
Avondteam verslaat Schaakhoeve

Een wedstrijd tussen de teams van Eeuwig Schaak en De Schaakhoeve (uit Hoeven) levert 
altijd wel een spannende avond op. Of de wedstrijd eindigt in 2-2, of één van de teams wint 
met minimaal verschil. Dit keer was geen uitzondering en trok Eeuwig Schaak na een bij-
zonder spannende streekderby aan het langste eind. Op alle borden leek de kans op remise 
groot, maar aan slechts één bord werd het ook daadwerkelijk remise. Patrick Heijnen 
(Eeuwig Schaak) en Casper van Maanen (Schaakhoeve) speelden een heel open partij, met 
volop aanvalskansen voor beiden. Remise door herhaling van zetten besliste de partij. Ben 
Seleski bleef lange tijd uitstekend overeind tegen Ruud Martin, maar liet zich in de slotfase 
toch flessen. Hij verloor een stuk en werd kort daarna zelfs matgezet. Kees van Hogeloon 
nam het, zoals gek genoeg de laatste jaren altijd als Eeuwig Schaak tegen Schaakhoeve 
speelt, op tegen Mees Willemsen en ook daar leek de partij lang op een remise af te gaan. 
Tot Mees Willemsen in de volgende stelling een foutje maakte. 

Mees Willemsen speelt en wit en is aan zet. Als hij het zwarte paard met zijn pion slaat, 
blijven de kansen gelijk, al blijft het een venijnig eindspel, waar het kleinste foutje voor 
beiden fatale gevolgen heeft. Maar Mees sloeg met zijn toren: 39.Tf5xc5,Tc6xc5 
40.b4xc5,Kg8-f7 en de zwarte koning vreet de vijpion op de c-lijn op, waarna de zwarte a- 
en b-pion opstomen. Mees gaf enkele zetten later op. En zo is er weer een nieuw hoofdstuk 
aan het boek “Mees-Kees” toegevoegd (het schijnt zelfs verfilmd te zijn!). 

Ad Bruijns (tegen Martin Snoep) had een pion gewonnen, maar was in een uitermate lastige 
stelling verzeild geraakt, met een bord vol pionnen en ongelijke lopers. Op het eerste ge-
zicht remise, maar Ad wist beter. Martin Snoep kwam vroeg of laat in een soort zetdwang, 
waarna Ad de winst alsnog kon forceren. Toen die zetdwang zich aandiende gaf Martin me-



teen maar een vol stuk weg en gaf meteen op, maar ook met elke willekeurige andere zet 
was het snel uitgeweest voor hem. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar springt 
ook wel eens de verkeerde kant op. 

Al blijft het wel oppassen voor Karate-Kat...

Door de overwinning op Schaakhoeve staat Eeuwig Schaak nu 2e, maar het zal niet meeval-
len die mooie plaats vast te houden. Eeuwig Schaak moet de zwaarste tegenstanders nog 
krijgen en is ook nog een ronde vrij (waarin het dan dus geen punten kan behalen). De stand
in klasse A2 is nu als volgt: 

1. Staunton (Etten-Leur) 5 uit 3 (7 bp)
2. Eeuwig Schaak (Rucphen) 4 uit 3 (6½ bp)
3. De Baronie D (Breda) 3 uit 2 (5½ bp)
4. RSG C (Roosendaal) 3 uit 2 (5 bp)
5. De Raadsheer B (Zundert) 2 uit 2 (4 bp)
6. Unk (Zevenbergen) 1 uit 3 (4½ bp)
7. De Schaakhoeve (Hoeven) 0 uit 3 (3½ bp) 


