
September vakantiemaand
Ouders met schoolgaande kinderen gaan met z'n allen op vakantie in juli en augustus. Voor 
wie geen schoolgaande kinderen meer heeft is september dan een goed alternatief. Veel 
spelers bij Eeuwig Schaak hebben geen schoolgaande kinderen en trokken deze maand 
massaal op vakantie. Met als gevolg dat het op de clubavond ineens een stuk rustiger werd 
en er slechts 4 partijen gespeeld konden worden. De uitslagen daarvan waren: 
 
Joost Asselbergs – Jan Rijkse 0 – 1 
Cor Lazeroms – Ger van Aalst ½ – ½
Toon de Rooij – Wim Soeters ½ – ½
Matti Hurkmans – Louis van Mechelen ½ – ½ 

De stand aan kop na 2 ronden is nu: 
1. Jan Rijkse 60
2. Ad Bruijns 38
3. Cor Lazeroms 37½
4. Joost Asselbergs 37
5. John van Helden 35

De data voor het Districtskampioenschap Roosendaal zijn inmiddels bekend. Dit is een 
toernooi van 7 ronden, telkens op een maandagavond, waar spelers van alle niveaus aan 
meedoen. Iedereen kan meedoen aan deze competitie, de hoogst geëindigde speler die lid is 
van een schaakvereniging uit het district Roosendaal mag zich districtskampioen noemen. In 
de afgelopen jaren deden hieraan ook steeds spelers van Eeuwig Schaak mee. De plaats van 
handeling is café De Veestallen, Kade 65 in Roosendaal en de data zijn 19-11-2012, 17-12-
2012, 21-1-2013, 25-2-2013, 18-3-2013, 8-4-2013, 13-5-2013. Het inschrijfgeld bedraagt 
€15,-. Voor aanmelding en informatie mail naar ger@schaakpromotie.nl. 

Deze week begint Eeuwig Schaak met een nieuw seizoen in de Avondcompetitie met een 
thuiswedstrijd tegen De Watertoren uit Almkerk. Dat de Almkerkers niet van halve 
maatregelen houden blijkt wel uit de volgende partij, van Marien de Jonge (Watertoren) met 
wit tegen Niels van de Laar (Vianen): 

1.e2-e4,e7-e5 2.Lf1-c4,Pg8-f6 3.d2-d4,e5xd4 4.Pg1-f3,Lf8-b4+ 5.c2-c3,d4xc3 6.b2xc3,Lb4-
c5 7.e4-e5,Pf6-h5? 

Jan Rijkse
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8.Pg3-g5!,g7-g6 9.Lc4xf7+,Ke8-e7 10.Dd1-d5,Pb8-a6 

11.Pg5xh7!!! en zwart geeft op, omdat 12.Lg5+ met dameverlies niet meer te voorkomen is. 

We vertrouwen erop dat de schakers van Eeuwig Schaak zich niet zo in de luren laten 
leggen! 

Marien de Jonge


