
Gelijkspel Eeuwig Schaak

Eeuwig Schaak is het nieuwe seizoen in de Avondcompetitie begonnen met een gelijkspel 
tegen het C-team van RSG. De wedstrijd, afgelopen maandagavond in Roosendaal, was een 
echte thriller, waarvan de uitkomst tot aan het eind ongewis was. 
Kees van Hogeloon liet het eerste resultaat optekenen. Hij accepteerde het remise-aanbod 
van Hans Ravestein en had daar achteraf geen spijt van. Bij het na-analyseren van de stel-
ling, die er in eerste instantie inderdaad heel remise-achtig uitzag, verloor hij in zowat elke 
variant. Toch had Kees nog getwijfeld of hij het aanbod aan zou nemen. Naast hem was Jan 
Rijkse tegen Nico Kloosterboer namelijk in grote problemen geraakt. Nico viel binnen via 
de damevleugel, won een pion en kreeg een sterke vrijpion. Jan moest dan ook berusten in 
een nederlaag. Ben Seleski trok de stand weer gelijk door winst op Ger IJzermans. In een 
toren-eindspel brak Ben de a-lijn open, beheerste die met zijn torens, slurpte de b-pion van 
zijn tegenstander op en daarna was zijn eigen b-pion niet meer te stoppen. Daarmee was de 
stand 1½-1½ en hing het lot van de wedstrijd af van de partij tussen John van Helden en 
Ben Cartens. Een partij op het scherpst van de snede, die alle kanten op kon gaan, maar 
plotsklaps eindigde door herhaling van zetten, dus remise. Daarmee kwam de einduitslag op
2-2 en hebben zowel Eeuwig Schaak als RSG hun eerste punt binnen. 

De teams van RSG (links) en Eeuwig Schaak (rechts) in actie



Op de clubavond van Eeuwig Schaak is vorige week geen reguliere interne competitie 
gespeeld, maar werd gespeeld voor de rapidcompetitie. In die competitie wordt op één 
avond twee keer tegen dezelfde tegenstander gespeeld met een speeltempo van 30 minuten 
per persoon per partij. Noteren is met dat tempo niet verplicht. Dat is ook niet te doen met 
zo'n speeltempo, maar het is op zich wel jammer, want soms worden in die competitie ook 
pareltjes van partijen gespeeld, die voor het nageslacht verloren gaan. Soms blijft er toch 
iets hangen. Zoals de volgende merkwaardige stelling: 

Wit is in deze stelling een paar zetten geleden zijn dame kwijtgeraakt (kreeg er wel een 
toren en een licht stuk voor terug) en erger nog: lijkt hopeloos mat te gaan. Maar gelukkig 
voor de witspeler is hij zelf aan zet: 1.e6xf7+,Kg8-f8 (1...,Kh8 2.f8D#) 2.Ld6 en mat. Zó 
hilarisch kan schaken zijn! 


