En 
komende zondag is het 4e en laatste Grand Prix toernooi voor de jeugdspelers. 

Afgelopen zaterdag was voor diverse schakers uit de regio en dus ook van Eeuwig Schaak één van 
de absolute hoogtepunten van het seizoen: het Tweetallentoernooi in Roosendaal. De Nevengroep 
werd gewonnen door twee jeugdige talenten: Alik Tikranian uit Bergen op Zoom en Koen Riemens 
uit Roosendaal. Johan Goorden speelde samen met de Roosendaler Martijn Verbeek en haalde een 
verdienstelijke 4e plaats met een score van 8½ uit 14. Jan Rijkse vormde een koppel met Hans 
Ravestein uit Oudenbosch en zij scoorden 6½ uit 14. John van Helden en Ab Witkamp vormden het 
enige “100% Eeuwig Schaak”-koppel en scoorden precies 50% (7 uit 14). 

John van Helden en Ab Witkamp in actie

In de Hoofdgroep ging de eindoverwinning voor het eerst sinds lange tijd weer naar een speler van 
organiserende vereniging De Pion. Stefan Colijn haalde samen met Stefan Kuipers de eerste plaats 
binnen. Stefan Kuipers komt uit Apeldoorn en is een vriend van Stefan Colijn. Ze spelen al enige 
jaren als koppel op het Tweetallentoernooi en dit jaar pakten ze voor het eerst de hoofdprijs binnen. 
Stefan Colijn is in de regio onder schakers inmiddels wel een bekende, maar Stefan Kuipers is ook 
bepaald geen onbeschreven blad. Zijn naam is geregeld terug te vinden op teletekstpagina 643. Zo 
speelde hij bijvoorbeeld in de C-groep van het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee, wat 
tegenwoordig het Wimbledon onder de schaaktoernooien is. Het volgende fragment komt uit het 
“World University Chess Championship”, dat in september 2010 in Zürich gehouden werd. Stefan 
heeft in deze partij wit tegen H.L.M.Y. Herath uit Sri Lanka. 



1222222223
4 T +l+ T5
4+ + NoOo5
4o+ + + +5
4W J O Pp5
4 Ob+ + +5
4+ + B + 5
4pPp+q+ +5
4+k+r+ +r5
6777777778
Stefan Kuipers speelde hier 23.Lc5xf7+!! Na 23...,Ke8xf7 24.De2-f3+ heeft zwart een probleem: 
zowel 24...,Ke8 als 24....,Kg8 leiden tot mat: 

24....,Ke8 25.Dc6+,,Pd7 26.Dxd7+,Kf8 27.Thf1+,Lf6 28.gxf6,Dxa2+ 29.Kxa2,b3+ 30.cxb3,Tb7 
31.fxg7+,Kg8 32.Tf8 mat

24...,Kg8 25.Dd5+,Kf8 26.Thf1+,Lf6 27.Lxc5+,Dxc5 28.Dxc5+,Kg8 29.Dd5+,Kf8 30.g6,hxg6 
31.hxg6,Tb7 32.Dd8 mat 

In de partij volgde 24....,Le7-f6 25.Df3-d5+,Kf7-e8 26.Le3xc5 en zwart gaf op. 

Op de foto hier Stefan Kuipers (links) en Stefan Colijn, met op de achtergrond René van den Broek 
en Ad Bruijns, die beiden in de organisatie van het Tweetallentoernooi zaten. 


