
Avondteam wint na bizar slot
Eeuwig Schaak heeft in de Avondcompetitie haar laatste wedstrijd gewonnen. In Roosen-
daal werd RSG C met 2½-1½ verslagen. Dat gebeurde wel op een bijzondere manier, waar-
bij Eeuwig Schaak al het geluk van de wereld had. Vermoedelijk zal over de wedstrijd nog 
jaren worden nagepraat en met name over het slot ervan. 
Patrick Heijnen ging in de opening al in de fout en verloor van zijn tegenstander Ron Höfer. 
Jan Rijkse en Hans Ravestein, twee goede bekenden van elkaar, die binnenkort bij het 
Tweetallentoernooi in Roosendaal (op 13 april) samen een team vormen, speelden remise. 
Ad Bruijns trok de stand weer in evenwicht door een gedegen overwinning op Frank Rockx. 
De uitslag van de wedstrijd hing af van de langst durende partij, die tussen Kees van Hoge-
loon en Nico Kloosterboer. Kees leek Nico te verrassen met een vork, maar wat de winnen-
de zet leek bleek al snel juist de verliezende. Nico offerde zijn dame, maar kreeg daar een 
doorslaggevende aanval voor terug. Na de 39e zet van zwart stond de volgende stelling op 
het bord: 

Nico Kloosterboer (met wit) staat hier straal gewonnen en kan bijna elke willekeurige zet 
spelen zonder zijn winstkansen te vergooien. Met nog 1 minuut op de klok om zijn laatste 
zet voor de tijdcontrole te doen besluit hij toch nog maar eens even goed te kijken en speelt 
dan 40.Ld3xa6. Zonder twijfel de beste zet in deze stelling: er dreigt 41.Lb5+ en zwart kan 
daar niets tegen doen. Alleen: Nico speelde deze zet 2 seconden nadat zijn vlag was geval-
len! Daardoor won Kees van Hogeloon de partij en won Eeuwig Schaak met 2½-1½, terwijl 
anders RSG C met 2½-1½ had gewonnen! Nico had totaal niet meer op de klok gelet! Een 
dramatisch slot, dat door de spelers van RSG overigens uiterst sportief werd opgevangen. Er 
stond tenslotte toch niets meer op het spel en het D-team van RSG was kampioen geworden. 
Er werd dan ook nog vrolijk en lang nagetafeld tussen de spelers van Eeuwig Schaak en 
RSG, die elkaar stuk voor stuk al jaren kennen. Jan Rijkse blijkt overigens over profetische 
gaven te beschikken. Hij riep een week eerder al: “De uitslag staat al vast! Wij winnen met 
2½-1½!” De weersvoorspellingen laten we voortaan ook maar aan hem over en voordat we 
een staatslot kopen vragen we Jan ook even om advies. 
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