
Eeuwig Schaak wint... net niet
Na de nederlaag tegen RSG D heeft het team van Eeuwig Schaak in de Avondcompetitie 
zich weer behoorlijk hersteld. Tegen Staunton uit Etten-Leur greep de schaakclub uit 
Rucphen net naast de winst. Al na een uur spelen stond het 2-1 voor Eeuwig Schaak. Jan 
Rijkse en John van Helden wonnen eenvoudig (van respectievelijk Robin Poppe en Martijn 
Struijs); Patrick Heijnen verspeelde tegen Jeffrey Coremans al snel een stuk en verloor. Aan 
Michiel Peeters de taak om het af te maken, maar dat is makkelijker even gezegd dan ook 
gedaan. 

Jeffrey Coremans

Michiel Peeters speelde aan bord 1 en had veruit de zwaarste tegenstander (Ad Speeken-
brink). Michiel is pas sinds eind augustus lid van de vereniging en het was pas zijn tweede 
partij in de Avondcompetitie. Michiel heeft vroeger ook wel in clubverband geschaakt, maar
dat is 20 jaar geleden. Hij speelde toen bij de jeugdafdeling bij Eeuwig Schaak. Dat hij toch 
aan het 1e bord werd gezet was omdat Michiel veel indruk maakte met zijn partijen die hij 
de afgelopen weken bij Eeuwig Schaak speelde. Hij liet ook duidelijk zien dat hij daar niet 
voor niets zat, want hij gaf de ervaren Ad Speekenbrink uitstekend partij. Het werd een 
thriller, die tot kwart over 11 's avonds duurde, waarbij beide spelers zowat al hun bedenk-
tijd gebruikten. Uiteindelijk kwam Michiel wat routine te kort en was Ad Speekenbrink hem
in het eindspel met veel moeite de baas. Eeuwig Schaak strandde daardoor op 2-2 en wist de
winst niet binnen te halen. En in de volgende wedstrijd wordt dat ook lastig, want dan moet 
Eeuwig Schaak het in Breda opnemen tegen De Baronie, die dit seizoen speelt met een zeer 
sterk team. Aan de andere kant: Eeuwig Schaak scoort zijn punten vaak juist in de wedstrij-
den waarin niemand het verwacht, dus wie weet... 



De schaakvereniging Staunton uit Etten-Leur is vernoemd naar de Engelse schaker Howard 
Staunton, die leefde van 1810 tot 1874. Staunton gold in zijn tijd de sterkste schaker van de 
wereld en was er ook voor verantwoordelijk dat het schaakspel met standaard schaakstuk-
ken werd gespeeld. Op initiatief van Staunton werd afgesproken dat elk stuk zijn eigen vaste
vorm kreeg. Vandaar dat op doosjes met schaakstukken ook vandaag de dag de naam van 
Staunton nog vaak te zien is. Met schaakstukken die er anders uitzien dan de Staunton-norm
of niet de juiste hoogte hebben mogen geen officiële wedstrijden worden gespeeld.
Hier een fraaie combinatie van Howard Staunton, waarin hij mat in 4 zetten geeft. De partij 
komt uit 1843 en Staunton speelt met wit tegen de Fransman Pierre Charles Fournier de 
Saint Amand. 

Er volgde 30.Dd5-h8+,Kh6-g5 31.Pg3-e4+,Kg5-g4 32.h2-h3+,Kg4-h4 33.Tf1-f4 mat. 

Staunton hield zich naast het schaken ook bezig met bewerken van stukken van Shakespeare
en was ook hierin in zijn tijd vermaard. Een praktisch en kunstzinnig schaker dus, die 
Staunton! 

Howard Staunton


