
Programma Avondcompetitie bekend
Afgelopen vrijdag is op de algemene ledenvergadering van de Noord-Brabantse 
Schaakbond, waar Ad Bruijns werd herkozen als voorzitter, het definitieve speelschema van 
de Zaterdagcompetitie en de Avondcompetitie bekend gemaakt. Voor Eeuwig Schaak ziet 
het programma voor de Avondcompetitie er als volgt uit: 

donderdag 20 oktober: Eeuwig Schaak – Unk
maandag 14 november: Woensdrecht – Eeuwig Schaak 
donderdag 8 december: Eeuwig Schaak – BSV C
woensdag 18 januari: RSG C – Eeuwig Schaak 
donderdag 1 maart: Eeuwig Schaak – De Schaakhoeve
vrijdag 30 maart: De Pion – Eeuwig Schaak 

De data zijn nog onder voorbehoud. In de Avondcompetitie spelen clubs op hun clubavond 
en die kan door omstandigheden soms wijzigen. Bovendien wensen sommige clubs hiervan 
af te wijken en op een andere dag te spelen. En soms moet een datum gewijzigd worden, 
omdat een speelzaal niet op die dag beschikbaar is.  

Dit seizoen zal ook het Districtskampioenschap weer georganiseerd worden. Dit toernooi 
wordt gespeeld op in totaal 7 maandagavonden, steeds in Café De Veestallen in Roosendaal. 
De data voor dit toernooi, waaraan ook niet-clubspelers aan mee kunnen doen, zijn 3-10, 7-
11, 12-12, 23-1, 13-2, 19-3 en 2-4. De feestelijke prijsuitreiking is op 21 mei. Meer 
informatie op www.schaakgenootschap.nl. (Site is momenteel “under construction”, maar 
binnenkort weer bereikbaar.) 
Om alvast de smaak te pakken te krijgen voor het Districtskampioenschap hier een fragment 
uit het Districtskampioenschap van het seizoen 2007/2008. (zie diagram) 
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Kan zwart straffeloos de pion op c4 nemen? Zwart denkt van wel, maar komt bedrogen uit: 
15...,Pe5xc4 16.Dc2-a4+,b7-b5 17.Pc3xb5!,Dc7-a5+ 18.Da4xa5,Pc4xa5 19.Pb5-c7+ en 
zwart verliest een volle toren.

http://www.schaakgenootschap.nl/


Inmiddels is bij Eeuwig Schaak ook de interne competitie weer begonnen. De uitslagen van 
de eerste ronde waren als volgt: 

Ad Bruijns - Jan Rijkse 1-0
Toon de Rooij- John van Helden 1-0
Cees Buurman - Wim Soeters 0-1
Joost Asselbergs - Matti Hurkmans 0-1
Cor Lazeroms - Jan Konings 1-0


