
Opnieuw gelijkspel Eeuwig Schaak

Eeuwig Schaak heeft in de Avondcompetitie na een gelijkspel tegen RSG C ook tegen Unk 
uit Zevenbergen met 2-2 gelijkgespeeld. Eeuwig Schaak was niet op volle sterkte en had 
Cor Lazeroms opgetrommeld als invaller, maar ook Unk was niet op volle oorlogssterkte 
naar Rucphen gekomen. Cor Lazeroms deed het bovendien uitstekend als invaller. 
Ben Seleski had aan het eerste bord een zware kluif aan routinier Rob Andrea. Zoals ge-
vreesd mocht worden was Rob Andrea een maatje te groot voor hem en Ben verloor dan ook
zijn partij. Jan Rijkse stond tegen de nog weinig ervaren Hans Mollenbrok beter, maar wist 
dat niet in winst om te zetten. De verrassend goed spelende Hans Mollenbrok verdedigde 
zich prima en Jan bleef steken op remise. Patrick Heijnen zag het somber in toen een pion 
van zijn tegenstander Bert van der Merwe diep zijn stelling binnendrong en dreigde te 
promoveren. Patrick zag zijn partij al verloren gaan, maar kreeg tot zijn verbazing remise 
aangeboden, wat hij gretig accepteerde. Cor Lazeroms ontpopte zich als de held van de 
avond door als invaller op het vierde bord zijn partij te winnen. Cor speelde tegen Willem 
Westenberg, die net als Hans Mollenbrok nog weinig ervaring als clubspeler heeft. Het 
neemt echter niet weg dat Cor een uitstekende partij speelde. 

De stand in klasse A2 van de Avondcompetitie is nu als volgt: 

1. Staunton (Etten-Leur) 4 uit 2 (5 bordp.)
2. RSG C (Roosendaal) 3 uit 2 (5 bordp.)
3. De Baronie D (Breda) 2 uit 1 (3½ bordp.)
4. Eeuwig Schaak (Rucphen) 2 uit 2 (4 bordp.)
5. Unk (Zevenbergen) 1 uit 2 (3½ bordp.)
6. De Raadsheer B (Zundert) 0 uit 1 (1 bordp.)
7. De Schaakhoeve (Hoeven) 0 uit 2 (2 bordp.) 

Alle statistieken zijn te zien op www.nbsb.nl en daar valt op dat de gemiddelde rating van 
Eeuwig Schaak en Unk exact gelijk was en dat Cor na zijn overwinning een TPR achter zijn
naam heeft staan van 2136. (TPR staat voor Toernooi Prestatie Rating en geeft een indicatie 
van het behaalde niveau tijdens een toernooi) Die kan hij inlijven boven zijn bed! Hoe men 
aan dat getal komt na één partij tegen een speler zonder rating is overigens niet echt duide-
lijk. Een rating van 2136 komt aardig overeen met die van de sterkste spelers van West-
Brabant. 

http://www.nbsb.nl/


In de WK-match tussen Magnus Carlsen en Viswanathan Anand was er afgelopen zaterdag 
grote opwinding. Carlsen beging een zeldzame blunder, Anand zag het niet en Carlsen won 
vervolgens. Ook deze heren zijn gelukkig maar mensen! Het ging om de volgende stelling: 

Carlsen heeft hier zojuist 26.Kc1-d2 gespeeld en zag tot zijn afgrijzen dat dat een wel heel 
ongelukkige zet was. Anand kan 2 pionnen winnen: 26...,Pxe5! 27.Txg8,Pxc4+ 
28.Kd3,Pb2+ en op de volgende zet slaat zwart de toren terug. Tot grote opluchting van 
Carlsen zag Anand deze mogelijkheid totaal over het hoofd en speelde 26...,a5-a4. Carlsen 
buitte vervolgens het minieme voordeel dat hij had uit zoals alleen hij dat kan. Voor een 
volledige analyse (van het Nederlandse schaaktalent Jorden van Foreest) zie 
www.schaaksite.nl. 
 

De twee matadoren in actie

http://www.schaaksite.nl/

