
Op 3 fronten actief

Vorige week was een drukke week voor de schakers. Op 3 fronten waren leden van Eeuwig 
Schaak actief. Maandag 27 oktober was de eerste ronde van het Districtskampioenschap. 
Ted van Eck won volgens verwachting van Daniël Koopman, Kees van Hogeloon verloor 
volgens verwachting van Jordy Schouten en Johan Goorden kwam onverwacht niet verder 
dan remise tegen Victor van Oosterhout. Alle uitslagen en partijen van bord 1 t/m 10 zijn 
terug te vinden op www.schaakgenootschap.nl. 

Vader en zoon Smits tijdens de 1e ronde van het Districtskampioenschap

Donderdag 30 oktober werd de 5 ronde van de interne competitie van Eeuwig Schaak 
afgewerkt. Uitslagen hiervan waren: 

Toon de Rooij – Ad Bruijns 0 – 1
Cees Buurman – John van Helden 0 – 1
Wim Soeters – Jan Rijkse 0 – 1
Cor Lazeroms – Ger van Aalst 0 – 1
Louis van Mechelen – Geraldine Tanasale 1 – 0 

http://www.schaakgenootschap.nl/


De stand aan kop is nu: 
1. Ad Bruijns 102
2. Kees van Hogeloon 71
3. Ben Seleski 69
4. John van Helden 65
5. Toon de Rooij 62
6. Jan Rijkse 57
7. Wim Soeters 49
8. Cees Buurman 45
9. Ger van Aalst 42½
10. Joost Asselbergs 42½

Zaterdag 1 november werd de 1e ronde van de zaterdagcompetitie (clubs tegen clubs) 
gespeeld. Er wordt hierbij gespeeld met achttallen en voor verschillende kleine clubs is het 
lastig om een compleet achttal op de been te brengen. Zo ook voor Eeuwig Schaak, waar 
bovendien diverse leden op zaterdag andere activiteiten hebben. Eeuwig Schaak doet wel 
mee met de Avondcompetitie, ook een competitie voor clubs, waar met viertallen wordt 
gespeeld. Een aantal leden van Eeuwig Schaak spelen op zaterdag wel voor andere vereni-
gingen in de omgeving. Zo speelt Johan Goorden voor De Raadsheer uit Zundert en spelen 
Ted van Eck, Ad Bruijns, Kees van Hogeloon, Jan Rijkse en Patrick Heijnen voor De Pion 
uit Roosendaal. Wie wil weten hoe het hen vergaan is kan dat zien op www.nbsb.nl, 
www.depion.nl en www.sv-deraadsheer.nl. Een mooi fragment uit één van de partijen van 
die zaterdag is de volgende. In schaakopgaves en oefendiagrammen voor de jeugd moet er 
soms een dame geofferd worden om mat te forceren. Hier gebeurt dat in een echte partij: 

Er volgde 26.Dh4xh7+,Kg8xh7 27.Tf3-h3+,Kh7-g8 28.Th3-h8 mat. Het had een diagram 
uit Stap 3 kunnen zijn. Het blijft iets speciaals, dame-offers...

Op internationaal vlak staat er ook weer wat moois voor de deur: de tweekamp om de 
wereldtitel, wederom tussen Magnus Carlsen en Viswanathan Anand. Vorig jaar verloor 
Anand die tweekamp kansloos, maar Anand lijkt beter in vorm dan een jaar geleden en 
Carlsen lijkt juist iets minder goed in vorm te zijn. Of heeft de jonge Noor ons om te tuin 
geleid en laat hij tegen Anand weer zien dat hij gewoon de terechte wereldkampioen is? De 
tweekamp vindt vanaf 8 november plaats in Sotsji. 

http://www.sv-deraadsheer.nl/
http://www.depion.nl/
http://www.nbsb.nl/

