
Strijdlust troef in dorpenderby
Wedstrijden tussen Eeuwig Schaak en Schaakhoeve zijn bijna altijd superspannend. Ook de 
wedstrijd van vorige week zal niet snel vergeten worden. Het leverde namelijk een paar zeer 
memorabele partijen op, waar wellicht nog jaren over zal worden nagesproken. 
Het werd in de wedstrijd tussen Eeuwig Schaak en Schaakhoeve (uit Hoeven) al snel 
duidelijk dat Eeuwig Schaak het moeilijk zou gaan krijgen. Patrick Heijnen, in de Avond-
competitie debuterend voor Eeuwig Schaak, verloor een stuk en leek op een nederlaag af te 
koersen. Jan Rijkse deed wat hij altijd doet in een wedstrijd tegen een andere club: hij 
speelde remise, dit keer tegen Martin Snoep. Kees van Hogeloon kreeg het al snel lastig 
tegen Mees Willemsen en zijn stelling verslechterde geleidelijk. Met twee pionnen achter en 
aan beide kanten twee lopers op het bord zag Kees maar één kans: hij ruilde zijn lopers 
tegen de pionnen en forceerde een eindspel met koning met twee lopers tegen een koning. 
(zie diagramstelling) 

Niet iedereen kent de matvoering in die stelling, Mees echter wel en verzilverde zijn kans. 
De partij is reeds verfilmd en draait in de bioscoop onder de titel “Mees-Kees”. 
Joost Asselbergs speelde tegen Ruud Martin een prima partij, die lang gelijk opging, maar 
moest aan het eind het hoofd toch buigen. Patrick Heijnen, die speelde tegen Cindy 
Rijckevorsel, was intussen niet bij de pakken neer gaan zitten, knokte als een bezetene 
terug, won pionnetje na pionnetje en aan het eind zo alsnog de partij. Hij was zonder meer 
de held van de dag, al was zijn winst niet genoeg om Eeuwig Schaak aan een wedstrijdpunt 
te helpen. Eindresultaat was 1½-2½ in het voordeel van Schaakhoeve. 
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Dat West-Brabant langzamerhand een bijzonder sterke schaakregio wordt bleek wel op het 
Nederlands Kampioenschap Rapidschaak voor de jeugd (gespeeld in Eindhoven). Bij de 
spelers geboren in 1998 werd Alik Tikranian uit Bergen op Zoom Nederlands kampioen. Bij 
de spelers geboren in 1994 werd Bart von Meijenfeldt uit Breda Nederlands kampioen. In de 
categorie spelers onder 25 werd Stefan Colijn uit Roosendaal tweede. Alledrie zijn lid van 
de Roosendaalse vereniging De Pion. Nederland gaat nog van ze horen!
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