
De opvolger van Paul de Octopus
Wie kent er nog Paul de Octopus, die tijdens het WK voetbal van 2010 alle uitslagen van de 
wedstrijden van Duitsland en de finale tussen Nederland en Spanje goed wist te voorspel-
len? Welnu, Paul de Octopus heeft een opvolger. Zijn naam: Jan Rijkse. 

Afgelopen donderdag was het rapid-competitie bij Eeuwig Schaak. Ieder speelt dan 2 partij-
en van 30 minuten per persoon per partij tegen dezelfde tegenstander, één keer met wit en 
één keer met zwart. Wim Soeters en Cees Buurman, de beide competitieleiders speelden 
tegen elkaar. In de normale interne competitie hadden zij remise gespeeld en ook de eerste 
van de twee rapidpartijen werd remise. Toen ze nog maar net aan de 2e partij waren begon-
nen riep Jan Rijkse voor de grap: “Hou maar op, ik zie het al. Die partij wordt gegarandeerd 
remise!” Jan leek echter geen gelijk te krijgen, want een tijd later stond de volgende stelling 
op het bord. (zie diagram) 

Wim Soeters speelde met wit en de winst leek hem niet meer te kunnen ontgaan. Met het 
rapid-tempo wordt er echter sneller gezet, dus minder lang nagedacht. Sommige zetten speel
je zelfs zonder een seconde na te denken, om tijd te winnen. Dat deed Wim in deze stelling 
en dat werd hem fataal. Hij speelde namelijk de enige zet die hij absoluut niet moest spelen: 
Kf2-f3. Pat. Waarmee het tot grote hilariteit van de aanwezigen toch nog remise werd. Had 
Jan Rijkse toch, op mirakuleuze wijze nog wel, gelijk gekregen! Misschien moet Jan toch 
eens meedoen aan de voetbaltoto... Of zou zich zijn voorspellingsgave beperken tot het 
schaakspel? 
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Op maandag 11 november wordt de eerste ronde van het Districtskampioenschap gespeeld, 
dat zoals elk jaar op een aantal maandagavonden in De Veestallen in Roosendaal wordt 
gespeeld. Er zijn reeds 53 aanmeldingen hiervoor en er is nog maar plaats voor 3 spelers. 
Het niveau loopt uiteen van bijna-meester tot onervaren huisschaker. Omdat iedereen speelt 
tegen een tegenstander met een zelfde aantal punten speelt iedereen dus voornamelijk tegen 
tegenstanders van zijn of haar eigen niveau. Er spelen ook een aantal leden van Eeuwig 
Schaak mee: Ted van Eck, Johan Goorden, Kees van Hogeloon en Patrick Heijnen. Voor 
meer informatie zie www.schaakgenootschap.nl. Wie nog mee wil doen moet er snel bij 
zijn; het toernooi is zeker een aanrader voor schakers van elk niveau. 
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