
Jan Rijkse speelt remise tegen Hans Böhm
Hoewel Eeuwig Schaak inmiddels al aan de zomerstop is begonnen was er deze week toch nog 
opmerkelijk schaaknieuws omtrend een speler van Eeuwig Schaak. Afgelopen vrijdag gaf bij 
schaakvereniging De Pion in Roosendaal de bekende schaker Hans Böhm een simultaan. Ted van 
Eck, Ad Bruijns, Kees van Hogeloon en Jan Rijkse, die allen zowel lid van Eeuwig Schaak als van 
De Pion zijn, deden hieraan mee. Jan Rijkse slaagde erin Hans Böhm op remise te houden. Na het 
bereiken van de diagramstelling, waarin Jan Rijkse met zwart de stelling vakkundig had dichtge-
schoven, berustte Hans Böhm in remise, hetgeen Jan Rijkse een leuk prijsje opleverde in de vorm 
van het nieuwste boek van Hans Böhm, dat, puur toeval, maar wel heel toepasselijk “De Pion” heet.
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Ted van Eck en Ad Bruijns leken lang ook uitzicht op remise te hebben, maar Böhm subtiele 
eindspeltechniek nekten hen uiteindelijk toch. Kees van Hogeloon kwam al vroeg in de problemen, 
leek nog enigszins het vege lijf te redden, maar 2 dubbelpionnen braken ook hem op in het eindspel. 
Van de 21 partijen won Hans Böhm er 13, 6 partijen eindigden in remise en 2 partijen gingen voor 
Böhm verloren. Opmerkelijk was dat juist de allerjongste deelnemer, de 13-jarige Robin van Trijp, 
één van de twee winnaars was. Terwijl Hans Böhm zich op alle borden de betere eindspelspeler 
toonde, wist Robin van Trijp juist met een zeer nauwkeurig eindspel de voormalig topschaker te 
vloeren. Een bijzondere prestatie van dit jeugdig supertalent. Ook de andere winstpartij tegen Hans 
Böhm kwam van een jeugdspeler: Cees IJzermans. 

Ted van Eck viel op door de bijzondere manier om zijn partij tegen Hans Böhm vast te leggen. Ted 
had zijn notatieboekje niet bij, maar wel zijn fototoestel, dus nam hij foto's van de stelling op het 
schaakbord om zo zijn partij te bewaren. In officiële wedstrijden zal hij deze methode echter niet 
kunnen gebruiken. “Op dit toestel had ik ook nog ChessBase kunnen zetten en meteen de stelling 
kunnen analyseren”, gaf Ted zelf al aan. Voortaan dus toch maar weer gewoon het notatieboekje...

Ted van Eck legt zijn partij vast


