
December: maand van vrijgevigheid

Een mooie maand, december... Eerst Sinterklaas, dan Kerstmis... Het geven van kado's 
wordt in die maand een soort gewoonte, lijkt het. Een gewoonte, die op het schaakbord niet 
echt goed van pas komt. 

Vorige week werd de 3e ronde van B-manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak 
gespeeld. In geheel in de geest van de decembermaand werd hier en daar wat kado gedaan. 
Patrick Heijnen verloor tegen Jan Rijkse al vroeg in de partij een stuk en verloor. Wim 
Soeters zag een stuk sneuvelen toen Ben Seleski ten aanval trok en ook dat was niet per sé 
nodig geweest. Ook Wim verloor snel na het stukverlies. Geraldine Tanasale en Louis van 
Mechelen hadden lange tijd een boeiende partij, tot Louis een stuk won en vervolgens dus 
ook de partij. Ook in de partij tussen Kees van Hogeloon en Ad Bruijns ging het lang gelijk 
op, maar langzaam kwam Ad toch steeds beter te staan. Kees gaf de kwaliteit in de hoop met
een vrijpion nog wat uit te richten, maar dat plan mislukte en Ad won de partij. 
Ger van Aalst en John van Helden lieten zich niet echt inspireren door de Kerstgedachte. Zij
speelden een zeer scherpe partij, waarbij op een gegeven moment zowat alle stukken in 
stonden en het venijnige aftrekaanvallen regende. Toen de kruitdampen optrokken bleek Ger
een gewonnen stelling over te houden en kwam als winnaar uit het strijdgewoel. 

Alle uitslagen op een rijtje: 

Kees van Hogeloon – Ad Bruijns 0 – 1
Jan Rijkse – Patrick Heijnen 1 – 0 
Ger van Aalst – John van Helden 1 – 0 
Ben Seleski – Wim Soeters 1 – 0 
Geraldine Tanasale – Louis van Mechelen 0 – 1



Stand aan kop B-manche na 3 ronden: 

1. Jan Rijkse 65½
2. Ad Bruijns 65½
3. Ger van Aalst 52
4. Kees van Hogeloon 48½
5. Patrick Heijnen 44
6. Cor Lazeroms 43½
7. Cees Buurman 35½
8. Ben Seleski 35
9. Jan Konings 30
10. John van Helden 30

Voor wie deze Kerst zijn of haar hersens eens stevig wil laten kraken hier een schaakpro-
bleemcompositie van Don French, waarbij de stukken samen de contouren van een 
kerstboom vormen. De opgave is: wit geeft mat in 2. 

Namens Eeuwig Schaak iedereen prettige feestdagen toegewenst en een goed en gezond 
2015 vol interessante schaakpartijen! 


