
Eindelijk: we mogen weer!
Deze week begint bij Eeuwig Schaak het schaakseizoen. De eerste twee avonden wordt er 
nog niet voor de interne competitie geschaakt en is er volop ruimte voor geïnteresseerden 
om te komen kijken en/of een partijtje mee te schaken, zonder enige verplichting. Dat geldt 
ook voor de eerste twee schaakmiddagen voor de jeugd. Zij beginnen op 2 september en 
spelen elke dinsdagmiddag van 15.45 – 17.00 uur in zaal 't Trefpunt in Rucphen. De volwas-
senen spelen op donderdagavond vanaf 20.00 uur in café 't Trefpunt in Rucphen. 

Sommige schakers uit de regio hebben al een paar toernooien achter de kiezen. Eerder al las 
u hier over de West-Brabantse verrichtingen op het HZ-toernooi in Vlissingen, vorige week 
waren diverse West-Brabanders actief in Brasschaat. Het toernooi werd gewonnen door de 
Belgische meester Mher Hovhanisian en de Nederlandse grootmeester Erik van den Doel, 
met een score van 7½ uit 9. Ze werden op een half puntje gevolgd door o.a. de grootmees-
ters Sergei Kasparov (Wit-Rusland) en Alexandre Dgebuadze (België) en... de Roosendaler 
Stefan Colijn! Met een TPR van 2374 en als hoogst geëindigde speler zonder meester- of 
grootmeestertitel leverde hij een prachtige prestatie af. Ook de West-Brabanders Alik 
Tikranian, Pim Eerens (beiden 6 uit 9), Ngo Hin Cheng (5½ uit 9), Cees IJzermans, Marc 
Naalden, René Paardekam en Laurens Quinten (5 uit 9) deden het bijzonder goed. Verder 
waren ook nog Nico Kloosterboer (3½), Ger IJzermans (1½) en Pieter de Nijs (1½) actief in 
Brasschaat. Pieter de Nijs is ooit ook nog lid van Eeuwig Schaak geweest. 

Erik van den Doel (links) en Mher Hovhanisian (rechts)

Dit seizoen wordt ook het Districtskampioenschap weer georganiseerd. Voor dit toernooi, 
dat op 7 maandagavonden wordt gespeeld, hebben zich inmiddels al ruim 40 deelnemers 
aangemeld. Het toernooi is een aanrader voor wie een interessante schaakpartij graag 
combineert met een gezellige avond, net zoals we op de clubavond van Eeuwig Schaak 
gewend zijn. Meer informatie hierover kunt u krijgen op de clubavond van Eeuwig Schaak. 
Er is een maximum van 56 deelnemers, dus wacht er niet te lang mee! 

Na 2 schaakproblemen nog een derde en wel een heel bijzondere. De opgave is: wit aan zet 
geeft mat in 2. Het lijkt op het eerste gezicht onmogelijk, maar er is wel degelijk een 
oplossing! 



De oplossing van het schaakprobleem van vorige week: 1.Pe7-g6+,h7xg6 2.De6-h3#. 


