
Eeuwig Schaak omarmt rapid-tempo
Niet elke week is het interne competitie bij Eeuwig Schaak. Zo nu en dan is op donderdag 
een wedstrijd voor de Avondcompetitie tegen een andere club en geregeld wordt de normale 
interne competitie afgewisseld met een Rapid-competitie. Bij deze competitie schaakt men 
twee keer op een avond tegen dezelfde tegenstander met een tempo van 30 minuten per 
persoon per partij. In de Rapid-competitie zijn inmiddels een aantal ronden afgewerkt. Jan 
Rijkse is de koploper met 9 punten, gevolgd door Cor Lazeroms met 7½ en Cees Buurman 
met 6½. Een rapid-partij hoeft niet genoteerd te worden, want daar is met dat tempo in 
principe te weinig tijd voor. 
Niettemin kreeg eerder de jeugd van Stap 2 en 3 wel de opdracht om hun partijen bij een 
tempo van 20 minuten per partij te noteren. Geen sinecure, als u bedenkt dat deze kinderen 
geen ervaring hebben met noteren en ook nog niet vaak met de klok gespeeld hebben. Toch 
is het nodig om zowel het spelen met de klok als het noteren te oefenen en dit was een 
gelegenheid om beide te oefenen. Het had wel gevolgen: Thom Lazeroms stond finaal 
gewonnen, maar ging door de vlag, liep zo een onverwachte nederlaag op en baalde daar 
stevig van. Hij doet straks mee met de Brabantse kampioenschappen en moet dan zijn partij 
noteren. Alleen heeft hij dan wel langer de tijd (een uur per persoon per partij). De oefening 
met noteren die hij nu gehad heeft komt dan goed van pas. 

Philippe de Heer en Thomas Peters

Het voordeel van noteren is dat je later de partij kunt naspelen. Dat is vooral leuk als er 
interessante en leerzame stellingen ontstaan. Dat gebeurde onder andere in de partij tussen 
Philippe de Heer en Thuy An Nguyen. (Philippe had wit) 
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Ervaren volwassen spelers zouden in de stelling van het diagram onmiddellijk oordelen dat 
zwart beduidend beter staat. Het witte paard op a3 doet niet veel en de loper op b2 is 
helemaal opgesloten. Ook de zwarte stukken zijn nog niet erg actief, maar kunnen dat wel 
heel snel worden. De witte koningsstelling is aanzienlijk meer verzwakt dan de zwarte. 
Belangrijker dan de wie beter staat is wie het beste weet hoe dit verder te spelen. De ene 
koning heeft lang en de andere kort gerocheerd. Beiden moeten zorgen dat ze met een 
pionnenopmars de vijandelijke koningsstelling kapot maken en vervolgens met stukken 
aanvallen. Wie daar het eerst in slaagt, wint in dit soort stellingen bijna altijd. Dat weet een 
ervaren volwassen clubspeler, maar deze kinderen is dat nog niet verteld. Philippe, die Stap 
3 volgt, wist desalniettemin het juiste plan te vinden, knalde zijn g- en h-pion naar voor en 
won met een aanval van torens en dame. Thuy An (zij volgt Stap 2) verloor zodoende, maar 
gezegd moet worden dat ook zij een uitstekende partij speelde! Thuy An is 9 jaar oud, 
schaakt sinds een jaar en 3 maanden en gezien haar spel in de partij tegen Philippe is zij 
beslist op weg een prima schaakster te worden. Tel dat op bij het andere talent dat Eeuwig 
Schaak rijk is en de conclusie is duidelijk: Eeuwig Schaak heeft de toekomst!


