
Eeuwig Schaak pakt punt in Almkerk
Van alle Avondcompetitiewedstrijden is de uitwedstrijd tegen De Watertoren uit Almkerk 
het meest gevreesd. Enige reden: de afstand. Als de wedstrijd lang duurt, moet je nog het 
hele eind naar huis en ben je heel laat thuis, wat zeker voor een doordeweekse dag niet altijd
zo prettig is. En als je dan ook nog verliest, is dat helemaal vervelend. Dat overkwam 
Eeuwig Schaak gelukkig niet. Door winstpartijen van Ad Bruijns en Jan Rijkse speelde het 
Avondteam 2-2 in Almkerk en was de reis dus niet voor niets geweest. Patrick Heijnen en 
Cees Buurman waren minder succesvol: ondanks goed tegenspel moesten zij het onderspit 
delven. Al met al geen slecht resultaat, want De Watertoren was op dat moment de nummer 
2 in de competitie. 

De watertoren van Almkerk

In de 5e ronde van de B-manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak wonnen 5 
van de 6 witspelers. De enige winnaar met zwart was Ad Bruijns, die weinig problemen had 
met Patrick Heijnen. Ad won in de opening een pion, Patrick kon zijn stukken niet ontwik-
kelen en zag zich genoodzaakt op te geven. Opmerkelijk was dat de partijen dit keer behoor-
lijk lang duurden, niemand kreeg de overwinning kado. Zo hield Geraldine Tanasale lang 
stand tegen Cees Buurman, tot dan toch een foutje haar de das om deed, maar ze kon beslist 
terugkijken op een uitstekende partij. Cor Lazeroms leek zelfs winstkansen te hebben tegen 
Kees van Hogeloon na een te optimistisch kwaliteitsoffer van Kees, maar in een ingewik-
keld eindspel keerde Kees de kansen en pakte alsnog het volle punt. John van Helden won 
tegen Ger van Aalst de kwaliteit bij een dame-afruil-actie en zette dat om in partijwinst. Jan 
Rijkse had de grootste moeite met Toon de Rooij, maar toen zijn aanval eindelijk doorsloeg 
kreeg hij toch loon naar werken. Maar de held van de dag was Jan Konings, die door een 
verhuizing dit hele seizoen nog niet aan een potje schaken was toegekomen. Het maakte 
hem extra gretig, hij speelde een sublieme partij tegen Wim Soeters, die zelf ook goed op 
dreef was, en wist met subtiel en venijnig spel de overwinning binnen te halen. 



Stand aan kop: 

1. Ad Bruijns 113½
2. Kees van Hogeloon 103
3. John van Helden 74
4. Patrick Heijnen 66
5. Cor Lazeroms 62
6. Jan Rijkse 61½
7. Ger van Aalst 60
8. Toon de Rooij 52
9. Michiel Peeters 47
10. Louis van Mechelen 46½

Bij de jeugd was Aurélien Oggier zondag actief op het LBV-toernooi in Roosendaal. In dat 
toernooi werden de kinderen op leeftijdscategorie ingedeeld, wat zeer ongunstig uitpakte 
voor Aurélien, die net aan de verkeerde kant van de leeftijdsgrens zat. Gevolg: Aurélien 
speelde als jongste en meest onervaren deelnemer in de C-categorie. Zijn tegenstanders 
waren doorgaans een jaar of bijna twee jaar ouder dan hem, zaten als minstens twee keer zo 
lang op schaken en behoorden in hun categorie dan ook nog tot de beste van de regio. De 
meeste van zijn tegenstanders spelen zelfs regelmatig ook tegen senioren. In ieder geval een 
leerzame ervaring voor Aurélien, het is slechts een kwestie van tijd voordat hij hen een 
poepie kan laten ruiken. 

Kimberley Oostvogels, één van de tegenstanders van Aurélien



Tot slot nog een niet al te moeilijk, maar wel grappig schaakprobleem. Wit aan zet voorkomt
verlies. 

 


