
Eeuwig Schaak heeft abonnement op 2-2
Het viertal van Eeuwig Schaak dat uitkomt in de Avondcompetitie heeft weer eens gelijk 
gespeeld. Het werd dit keer 2-2 tegen het viertal van De Raadsheer uit Zundert. Het is voor 
de derde keer in 6 wedstrijden dat Eeuwig Schaak 2-2 speelt. Eén keer werd gewonnen, 
twee keer werd verloren. 
De punten werden dit keer voor Eeuwig Schaak gescoord door Jan Rijkse en Patrick 
Heijnen. Ger van Aalst en Cor Lazeroms moesten ondanks goed spel het onderspit delven. 
Cor Lazeroms was invaller en weet nu wat er gebeurt als je op de vraag: “Heb je een 
voorkeur voor een kleur of een bord?” antwoordt met “Maakt niet uit.” Dan zit je dus even 
later op bord 1 met zwart te spelen! Dat deed Cor overigens heel behoorlijk: zijn 
tegenstander had tot laat in de avond zijn handen vol aan hem. Jan Rijkse, die trouwens ook 
tot zeer laat in de avond tot het gaatje moest gaan om zijn winst binnen te slepen, is aardig 
geklommen in de lijst met topscorers in klasse A2. Met 4 uit 6 staat hij nu gedeeld 3e. 

Jan Rijkse

Iedere schaker overkomt het wel eens: je hebt een partij gespeeld, speelt hem nog een keer 
na en komt tot de ontdekking dat je een leuke combinatie hebt gemist die of meteen 
winnend was of je partij toch een stuk makkelijk had gemaakt. Stom, stom, stom. Dat 
overkomt een grootmeester nou nooit... Nou ja, wel dus! Onlangs speelde grootmeester 
Sipke Ermst tegen de Engelsman David Smerdon en kreeg de volgende stelling op het bord: 



Sipke Ernst kan hier ongestraft de pion op c4 van het bord aframmen. Dan sneuvelt 
weliswaar de loper, maar dat is niet erg: 23.Dc2xc4,Df6xg6? 24.Dc4-c5 en beide zwarte 
torens staan aangevallen en één van beiden sneuvelt. Sipke Ernst had dat niet gezien en 
speelde 23.Tb1-b6. De partij eindigde uiteindelijk in remise. 

Sipke Ernst

Wie weinig kansen misten waren de piepjonge jeugdspelers Alex Karapetov, Kyle van der 
Weijden, Mathijs Dingemans en Luuk Braspenning. Samen vormen zij een jeugdteam van 
De Pion uit Roosendaal en zij hebben zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap 
voor jeugdclubteams, categorie E. Op 17 mei strijden ze in Den Bosch om het Nederlands 
kampioenschap. Voor de zoveelste keer mooi nieuws over schaakjeugd in West-Brabant. 
Schaken leeft onder de jeugd in deze regio, dat blijkt maar weer eens. West-Brabant zit 
barstensvol schaaktalent en wie weet wat voor schaaktalent er hier in de gemeente Rucphen 
nog ontdekt wordt! 


