
Avondteam nog niet op stoom
Het viertal van Eeuwig Schaak is de Avondcompetitie begonnen met een teleurstellend 
resultaat. In Roosendaal werd met 4-0 verloren van het D-team van RSG. Vooraf was er 
goede hoop op een goed resultaat. Eeuwig Schaak was dit voorjaar goed op dreef en het 
team van RSG was op papier een team wat gelijkwaardig was aan Eeuwig Schaak. De vier 
van RSG bleken evenwel net iets eerder in vorm te zijn gekomen dan de vier van Eeuwig 
Schaak en dat gaf de doorslag. 
Jan Rijkse verloor tegen Tikran Tikranian een pionnetje. Hij knokte nog voor remise, maar 
Tikran, die langzamerhand ook verdraaid sterk aan het worden is, buitte het voordeel opti-
maal uit en greep het volle punt. Kees van Hogeloon blunderde tegen Ger IJzermans al in de 
openingsfase een stuk weg. Met aanvalsspel en trucs probeerde Kees de rollen weer om te 
draaien, maar Ger IJzermans doorzag alles en Kees moest in een nederlaag berusten. Ger 
van Aalst speelde een prima partij tegen Ron Höfer, maar kwam aan het eind wat in de ver-
drukking en kon zich niet meer verdedigen tegen de koningsaanval van zijn tegenstander. 
Michiel Peeters speelde in zijn debuut in de Avondcompetitie ook uitstekend, maar kwam er 
achter dat zijn tegenstander Pieter de Nijs ook in topvorm verkeert. De partij ging lang ge-
lijk op, maar in de slotfase wist Pieter net een paar pionnen mee te graaien en pakte de 
winst. 

Pieter de Nijs

Al met al een spannende strijd op alle vier de borden, maar Eeuwig Schaak stond aan het 
eind van de avond vier keer met lege handen. Op 24 oktober kan Eeuwig Schaak proberen 
revanche te nemen in de wedstrijd tegen Staunton uit Etten-Leur. 



Een troost voor de spelers van Eeuwig Schaak is dat zij niet de enigen zijn waarbij het even 
niet lekker loopt. Neerlands schaakhoop Anish Giri speelt op dit moment in Parijs en ook hij 
heeft even een paar tikjes te verwerken gehad. Bijvoorbeeld in zijn partij tegen de Fransman 
Etienne Bacrot (zie diagram). 

Anish Giri speelt met wit en dreigt (zwart is aan zet) het paard op f6 eraf te rammen. Maar 
Anish wordt hier verrast door de zet 26...,b5xc4! Zwart laat zijn paard gewoon in staan! Er 
volgde 27.Lc3xf6,Lg7xf6 28.Tf1xf6,Pc6-b4 29.Tc2-d2,c4-c3 en zwart wint zijn stuk weer 
terug en heeft meteen ook een veel betere stelling. En zo gaat het in Parijs steeds net even 
mis met Anish. Net zoals bij de spelers van Eeuwig Schaak tegen RSG. Ach, er komen wel 
betere tijden... 

Anish Giri die zich afvraagt hoe RSG D – Eeuwig Schaak zal eindigen


