
Schaakseizoen '12/'13 afgesloten
Het schaakseizoen 2012-2013 zit er voor Eeuwig Schaak nu helemaal op. Vorige week 
hebben de senioren het seizoen feestelijk afgesloten; de jeugd had dat eerder al gedaan. 
Tijdens een feestelijke en smakelijke avond, waarbij zelfs voormalig paus Joseph Ratzinger 
(Benedictus XVI) nog langskwam, werden de prijzen van de competitie uitgereikt. 

Van links naar rechts: Wim Soeters, Louis van Mechelen, Ad Bruijns, Joseph Ratzinger en  
Cees Buurman

De top 10 van de interne competitie van het afgelopen seizoen zag er als volgt uit: 

1. Ad Bruijns 328½
2. Jan Rijkse 280
3. Kees van Hogeloon 215
4. Patrick Heijnen 196½
5. Toon de Rooij 182½
6. Matti Hurkmans 182½
7. Ger van Aalst 174½
8. Jan Konings 165
9. John van Helden 160½
10. Cees Buurman 150½

Ad Bruijns



De rapidcompetitie, die naast de normale interne competitie werd gespeeld, kende een 
bijzonder spannend verloop. Na de laatste speelronde stonden Jan Rijkse en Toon de Rooij 
zelfs exact gelijk in puntenaantal. Omdat Jan Rijkse het onderlinge duel met Toon de Rooij 
had gewonnen mocht hij de beker voor de 1e plaats in ontvangst nemen. Daarmee wint Jan 
Rijkse voor de 2e keer op rij deze competitie, terwijl hij in de periode daarvoor ook al 
uiterst succesvol was in de tweetallencompetitie, de voorloper van de rapidcompetitie. 

De meesten schuiven het schaakbord nu voorlopig even aan de kant. Tot 22 augustus, want 
dan start voor Eeuwig Schaak het nieuwe seizoen met een inloopavond en een ludiek 
toernooitje. Voor de jeugd begint het nieuwe seizoen op dinsdagmiddag 20 augustus. In de 
tussentijd kunnen we hopelijk genieten van veel mooi weer. 
Een enkeling pakt in de zomer nog een schaaktoernooi mee. Zo is Ted van Eck elk jaar wel 
actief op een zomertoernooi in het buitenland, waar hij vakantie combineert met schaken. 
Een populair zomertoernooi is ook het Hogeschool Zeeland Toernooi in Vlissingen, al 
begint het bijzonder hoge inschrijfgeld (dit jaar €50,-) voor sommigen wel een obstakel te 
worden. Een vaste deelnemer is de Roosendaler Stefan Colijn. Vorig jaar speelde hij in de 
laatste ronde tegen Thijs Roorda en in de diagramstelling maakt Stefan het uit met een klap 
met de mokerhamer. 

Stefan Colijn speelde in deze stelling 36.Tb1xb7! Het is meteen uit. De dame staat in, maar 
erger nog is de aanval op g7. Na bijv. 36...,Dxc5 volgt 37.Txg7+,Kh8 38.Pf7 mat. 

Stefan Colijn

Het schaakleven ligt de komende 2 maanden dus zo goed als stil. Mocht de schaakkoorts 
eind juli of begin augustus toch al komen opzetten, terwijl de clubavond nog niet begonnen 
is, dan is er een uitkomst: www.shredderchess.com. Een uitstekende site om alvast wat te 
trainen en eventueel te spelen tegen een schaakprogramma. Iedereen alvast een prettige 
vakantie toegewenst! 

http://www.shredderchess.com/

