
Eeuwig Schaak blijft ongeslagen

Het viertal van Eeuwig Schaak in de Avondcompetitie beleeft een bijzonder seizoen. Na de 
4e ronde is het team nog altijd ongeslagen en doet nog steeds mee voor het kampioenschap. 
Na twee keer een gelijkspel en één overwinning speelde Eeuwig Schaak tegen De Baronie 
uit Breda opnieuw gelijk. En dat was een aangename verrassing, want op papier was het 
viertal van De Baronie een stuk sterker dan Eeuwig Schaak. 
Alle vier partijen in de wedstrijd tussen Eeuwig Schaak en De Baronie gingen lange tijd 
gelijk op en het duurde lang voor de eerste beslissingen duidelijk werden. Jan Rijkse zag 
zijn tegenstander (Hans Korsse) een toren offeren, maar er weinig of niks voor terug krijgen.
Vervolgens zette Jan volop de aanval in en beslechtte het pleit snel in zijn voordeel. Patrick 
Heijnen verloor na lang goed tegenspel bieden aan een tegenstander met 450 Elo-punten 
meer de kwaliteit en moest het hoofd buigen. Ben Seleski raakte tegen Joop Lengkeek (375 
Elo-punten meer) een pionnetje kwijt, leek zelfs daarna nog even uitzicht te hebben op 
remise, maar verloor de partij in het eindspel. 
Door het verlies van Ben moest Kees van Hogeloon winnen om een gelijkspel te forceren, 
maar in onderstaande stelling (Kees had zwart) zat er dat eigenlijk niet in. 

De tegenstander van Kees van Hogeloon (Kees van Dongen) had veel tijd gebruikt en ging, 
wellicht onder druk van naderende tijdnood, in de fout. Hij speelde 28.Pd4-b3?? Nu moet de
loper op c4 ineens twee paarden tegelijk dekken en dat kan dat arme stuk niet aan: 
28...,Pc5xb3 29.Lc4xb3,Lc7xd5. Kees van Hogeloon pakte een stuk en won de partij. Met 
op twee borden een stuk kado krijgen mag je zeggen dat je aardig gemazzeld hebt, maar het 
matchpunt is toch maar mooi binnen! 

Kees van Dongen



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

1. RSG C 5 uit 3 (8½ bordpunten)
2. Staunton   5 uit 3 (7 bp) 
3. Eeuwig Schaak 5 uit 4 (8½ bp) 
4. De Baronie D 4 uit 3 (7½ bp) 
5. De Raadsheer B 4 uit 3 (7 bp) 
6. Unk 1 uit 4 (5 bp) 
7. De Schaakhoeve 0 uit 4 (4½ bp) 

Maar liefst 5 teams zijn nog in de running voor het kampioenschap, waaronder Eeuwig 
Schaak. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Eeuwig Schaak de voorlaatste ronde vrij 
is en dan dus geen match- en bordpunten kan scoren. De volgende wedstrijd van Eeuwig 
Schaak is op vrijdag 30 januari in Etten-Leur tegen Staunton. 


