
Gelijkspel tegen Schaakhoeve
Wedstrijden tussen Eeuwig Schaak en Schaakhoeve (uit Hoeven) zijn altijd spannend. Soms 
wint de één nipt, dan de ander, maar het zijn altijd leuke wedstrijden, die tot het laatst toe 
spannend zijn. Zo ook afgelopen donderdag, toen Eeuwig Schaak Schaakhoeve weer eens 
trof. Dit keer won niemand en gingen beiden met een punt naar huis: 2-2. Eeuwig Schaak 
had een paar invallers en speelde dus met een ongebruikelijke opstelling: Jan Rijkse, Cor 
Lazeroms, Joost Asselbergs en Toon de Rooij bezetten in die volgorde bord 1 t/m 4. Cor en 
Joost fungeerden als invallers, maar doen het in de interne competitie van Eeuwig Schaak 
momenteel uitstekend en lieten ook in de thuiswedstrijd tegen Schaakhoeve hun goede vorm 
zien. Jan Rijkse en Joost Asselbergs wonnen hun partij; Cor Lazeroms en Toon de Rooij 
verloren, maar werden bepaald niet van het bord gespeeld. 

Joost Asselbergs

Door het gelijkspel blijft Eeuwig Schaak in ieder geval in de eindstand boven Schaakhoeve, 
dat op haar beurt de laatste plaats overdoet aan RSG C. Schaakhoeve is vrij in de laatste 
ronde, RSG C moet spelen tegen Unk en het is niet ondenkbaar dat ze tegen de 
Zevenbergenaren nog punten gaan pakken. Eeuwig Schaak moet het opnemen tegen De 
Pion, dat al kampioen is, slechts één wedstrijd “slechts” met 3½-½ won en de rest won met 
4-0. Al kwamen ze vorige week wel goed weg tegen RSG C, de nummer laatst dus nota 
bene, een wedstrijd waarin ze op 2 borden straal verloren stonden, maar uiteindelijk dus 
toch nog de winst pakten. 

Deze week komt Schaakhoeve opnieuw naar Rucphen, maar dan om mee te doen aan het 
Vierstedentoernooi. 



Dan nog even wat over het 3e Grand Prix toernooi voor de jeugd. Abusievelijk meldden we 
dat daar naast Thom en Thijs Lazeroms geen kinderen van Eeuwig Schaak aan meededen. 
Dat klopt echter niet. Ook Dylan Bastiaansen deed daar mee en zeker niet onverdienstelijk. 
Dylan heeft nog weinig ervaring in het spelen van toernooien (het was zijn tweede keer) en 
zeker het spelen van heel veel partijen achter elkaar is toch wel even wennen en erg 
vermoeiend. Dylan scoorde in de groep van Stap 2, waar de meeste van zijn tegenstanders 
veel vaker dit soort toernooien spelen, 3 punten, net geen 50%. Helemaal niet slecht dus! 

De volgende stelling is een opgave, die de kinderen van Stap 3 voorgelegd kregen. Een 
bijzondere moeilijke opgave, die meer een kunstwerk dan een oefening voor jeugdspelers is. 
De opgave voor de kinderen was om de beste zet voor wit te kiezen. 
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4 + + + +5
4+ + + + 5
4 Lo+ + +5
4O W + + 5
4p+ + + +5
4+ + + + 5
4 + + Bk+5
4+ + + + 5
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Als wit de dame slaat, wint zwart alsnog, omdat de zwarte pionnen promoveren. De juiste 
zet is de meest onwaarschijnlijke: Kg2-h1! Wit laat de dame staan en geeft zelfs zijn enige 
stuk weg. Zwart moet de loper slaan, anders moet de zwarte koning de dekking van de dame 
loslaten en verliest dan waarschijnlijk nog. En als zwart de loper slaat... is het pat! De 
kinderen zagen de oplossing niet en de lesgever was heel blij dat hij een boekje met de juiste 
antwoorden had. Maar eerlijk is eerlijk: het is wel een hele mooie!


