
Start in Rucphen, slot in Istanbul
Vorige week is het schaakseizoen voor Eeuwig Schaak dan echt begonnen met de eerste 
ronde van de interne competitie. In die ronde vielen nog geen echt grote verrassingen te 
noteren, maar wel een nieuwe naam. Patrick Heijnen doet dit jaar mee aan de competitie en 
heeft zich ook bereid verklaard om les te gaan geven bij de jeugd. Patrick is bepaald geen 
onervaren schaker, hij speelt ook al jaren bij De Pion en geeft ook daar les aan jeugdspelers.

Patrick Heijnen in actie

De uitslagen in de 1e ronde waren als volgt: 

Ad Bruijns – Matti Hurkmans 1 – 0 
Jan Rijkse – Toon de Rooij 1 – 0 
Wim Soeters – Joost Asselbergs 0 – 1
Jan Konings – Cor Lazeroms 0 – 1 
Geraldine Korver – Patrick Heijnen 0 – 1 

Intussen weet het team in de Avondcompetitie ook welke tegenstanders zij dit seizoen gaan 
treffen. Begonnen wordt thuis tegen Watertoren A, daarna een uitwedstrijd tegen Staunton 
A, dan thuis tegen Woensdrecht A, thuis tegen De Baronie C, uit tegen Unk A, thuis tegen 
De Raadsheer B en tot slot uit tegen RSG C. De volledige indeling van alle klassen is terug 
te vinden op www.nbsb.nl. De eerste wedstrijd is al redelijk snel, namelijk op donderdag 27 
september. 

http://www.nbsb.nl/


Terwijl wij op ons niveau beginnen met ons seizoen, zijn ze op een veel hoger niveau juist 
klaar met een megaschaakevenement: de Olympiade, die dit jaar plaatsvond in Istanbul. Het 
Nederlands herenteam is daar als 6e geëindigd, waarmee ze een voortreffelijke prestatie 
hebben neergezet. Na een zwak begin, met nederlagen tegen Venezuela en Georgië, volgde 
een zegereeks, die alleen werd onderbroken door een nederlaag in de voorlaatste ronde 
tegen Armenië, die eindwinnaar werd van de Olympiade. Van de afgelopen 4 Olympiades 
won Armenië 3 keer, in de schaakwereld is dat land dus een echte grootmacht. De 
Nederlandse heren hadden voorafgaand aan de Olympiade hun “trainingskamp” ingericht op 
het JTC in Roosendaal tijdens het LBV-toernooi en lieten zich daar ook regelmatig zien 
tussen de deelnemers, waar ook spelers van Eeuwig Schaak tussen zaten. De afstand tussen 
topschakers en vrijetijdsschakers is wat betreft niveau dan erg groot, maar in de omgang 
opmerkelijk klein. Eén van de charmes van de schaakwereld. 
De Nederlandse dames werden 20e en presteerden daarmee zo ongeveer volgens 
verwachting. Bij de Nederlandse dames speelde een bekende uit de regio mee: Arlette van 
Weersel uit Etten-Leur. Met een score van 6 uit 8 deed zij het bijzonder goed! 
Minder goed verging het de kopvrouw van de Nederlandse dames Zhaoqin Peng. Zij was 
het hele toernooi niet erg op dreef en maakte in de laatste partij tegen de Australische 
Arianne Caoili zelfs een enorme blunder: 

Peng (met wit) speelde in deze stelling 59.La3-b2??, waarna ze na 59...,Tg4xc4 
60.b3xc4,Tb8xb2 een vol stuk achterstond. Ze deed nog een paar zetten en gaf toen op.  

Arianne Caoili en haar vriend Levon Aronian, eerstebordspeler van Armenië


