
Bart Peeters te gast bij Eeuwig Schaak
Vorige week was Bart Peeters te gast bij Eeuwig Schaak om daar een simultaan te geven. De 
wat oudere lezers kennen Bart Peeters nog wel van de hit “She goes nah-nah-nah-nah” en 
als presentator van diverse programma's. Wel, die Bart Peeters was het dus niet. Het ging 
om de Roosendaalse schaker Bart Peeters, een zoon van Frans Peeters die in een ver verle-
den Eeuwig Schaak ook nog heeft bijgestaan, o.a. met het maken van het clubblad. 

Niet deze Bart Peeters, dus...

Bart Peeters speelt in het eerste team van De Pion, heeft een rating van boven de 2000 en 
doet in de interne competitie van De Pion momenteel volop mee in de strijd om het club-
kampioenschap. Een hele goede schaker, dus! Hij gaf simultaan tegen 12 leden van Eeuwig 
Schaak en deed dat in behoorlijk rap tempo. In nog geen anderhalf uur was hij zo'n 45 keer 
rond geweest en had hij naar schatting zo'n 400 zetten op de verschillende borden gedaan. 
Bart won 10 keer en verloor 2 partijen, tegen Ad Bruijns en Kees van Hogeloon. Ad Bruijns 
won ergens een pionnetje, bleef keurig overeind en hield zodoende een gewonnen eindspel 
over. Bij Kees van Hogeloon was het een heel ander verhaal. Hij werd totaal overspeeld, 
stond totaal verloren, maar Bart zag even iets over het hoofd en Kees kon hem ineens mat 
zetten. Bij Matti Hurkmans was zo ongeveer het omgekeerde het geval. Matti won een 
toren, kwam gewonnen te staan, maar maakte in het venijnige eindspel een foutje, waarna 
Bart hem na een paar schaakjes mat kon zetten. Het “Mat!” werd gevolgd door “Sorry...” 
Matti had verdiend om te winnen en Bart had tegen Kees van Hogeloon verdiend om te 
winnen, maar in sport, ook in schaken, krijg je niet altijd wat je verdient. 

Maandag voor de simultaan is er weer een ronde gespeeld in het Districtskampioenschap 
Roosendaal. Daarin verloor Ted van Eck van jeugdig talent Ivo Kok, speelde Patrick Heij-
nen remise tegen nog jeugdiger talent Robin Verbeek en won Kees van Hogeloon tegen oud-
lid van Eeuwig Schaak Pieter de Nijs. Johan Goorden scoorde een verdienstelijke remise 
tegen schaakfenomeen Jan Schuurmans, met een schitterende partij, waarin hij maar liefst 
twee schijnoffers pleegde. De partij ging als volgt (Johan Goorden had wit): 

1.d2-d4,c7-c5 2.d4-d5,d7-d6 3.c2-c4,e7-e5 4.e2-e4,Pg8-f6 5.Pb1-c3,Lf8-e7 6.Pg1-f3,o-o 
7.Lf1,d3,Pb8-d7 8.o-o,Pf6-h5 9.Lc1-e3,Ph5-f4 10.Pc3-e2,Pf4xd3 11.Ddixd3,Pd7-f6 12.Pe2-
g3,h7-h6 13.Ta1-d1,b7-b6 



14.Pf3xe5!,d6xe5 15.d5-d6!,Lc8-e6 16.d6xe7,Dd8xe7 17.b2-b3,Ta8-d8 18.Dd3-c2,Td8xd1 
19.Tf1xd1,Tf8-d8 20.f2-f3,Td8xd1+ 21.Dc2xd1,Pf6-d7 22.Pg3-e2,Pd7-b8 23.Pe2-c3,Pb8-
c6 24.Pd3-d5,De7-d7

25.Le3xh6! 

Als zwart de loper terugneemt volgt 26.Pf6+ met damewinst! Na 25...,Lxd5 26.exd5 of 
26.cxd5 staat het zwarte paard in en is 26...,gxh6 dus alleen stukkenruil. 

25...,Pc6-b4 26.Lh6-d2,Pb4xa2 27.Dd1-a1,Le6xd5 28.e4xd5,Pa2-b4 29.Da1xe5,Pb4-c2 
30.Ld2-c3,f7-f6 31.De5-e4,Pc2-b4 32.Lc3xb4 gevolgd door een remise-aanbod van Johan, 
wat door Jan Schuurmans aangenomen werd. Wit staat een pion voor, maar zwart kan le-
vensgevaarlijk worden op de damevleugel als de h-pion oprukt. 

Johan Goorden


