
De rapidkoning van Eeuwig Schaak
Naast de normale interne competitie heeft Eeuwig Schaak ook nog een rapid-competitie, 
waarbij op één avond twee partijen met een bedenktijd van 30 minuten per persoon worden 
gespeeld. Jan Rijkse heeft deze competitie al meerdere malen gewonnen en staat ook nu 
daarin weer fier aan kop. Op de clubavond van vorige week versloeg Jan Rijkse Joost 
Asselbergs tweemaal en verstevigde daarmee zijn koppositie. Hij heeft nu 13½ punten. Toon 
de Rooij won tweemaal van Cees Buurman en is Jans directe concurrent met 10½ punten. 
Cor Lazeroms won met 2-0 van Jan Konings en blijft met 10 punten ook nog in het spoor. 
Verder won John van Helden met 2-0 van Louis van Mechelen, Ger van Aalst met 2-0 van 
Geraldine Korver en speelden Patrick Heijnen en Wim Soeters 1-1. 

Jan Rijkse

Afgelopen maandag is de 4e ronde van het districtskampioenschap gespeeld. Patrick Heij-
nen en Johan Goorden kwamen daarin erg makkelijk aan hun punten. Patrick was vrijgeloot 
en kreeg de punten cadeau. Johan Goorden moest eigenlijk spelen tegen Marc Naalden, 
maar die partij is nooit gespeeld. Marc Naalden is professioneel pokerspeler en deed mee 
aan een pokertoernooi. Hij kwam daarin verder dan hij verwacht had, was dus niet op tijd 
klaar met dat toernooi en moest dus verstek laten gaan voor de partij tegen Johan. Johan 
kreeg zodoende een reglementaire overwinning in de schoot geworpen. 



Marc Naalden

Ted van Eck en Kees van Hogeloon moesten wel zwaar aan de bak. Ted van Eck versloeg in 
een schitterende partij Oliver de Hert uit Bergen op Zoom. De schaakjeugd kent Oliver wel; 
hij is redacteur van het blad Minorpromotie. Een fragment uit die partij houdt u nog van ons 
tegoed.

Kees van Hogeloon moest het opnemen tegen het 14-jarige Bergse supertalent Alik 
Tikranian. Hij wist zich aardig staande te houden, maar verloor ergens een pionnetje en dat 
werd hem fataal. De genadeklap deelde Alik uit in de volgende stelling. 

Alik Tikranian (met wit) speelde hier 41.e3-e4! 
Wit valt het paard aan, maar dreigt ook Lxg5. En 
Pf6 spelen biedt ook al geen soelaas vanwege 
Txd8, gevolgd door Lxg5 en e4-e5. Kees speelde 
41...,f5xe4 en gaf na 42.f3xe4 meteen op. 

Alik Tikranian


