
Opnieuw nederlaag Avondteam
Eeuwig Schaak heeft de Avondcompetitiewedstrijd tegen Staunton (Etten-Leur) met 3½-½ 
verloren. Die cijfers geven de indruk dat het een kansloze nederlaag was, maar dat was 
absoluut niet het geval. Op alle borden leverden de spelers van Eeuwig Schaak prima partij, 
maar kregen niet echt loon naar werken. 
Cor Lazeroms offerde een stuk voor 2 pionnen en aanval, maar de aanval sloeg net niet door 
en dus verloor Cor. De stelling van Jan Rijkse verzandde in een potremise op een moment 
dat John van Helden en Kees van Hogeloon nog prima kansen leken te hebben. John van 
Helden kwam goed uit de opening, had volop dreigingen, maar zijn tegenstander verdedigde 
zich uitstekend en John kwam niet verder. In het eindspel ging er een pionnetje bij John 
verloren en dat kostte hem de kop. De grootste kater had Kees van Hogeloon, vooral een 
dag na zijn partij. Hij stond de hele partij beter, probeerde op een gegeven iets te voort-
varend de beslissing te forceren en toen sloeg zijn tegenstander keihard terug. De beide 
dames werden aangevallen, maar de Ettense dame wist met schaak te ontsnappen en in de 
volgende stelling gaf Kees op in de overtuiging zijn dame te gaan verliezen. 

Thuis kwam Kees echter tot de ontdekking dat wit hier helemaal geen dame verliest! Na 
35.Kf1-f2,Pg6xf4 36.Lg2-e4+ wint wit de zwarte dame terug en staat gewoon gewonnen! 
Ook verdere tussenschaakjes helpen zwart niet aan de winst. Achteraf gezien heeft Kees dus 
opgegeven in een stelling die in principe gewonnen was. Da's stevig balen...

Baalmoment voor Kees van Hogeloon



Een dag eerder werd de 4e ronde van de 1e manche van de interne competitie gespeeld. De 
uitslagen hiervan waren als volgt: 

Cor Lazeroms – Jan Rijkse 0 – 1 
Ad Bruijns – John van Helden 1 – 0 
Kees van Hogeloon – Ger van Aalst 1 – 0 
Matti Hurkmans – Patrick Heijnen 1 – 0 
Geraldine Korver – Jan Konings 0 – 1 
 


