
Hoe lang duurt een schaakpartij? 

Deze week begint bij Eeuwig Schaak het schaakseizoen weer. Op de donderdagavonden van 
22 en 29 wordt nog niet begonnen met de interne competitie; deze avonden zijn Open 
Avonden, waarbij iedereen die geïnteresseerd is in het schaakspel kan komen kijken en een 
potje mee kan komen schaken. Op andere avonden kan dit in principe ook, maar omdat er 
op 22 en 29 niets anders staat ingepland is er dan volop tijd om indien gewenst het één en 
ander uit te leggen. Alle informatie over de clubavond vindt u op 
www.eeuwigschaak.nbsb.org. 

Schaken kun je zo snel en zo langzaam doen als je zelf wil. Of beter: van te voren met je 
tegenstander afspreekt. Bij Eeuwig Schaak wordt voor in de interne competitie een tempo 
gebruikt van 1½ uur voor 40 zetten, waarna er een kwartier bijkomt voor de rest van de 
partij. Bij het Rapidkampioenschap worden twee partijen op een avond gespeeld, elk met 
een tempo van 30 minuten per persoon voor de hele partij. Snelschaakpartijen worden 
meestal gespeeld met een tempo van 5 of 10 minuten per persoon per partij, maar er zijn er 
ook die het zelfs doen in één minuut.
Er zijn echter ook partijen die wel een jaar kunnen duren. We hebben het dan over corre-
spondentieschaak. Vroeger speelden mensen dit door per post zetten naar elkaar toe te 
sturen. In het computertijdperk verving e-mail de verzending van zetten per post en tegen-
woordig wordt het zelfs niet meer per e-mail gespeeld, maar op schaakborden op een server. 
De huidige wereldkampioen correspondentieschaak is een Nederlander: Ron Langeveld. 
Voor hem waren al twee andere Nederlanders wereldkampioen correspondentieschaak 
geworden: Gert Timmerman en Joop van Oosterom. Gert Timmerman is naast oud-
wereldkampioen correspondentieschaak ook oud-winnaar van het Midwintertoernooi in 
Rucphen. Op www.correspondentieschaken.nl vindt u meer informatie over corresponden-
tieschaak. 

Ron Langeveld Gert Timmerman 

http://www.eeuwigschaak.nbsb.org/
http://www.correspondentieschaken.nl/


De oplossing van het schaakprobleem van vorige week was 1.Df5-g6+,Kg8-h8 2.Dg7 mat. 
Ook deze week weer een schaakprobleem. Weer is de opgave: wit geeft mat in 2 zetten. (zie 
diagram) 

We zijn benieuwd of het gelukt is de schaakproblemen op te lossen. Zin gekregen om weer 
eens een partijtje te spelen? Kom dan eens langs op donderdagavond in 't Trefpunt in 
Rucphen. Gezellige sfeer gegarandeerd! 

Feesterij 't Trefpunt met op de voorgrond eigenaar Jac Suijkerbuijk


