
Grootmeestertoernooi in Roosendaal
Van donderdag 16 t/m zondag 19 augustus vindt op het Jan Tinbergen College in 
Roosendaal (op de plaats van het vroegere Leysdream) een schaaktoernooi plaats met 
imposante bezetting. Bijna de gehele Nederlandse schaaktop doet mee, dus ook diverse 
grootmeesters, en een aantal buitenlandse grootmeesters en meesters. Zo valt op de 
deelnemerslijst zelfs de naam van schaakgrootmeester Kasparov terug te vinden... al betreft 
het hier niet de inmiddels gestopte ex-wereldkampioen Gari Kasparov, maar de Wit-Rus 
Sergei Kasparov. De partijen zullen op vermakelijke en begrijpelijke manier 
becommentariëerd worden door Stefan Kuipers,Yochanan Afek en Hans Böhm, zodat het 
bijzonder aantrekkelijk wordt voor schaakliefhebbers om één of meerdere dagen hier eens 
binnen te lopen. Maar het is wellicht nog leuker om zelf mee te spelen! Ook voor minder 
bedreven schakers, want naast de A-groep, waar grootmeesters en meester in meespelen, is 
er ook nog een B-groep (rating onder 2000) en een C-groep (rating onder 1600). Vooral die 
laatste groep is aantrekkelijk voor minder ervaren schaker. Weliswaar spelen ook hier een 
aantal ervaren clubspelers in mee, maar daarnaast ook spelers die nog niet zo lang schaken 
en jeugdspelers. Zo doen er in ieder geval al 3 meisjes van 12 mee, die nog maar 2 jaar op 
schaken zitten (Cora en Kimberley Oostvogels en Talitha van Hogeloon). Als zij het 
aandurven om mee te doen... wel, wat let u? Drie leden van Eeuwig Schaak hebben zich al 
in een vroeg stadium ingeschreven: Ted van Eck (B-groep), Johan Goorden (B-groep) en 
Kees van Hogeloon (C-groep). En wie weet zijn er inmiddels al nog wat nieuwe 
inschrijvingen vanuit Eeuwig Schaak binnen. Alle informatie over dit toernooi vindt u op 
www.schaakpromotie.nl/info. 

Hans Böhm
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Eeuwig Schaak begint zelf haar seizoen op donderdag 23 augustus, zowel voor de jeugd als 
voor de volwassenen. Bij zowel de jeugd als de volwassenen is het op 23 en 30 augustus 
open avond, waarbij nieuwe leden geheel vrijblijvend kunnen kennismaken met de club. De 
interne competitie en (in het geval van de jeugd) schaaklessen starten op donderdag 6 
september. Alle informatie is terug te vinden op www.eeuwigschaak.nbsb.org.  

Johan Goorden doet op dit moment mee aan het HZ-toernooi in Vlissingen. Hij speelde in 
de eerste ronde tegen de Belg Steven Geirnaert, een Internationaal Meester met een rating 
van 2407. Een bij voorbaat bijna kansloze missie voor Johan, die ook nog eens zwart had. 
Johan vloog er echter wel erg snel af: 1.d4,d5 2.c4,Pc6 3.Pc3,Pf6 4.Pf3,Lg4 5.cxd5,Lxf3 
6.gxf3,Pxd5 7.e4,Pb6 8.d5,Pe5 9.f4,Pg6 10.Lb5+,Pd7 11.f5,Ph4 (zie diagram) 12.Dg4 en 
daar gaat Johans paard, in een stelling die verder ook al vrij troosteloos is. Na deze valse 
start herpakte Johan zich en is intussen weer goed op dreef. 

Steven Geirnaert
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