
Schaken kan ook een teamsport zijn

Schaken is een typische individuele sport: één tegen één. Toch kan schaken ook als team-
sport beoefend worden. Het concept is simpel: je laat 4, 8 of 10 spelers van de ene club stuk 
voor stuk spelen tegen een tegenstander van een andere club en telt het resultaat bij elkaar 
op. Ieder blijft dan wel bezig met zijn eigen partij en is dan feitelijk toch weer individueel 
bezig. Maar bij sommige beslissingen over je eigen partij kun je rekening houden met de 
stand op de andere borden. Staan je teamgenoten er goed voor, dan ben je sneller geneigd 
veilig af te wikkelen naar remise. Staan je teamgenoten er slecht voor, dan speel je alles of 
niks om toch een vol punt binnen proberen te halen. Zo zit er ineens teamgeest in een op 
zich strikt individuele sport. 
Het spelen tegen een andere club geeft schakers doorgaans nog meer voldoening (of frus-
tratie) dan andere partijen. Als je wint, win je niet alleen voor je zelf, maar ook voor je team.
Als je de partij verprutst, naai je ook je teamgenoten een oor aan. Dus gaan schakers nog 
even extra hun beste beentje voor zetten om zo goed mogelijk te spelen. 

Ook Eeuwig Schaak speelt tegen andere verenigingen. Dan doen ze in de Avondcompetitie, 
waar op de clubavond van het thuisspelende team met 4 tegen 4 spelers de krachten met 
andere verenigingen gemeten wordt. De Avondcompetitie begint voor Eeuwig Schaak op 
maandag 13 oktober met een uitwedstrijd tegen RSG C (het derde team van RSG, dus). Het 
volledige programma is als volgt: 

maandag 13 oktober 2014: RSG C (Roosendaal) – Eeuwig Schaak 
donderdag 13 november 2014: Eeuwig Schaak – Unk (Zevenbergen) 
donderdag 4 december 2014: Schaakhoeve (Hoeven) – Eeuwig Schaak 
donderdag 8 januari 2015: Eeuwig Schaak – Baronie D (Breda) 
vrijdag 30 januari 2015: Staunton (Etten-Leur) – Eeuwig Schaak 
donderdag 16 april 2015: Eeuwig Schaak – De Raadsheer B (Zundert) 

De landelijke competitie is al begonnen. In de hoogste klasse (de “Meesterklassse”) won de 
kampioen van vorig jaar, En Passant uit Bunschoten, meteen met 7-3 van SISSA uit 
Groningen. In die klasse wordt op zaterdagmiddag gespeeld met 10 tegen 10. Hans Böhm is 
één van de spelers van En Passant en liet in die wedstrijd nog eens zien dat hij nog net zo 
frivool kan spelen als in zijn jonge jaren. Zie maar eens hoe hij er met zwart op los combi-
neert tegen Bert van de Marel.



23...,Pe4xg3! 24.h2xg3,Dd6xg3+ 25.Kg1-f1,Tc7-g7 26.Te2-c2,Tc8-f8 27.Pb3-c1,Pg6-h4 
28.Pc1-d3,Ph4-g2 29.Tc2-e2,Pg2-f4! 30.e3-f4,Dg3-g1 mat. 
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Bij Eeuwig Schaak heeft afgelopen week nog gewoon ieder voor zich gespeeld, in de 
interne competitie. De uitslagen waren: 
Patrick Heijnen – John van Helden 0 – 1
Jan Rijkse – Toon de Rooij 0 – 1 
Ben Seleski – Jan Konings 1 – 0 
Wim Soeters – Ger van Aalst ½ – ½ 
Louis van Mechelen – Joost Asselbergs 0 – 1 

De stand aan kop na 2 ronden is: 
1. John van Helden 53
2. Kees van Hogeloon 49
3. Ad Bruijns 44½
4. Toon de Rooij 43½
5. Ben Seleski 39


