
Eeuwig Schaak ongeslagen in LBV-toernooi 
Eeuwig Schaak begint deze week het seizoen met Open Avonden voor zowel jeugd als 
senioren op 23 en 30 augustus. Enkele leden van Eeuwig Schaak zijn het schaakseizoen al 
begonnen door mee te doen aan het LBV-toernooi in Roosendaal. En ze deden het daar 
helemaal niet slecht. In de B-groep (met 65 deelnemers) werd Ted van Eck 8e en Johan 
Goorden 12e, beiden met een scoren van 4 uit 6. In de C-groep (37 deelnemers) werd Kees 
van Hogeloon 7e, ook met een score van 4 uit 6. Opmerkelijk was dat geen van drie ook 
maar één partij verloor! Ted, Johan en Kees wonnen allemaal 2 keer en speelden 4 keer 
remise. Hoewel het niet genoeg was om bij de beste 3 te eindigen, ging Kees van Hogeloon 
toch met een prijs naar huis. Hij won bij een verloting het programma Deep Fritz 13. Een 
opmerkelijk detail: zowel Kees van Hogeloon als Johan Goorden waren tijdens het toernooi 
jarig en speelden op hun verjaardag twee keer remise. 

De winst in de A-groep ging gedeeld naar Sergei Tiviakov en de Oekraïner Martyn Kravtsiv. 
In die A-groep viel ook de titel van “Brabants Kampioen” te verdienen en die ging naar 
Manuel Bosboom. In de B-groep was Gilbert Leentjens uit Veldhoven de sterkste. Een 
ijzersterk prestatie werd daar geleverd door de 14-jarige Alik Tikranian uit Bergen op Zoom, 
die net als Gilbert Leentjens 5 uit 6 scoorde, maar minder weerstandspunten had. In de C-
groep ging de eindzege naar Frank Lambregts uit Hoeven. De volledige eindstanden zijn te 
vinden op www.schaakpromotie.nl. 

Van links naar rechts: Frans Peeters, Loek van Wely, Martyn Kravtsiv en Sergei Tiviakov

http://www.schaakpromotie.nl/


Een spectaculaire partij uit het LBV-toernooi was die tussen Jasper Broekmeulen en Tijmen 
Kampman. De partij won dan ook één van de spektakelprijzen van €100,-. De volledige 
partij ging als volgt: 

1.Pg1-f3,e7-e6 2.g2-g3,d7-d5 3.Lf1-g2,c7-c5 4.O-O,Pb8-c6 5.d2-d3,g7-g6 6.c2-c4,Lf8-g7 
7.c4xd5,e6xd5 8.Pb1-c3,Pg8-e7 9.e2-e4,O-O 10.Lc1-f4,d5xe4 11.d3xe4,Pc6-d4 12.Pf3xd4, 
c5xd4 13.Pc3-b5,Lc8-e6 14.Pb5-c7,Le6-c4 15.Pc7xa8,Lc4xf1 16.Lg2xf1,Dd8xa8 17.Lf4-
d6,Tf8-e8 18.Lf1-c4,Pe7-c8 19.Ld6-c5,Pc8-b6

20.Lc4xf7+!!,Kg8xf7 21.Dd1-b3+,Te8-e6 22.f2-f4,Pb6-c7 23.Lc5-d6,Kf7-f6 24.e4-e5+, 
Kf6-f7 25.g3-g4,Da8-d8 26.f4-f5,g6xf5 27.g4xf5,Lg7xe5 28.Ta1-f1,Dd8-g8+ 29.Kg1-h1, 
Kf7-e8 30.f5xe6 Zwart geeft op. 

Jasper Broekmeulen ontvangt van Loek van Wely de spektakelprijs van €100,- 
 


