
Vriendschappelijke ontmoeting met RSG
Enkele jaren geleden speelden Eeuwig Schaak en RSG één seizoen met een gezamenlijk 
team in de zaterdagcompetitie. Dat experiment werd na dat ene seizoen weer stopgezet, 
maar de goede band tussen Eeuwig Schaak en RSG is gebleven. Er vond al eerder een 
vriendschappelijke ontmoeting plaats tussen Eeuwig Schaak en RSG en donderdag was dat 
weer het geval. Negen spelers van Eeuwig Schaak speelden tegen negen spelers van RSG 3 
partijen 20 minuten per persoon per partij, in totaal dus 27 partijen. RSG won de ontmoeting
met 15½-11½, maar de uitslag was bijzaak. Een gezellig weerzien was het hoofddoel en dat 
doel werd zeker bereikt. Drie leden die van beide verenigingen lid zijn (Johan Goorden, Ted
van Eck en Patrick Heijnen) speelden met RSG mee omdat dat beter uitkwam. Zo speelde 
bijvoorbeeld Jan Rijkse een partij tegen Ted van Eck en dat zal een partij zijn waarover nog 
lang zal worden nagepraat. Teds hand zweefde boven een paard, Jan zag al allerlei rampen 
gebeuren en riep in een impuls dat hij opgaf. Ted haalde zijn schouders op, speelde het 
paard terug, waarop Jan riep: “O, speel je dat?”, doorspeelde en de partij nog won. Op de 
vraag:  “Maar jij had toch opgegeven?” antwoordde Jan doodgemoedereerd: “Ja, maar Ted 
speelde door, dus hij sloeg het aanbod af.” Ted vond het best en kon er achteraf alleen maar 
mee lachen. De partij daarop beloofde Jan Rijkse nog mee te doen met de line-dancers in de 
zaal ernaast als hij de opnieuw won. Jan won inderdaad, maar hield zijn belofte niet. Jam-
mer, want Jan Rijkse die aan het line-dancen is, dat hadden toch veel mensen willen zien! 

Jan Rijkse



Afgelopen zaterdag werd weer gespeeld in de zaterdagcompetitie, waarin teams van 
verenigingen het tegen elkaar opnemen. In de hoogste klasse van Nederland gaat En Passant
uit Bunschoten duidelijk aan de leiding en koerst op de landstitel af. Uit de wedstrijd tegen 
BSG uit Bussum, die door En Passant met maar liefst 8-2 werd gewonnen, hier een mooi 
loperoffer van Manuel Bosboom (En Passant) tegen Jesper de Groote (BSG). 

48..., Ld6xg3+! 49.Kf2xg3,Dd1-f3+ 50.Kg3-h2,Df3-f2+ 51.Kh2-h1,g4-g3 52.d5xc6,Df2-f1 
mat. 
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