
Schaken in zomerse sfeer
Het schaakseizoen is begonnen bij Eeuwig Schaak! De eerste twee clubavonden (22 en 29 
augustus) en voor de jeugd clubmiddagen (20 en 27 augustus) wordt er evenwel nog rustig 
aan gedaan. Een rapidtoernooitje voor de senioren, wat vrij spelen en een mini-simultaan 
voor de jeugd. De schakers zijn nog steeds in zomerse sfeer. Heel wat nieuwe gezichten bij 
de jeugd en ook twee nieuwe gezichten bij de senioren en dat is ook bijzonder prettig. Ook 
bij potjes waar er eigenlijk niks op het spel staat kunnen prachtige stellingen en verwikke-
lingen op het bord komen, die soms tot de nodige hilariteit leiden. Zo was er een situatie bij 
de mini-simultaan bij de jeugd, die wel heel vermakelijk was. 
Kees van Hogeloon speelde tegen vier jeugdleden, die vorig jaar Stap 1 hebben gehaald: 
Kasper Brummer, Michelle van der Linden, Robin van der Linden en Aurélien Oggier. Alle 
vier speelden een uitstekende partij, zeker voor kinderen die nog maar een jaar schaken, 
maar de bijna 30 jaar ervaring op clubniveau van Kees van Hogeloon zorgde er wel voor dat 
hij zijn partijen wel wist te winnen. Hoewel, niet allemaal... Want in de partij tussen Kees en 
Aurélien gebeurde het volgende (zie diagram). 

Kees speelde met zwart en leek de buit binnen te hebben. Hij besloot maar eens op zijn 
gemak een dame te halen een speelde a5-a4. En daarmee was de partij ineens afgelopen. Wit 
kon geen zet meer doen: het was pat! En dat betekent: remise. En zo had Aurélien alsnog 
een half punt. 

Dé manier om schakend de warme zomer door te komen!



Terwijl vrijwel alle leden van Eeuwig Schaak in de zomer even een schaakpauze hebben 
genomen, hebben anders schakers uit de regio meegedaan aan een aantal toernooien. Zo 
waren er veel schakers van De Pion uit Roosendaal actief op het HZ Toernooi in Vlissingen 
en waren er ook diverse bekende namen terug te zien op het toernooi in Brasschaat. Stefan 
Colijn uit Roosendaal werd daar 10e (score van 6½ uit 9) en de best geklasseerde speler 
zonder titel. Ook Cees IJzermans deed het daar bijzonder goed: hij scoorde 6 uit 9 en was de 
best geklasseerde speler met een rating onder de 2000. Overigens nadert Cees IJzermans de 
grens van 2000 al aardig en zal hij daar vermoedelijk binnenkort overheen gaan. En Stefan 
Colijn kan als hij zo doorgaat vroeg of laat een meestertitel voor zijn naam zetten. 
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