
De penning is machtiger dan het zwaard
De interne competitie van Eeuwig Schaak van dit seizoen zit erop! Afgelopen donderdag 
werd de laatste ronde van de 3e en laatste manche gespeeld. Een ronde waar de penningen je
om de oren vlogen. 
Voor wie het niet weet: we spreken van een “penning” is in het schaakspel als een stuk niet 
weg kan omdat anders de eigen koning schaak staat of zwaar materiaal verloren gaat. (Niet 
te verwarren met de steekpenning, wat weer heel wat anders is.) Penningen spelen in bijna 
elke partij wel een grote rol en het is raadzaam een gepend stuk zo snel mogelijk te ontpen-
nen. Patrick Heijnen verzuimde dat tegen Kees van Hogeloon en dat werd hem fataal. Een 
gepend paard dat niet wegkon omdat anders de dame verloren ging werd meer aangevallen 
dan het verdedigd kon worden en sneuvelde. Kees won dan ook. 
Een prachtig voorbeeld van penningen was de partij tussen Jan Konings en Cees Buurman. 

Cees Buurman staat met zwart hier straal gewonnen. Een kwaliteit meer, 3 pluspionnen en 2
prachtige verbonden vrijpionnen. Hij lijkt de genadeslag uit te delen als hij Td6-g6 speelt. 
De loper op g5 staat gepend en op f4 of h4 volgt h6 en de loper sneuvelt onmiddellijk. Maar
Jan Konings laat het er niet bij zitten en speelt Lc1-h5! Nu staat de toren, die de loper pent, 
zelf gepend door de andere loper en gaat meteen verloren. Jan wint zo de kwaliteit terug, 
wat enige genoegdoening gegeven moet hebben, maar verloor wel de partij, omdat Cees 
opstoomt met de zwarte c- en d-pion. Dat voelt als een voetbalwedstijd, die je verliest, maar 
waarin je wel een prachtig tegendoelpunt hebt gescoord. 

Cees Buurman



John van Helden verraste Louis van Mechelen door een loper te zetten op een veld dat door 
een pion werd gedekt. Maar die pion stond gepend en de loper kon daar dus ongestoord 
gaan staan. Het gebeurde pal voor de koning van Louis en was de inleiding voor een prach-
tige aanval die uiteindelijk zou leiden tot een ongebruikelijk mat met 2 lopers. Mooie zege 
voor John, die zoiets weer wel eens nodig had. 
Cor Lazeroms en Ger van Aalst speelden een partij met tegengestelde rochades. Cor kreeg 
via een open h-lijn de meest kansrijke aanval en won. Ad Bruijns won tegen Jan Rijkse met 
een venijnig tussenschaakje in een combinatie een stuk en daardoor ook de partij. 

Eindstand C-manche aan kop: 

1. Kees van Hogeloon 111
2. Jan Rijkse 103½
3. Ad Bruijns 103
4. Cor Lazeroms 75
5. Patrick Heijnen 63½
6. Toon de Rooij 58
7. Ger van Aalst 56
8. Ben Seleski 54
9. Cees Buurman 50
10. Wim Soeters 45½

Eindstand clubkampioenschap: 

1. Ad Bruijns 331½
2. Kees van Hogeloon 304
3. Jan Rijkse 275
4. Ger van Aalst 214½
5. John van Helden 207
6. Cor Lazeroms 187
7. Wim Soeters 186
8. Cees Buurman 180
9. Toon de Rooij 175
10. Patrick Heijnen 170½

Ad Bruijns is wederom clubkampioen


