
Tata inspireert Eeuwig Schaak
Afgelopen donderdag werd de 3e ronde gespeeld van de 2e manche van de interne compe-
titie van Eeuwig Schaak, terwijl in Wijk aan Zee toen het Tata Steel Chess Tournament nog 
in volle gang was. Het leek er verdacht veel op dat de spelers van Eeuwig Schaak zich door 
dit toernooi lieten inspireren. Zo leek de opening, die Kees van Hogeloon en Jan Rijkse op 
het bord brachten, opvallend veel op de opening die in de vermaarde partij Aronian-Anand 
werd gespeeld. Na de beginfase weken Jan en Kees af, ruilden alle stukken af, waarna het na 
21 zetten remise werd. Een stuk minder enerverend dan de partij tussen Aronian en Anand 
dus. 

Ook Patrick Heijnen en Toon de Rooij speelden remise, maar in hun geval na een bijzonder 
boeiende partij. De krachtsverhoudingen bleven wel de hele partij zowat gelijk. Een groot-
meesterlijke remise vol strijdlust, zoals ook regelmatig in het Tata toernooi te zien was. 
Louis van Mechelen kwam tegen Wim Soeters zeer goed uit de opening en leek op de winst 
af te koersen. Ook Louis liet zich kennelijk door de grootmeesters inspireren, maar voor 
hem liep het minder goed af. Hij maakte de stelling bijzonder ingewikkeld, raakte ergens de 
draad kwijt en Wim greep zijn kans, won een stuk en wist de kansen volledig te keren. Wim 
ging er dan ook aan het eind met het volle punt vandoor. 
Joost Asselbergs bezorgde Ad Bruijns een zware avond. Ad stond de hele partij beter, maar 
Joost verdedigde zich uitstekend en bleek een harde noot om te kraken voor Ad. Maar Ad 
Bruijns is niet voor niets de Magnus Carlsen van Eeuwig Schaak: hij bleef geduldig de 
stelling uitmelken tot hij aan het eind van de avond toch zijn beslissend voordeel kreeg en 
de partij won. Joost verloor, maar wel in de wetenschap dat hij een sublieme partij had 
gespeeld en dan is verlies licht te dragen. Cees Buurman tenslotte won al heel snel in de 
partij tegen Geraldine Korver een stuk, waarna de winst snel binnen werd gehaald. 

Alle uitslagen op een rijtje: 
Kees van Hogeloon – Jan Rijkse ½ – ½
Ad Bruijns  – Joost Asselbergs 1 – 0 
Patrick Heijnen – Toon de Rooij ½ – ½
Wim Soeters – Louis van Mechelen 1 – 0 
Geraldine Korver – Cees Buurman 0 – 1 



Stand aan kop in de 2e manche: 

1. Ad Bruijns 60
2. Ger van Aalst 57½
3. Jan Rijkse 57½
4. Kees van Hogeloon 51
5. John van Helden 48
6. Toon de Rooij 41
7. Joost Asselbergs 36
8. Jan Konings 33
9. Patrick Heijnen 33
10. Wim Soeters 31½

Ook in het districtskampioenschap is intussen weer een ronde afgewerkt. Twee leden van 
Eeuwig Schaak verloren en twee wonnen. Ted van Eck won van Pieter de Nijs, die vroeger 
nog lid is geweest van Eeuwig Schaak. Johan Goorden versloeg Jos van Ginneken. 
Kees van Hogeloon verloor van Jan Schuurmans. Geen verrassing, Jan Schuurmans is al 
vele, vele jaren een absolute topspeler bij De Pion en één van de favorieten voor de 
eindwinst in het districtskampioenschap. 

Patrick Heijnen verloor van Atilla Öztürk. Lef kon hem bij die partij in ieder geval niet 
ontzegd worden. Patrick had zwart en na de 21e zet van wit was de stelling als volgt: 

Patrick offert hier een stuk om zijn opgerukte f-pion aan de overkant te krijgen: 21...,Dg5-
h4. Het ziet er niet uit als een stukoffer, maar na 22.Lh3xc8 kan zwart de loper niet 
terugslaan, omdat zijn dame aangevallen staat. Er volgde 22...,Dh4xf2+ 23.Td1-d2,Df2-e3 
24.Lc8-e6,f3-f2 25.Th1-f1 en de f-pion is onschadelijk gemaakt, waarna zwart verloren 
staat. Patricks moed bleek helaas overmoed... 


