
Eeuwig Schaak gaat weer van start
De zomervakantie loopt weer ten einde en dat betekent dat het schaakseizoen weer gaat 
beginnen. Op donderdagavond 18 augustus en donderdagavond 25 augustus start Eeuwig 
Schaak het nieuwe seizoen met twee open avonden, met een toernooitje waarop alles net 
even wat anders gaat. De competitieleiders Cees Buurman en Wim Soeters willen dan nog 
wel eens uitpakken met een toernooitje waarop alles net even wat anders gaat. Zo is er in het 
verleden gespeeld met verplichte openingszetten (met als klapstuk de verplichte opening 
1.h4, waarmee door de meeste witspelers ook nog gewonnen werd) of met Fischer-Random 
Chess, een populaire schaakvariant, waarbij de beginopstelling door elkaar is gegooid. Het 
gaat in deze toernooitjes puur om de lol en er is tussendoor volop gelegenheid om elkaar 
wat bij te praten na de zomerstop. Op 1 september volgt een rapidschaakavond en de interne 
competitie gaat pas van start op 8 september. De schaakavonden van Eeuwig Schaak 
beginnen om 20.00 uur. 
De jeugd begint het seizoen op donderdag 1 september met een open avond en start om 
18.30 uur. Tijdens de open avonden kan iedereen geheel vrijblijvend eens een avondje 
komen kijken of meeschaken om te ervaren hoe het is om op een club een potje te spelen. 
Bij Eeuwig Schaak wordt nooit, ook niet tijdens de interne competitie, echt met het mes op 
tafel gespeeld en staat gezelligheid hoog in het vaandel. 

In de zomer heeft het schaakleven stil gelegen, maar sommigen zijn actief geweest op 
zomerschaaktoernooien. Eén van de grootste zomerschaaktoernooien is het Hogeschool 
Zeeland Toernooi in Vlissingen, een toernooi met meer dan 200 deelnemers waar jaarlijks 
ook veel spelers uit West-Brabant actief waren. Het niveau loopt uiteen van grootmeester tot 
beginnend clubschaker. Johan Goorden, lid van Eeuwig Schaak, deed dit jaar mee en 
scoorde 4½ uit 9, dus precies 50%. Voor de kenners: hij scoorde een TPR (Toernooi 
Prestatie Rating) van 1946, terwijl zijn eigen rating aan het begin van het toernooi 1869 
was. Prima gedaan dus van Johan, die overigens op donderdag 13 oktober een les zal 
verzorgen voor de andere leden van Eeuwig Schaak (zodat die hopelijk ook zo goed worden 
als hij). 

Johan Goorden



Een mooie partij uit het HZ-toernooi was die tussen de Roosendaler Stefan Colijn en Remco 
Hylkema, waarop Stefan op prachtige wijze zijn tegenstander vakkundig de pan in hakt. 
Stefan heeft inmiddels al een rating van boven de 2200 en lijkt nog altijd elk jaar beter te 
worden. Waar gaat dit eindigen? De partij, waarin Stefan Colijn wit had, verliep als volgt: 

1.e2-e4,c7-c5 2.c2-c3,... (de Alapin-variant van het Siciliaans) 2...,Pg8-f6 3.e4-e5,Pf6-d5 
4.d2-d4,c5xd4 5.c3xd4,d7-d6 6.f2-f4,Pb8-c6 7.Pb1-c3,d6xe5 8.f4xe5,e7-e6 9.Pg1-f3,Lf8-e7 
10.Lf1-d3,O-O 11.h2-h4,f7-f6 12.Pf3-g5 (zie diagram) 
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Als zwart het paard slaat volgt 13.Dh5,... (met matdreiging op h7) 13...,h6 14.Dg6,...  en 
zwart kan de matdreiging alleen opheffen met 14...,Tf5. Zwart slaat het paard daarom niet 
meteen, maar het leidt met verwisseling van zetten tot dezelfde variant. De partij brandt nu 
helemaal los: 12...,h7-h6 13.Dd1-h5,f6xg5 (13...,f5 of 13...,Pdb4 waren hier vermoedelijk 
beter) 14.Dh5-g6,Tf8-f5 15.h4xg5,Pc6xe5 16.d4xe5,Pd5-f4 17.Lc1xf4,Dd8xd3 
18.Th1xh6,Lc8-d7? (Beter was 18...,Lb4 en zwart staat niet eens zo slecht!) 19.Ta1-
d1,Tf5xe5+ 20.Lf4xe5,Dd3-e3+ 21.Pc3-e2,,De3xe5 22.Td1xd7,Ta8-c8 23.Dg6xe6 en zwart 
gaf op. 

 


