
Nipte nederlaag tegen RSG
In de Avondcompetitie heeft Eeuwig Schaak met het kleinst mogelijk verschil (2½-1½) 
verloren van het Roosendaalse RSG. Beide teams hadden de “joker” ingezet: Eeuwig 
Schaak met Ad Bruijns als invaller op het eerste bord en RSG met Rico Gomis op het derde 
bord. De “joker” van Eeuwig Schaak bleek krachtdadiger dan die van RSG: Ad Bruijns won 
op het eerste bord van Christ de Veth en Rico Gomis moest alle zeilen bijzetten om tegen 
Jan Rijkse er een remise uit te slepen. Ad Bruijns en Rico Gomis zijn in potentie ongeveer 
net zo sterk, maar Rico Gomis schaakt de laatste jaren weinig en komt dus de nodige routine 
te kort. En van Jan Rijkse heb je, zeker in externe wedstrijden, nog niet zomaar gewonnen! 
Jan scoorde tegen Rico Gomis zijn vierde remise op rij voor Eeuwig Schaak en in dit geval 
kan je dat best een plusremise noemen. 
Helaas voor Eeuwig Schaak ging het op de twee andere borden mis voor de Rucphense 
schaakclub: Ger van Aalst verloor op bord 4 van Ben Cartens en Kees van Hogeloon verloor 
op het bord 2 van Frank Rockx. 

In Wijk aan Zee stond afgelopen zaterdag de schaakvereniging De Pion, de andere club uit 
Roosendaal, een aangename verrassing te wachten. Tijdens het Tata Steel toernooi kreeg de 
vereniging maar liefst drie prijzen uitgereikt. Ze waren de schaakvereniging in Nederlander 
met de meeste ledenwinst in 2011, boekten succes met internetschaak en Frans Peeters 
ontving nog persoonlijk een prijs voor het stimuleren van internetschaak in KNSB-verband. 
Zo was Frans Peeters, die in het verleden ook Eeuwig Schaak nog op verschillende 
manieren behulpzaam is geweest, afgelopen zaterdag de grote ster van het Tata Steel 
toernooi, momenteel het meest prestigieuze toernooi van de wereld. Frans Peeters nam die 
dag ook nog de gelegenheid te baat om foto's te maken van diverse deelnemers. Deze zijn te 
bekijken op www.depion.nl. Daar kunt u zien dat er in de schaaktop ook nog heel wat 
knappe heren... en dames zitten. 

Frans Peeters

http://www.depion.nl/


Op diezelfde zaterdag dat Frans Peeters en De Pion in het zonnetje werden gezet, 
demonstreerde grootmeester Sergei Tiviakov ongewild dat het weggeven van stukken niet 
alleen is weggelegd voor “sukkelaars” op de clubavond, maar dat ook grootmeesters zich 
hieraan kunnen bezondigen. 
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In de diagramstelling, waarin Tiviakov wit 
en Sipke Ernst zwart heeft, heeft Sipke 
Ernst zojuist 36...,Pe5-d3 gespeeld. Tiviakov ziet dat zijn b-pion staat aangevallen en speelt 
37.b4-b5??? Er dreigde alleen ook nog iets anders: 37...,Pd3-f2+ en de partij is uit!
 
De deelnemers aan schaaktoernooien worden overigens steeds jonger. Onderstaande foto 
geeft wellicht een aardig toekomstbeeld: 

Tiviakov (links) en Ernst (foto: Frans Peeters) 


