
En ja hoor: wéér 2-2!

Eeuwig Schaak heeft in de Avondcompetitie een abonnement op een 2-2 uitslag. Alle 
wedstrijden eindigden in 2-2, alleen tegen Schaakhoeve werd met 2½-1½ gewonnen. 
Afgelopen vrijdag speelde Eeuwig Schaak in Etten-Leur tegen Staunton en wederom werd 
het 2-2. Dit keer mocht Eeuwig Schaak met die uitslag helemaal niet klagen. 
Patrick Heijnen vertrouwde zijn stelling niet en offerde materiaal om met eeuwig schaak 
remise af te dwingen. Je speelt tenslotte niet voor niks bij een club met die naam. Hij 
slaagde in zijn opzet, maar kwam goed weg, want zijn tegenstander Jeffrey Coremans had 
eeuwig schaak kunnen vermijden en had dan straal gewonnen gestaan. Opluchting bij 
Patrick, Jeffrey baalde uiteraard als een stekker. John van Helden verloor tegen Martijn 
Struijs een volle toren en verloor de partij daarna dus kansloos. Kees van Hogeloon had 
tegen Robin Poppe de hele partij voordeel, maar Robin verdedigde zich taai en Kees kwam 
niet verder dan remise. Meteen na afloop van de partij wist Robin Kees te vertellen dat Kees
de winst had gemist. 

Kees van Hogeloon speelde hier 40...,Ta2-c2, maar mist daarmee een mooie kans die je in 
deze stelling niet zou verwachten: 40...,Ta2xa4 41.Pc5xa4,Kd6-c6 en wit kan niets doen 
tegen 42...,Kc6-b5 met stukwinst. Het paard kan nergens naar toe! 
Jan Rijkse moest na de remise van Kees winnen van Ad Speekenbrink om nog met een 
wedstrijdpunt naar huis te kunnen gaan, maar met één pion meer voor Jan en ongelijke 
lopers leek dat een onmogelijke opgave. Jan wist echter een tweede pion te winnen en toen 
zag het er ineens een stuk beter uit. Jan wikkelde af naar een eindspel met twee vrijpionnen, 
één op de damevleugel en één op de koningsvleugel. Zijn tegenstander moest zijn loper 
offeren om de ene pion te stoppen, waarna de andere pion oprukte en de partij besliste. 

Jan Rijkse



Stand Avondcompetitie: 

1. RSG C 7 uit 4 (11 bordpunten)
2. De Baronie D 6 uit 4 (10 bp) 
3. Staunton 6 uit 4 (9 bp) 
4. Eeuwig Schaak 6 uit 5 (10½ bp) 
5. De Raadsheer B 4 uit 4 (8½ bp) 
6. Unk 1 uit 4 (5 bp) 
7. De Schaakhoeve 0 uit 5 (6 bp) 

Er is ook weer gespeeld in de interne competitie van Eeuwig Schaak. De 4e ronde van de B-
manche werd gespeeld en opmerkelijk genoeg wonnen alle zwartspelers. Dit waren de 
uitslagen: 
Ger van Aalst – Jan Rijkse 0 – 1
Patrick Heijnen – Ad Bruijns 0 – 1
Cor Lazeroms – Kees van Hogeloon 0 – 1
John van Helden – Cees Buurman 0 – 1
Louis van Mechelen – Toon de Rooij 0 – 1

Stand aan kop: 

1. Jan Rijkse 85
2. Ad Bruijns 81½
3. Kees van Hogeloon 67
4. Cees Buurman 52
5. Ger van Aalst 50
6. Patrick Heijnen 49
7. Cor Lazeroms 42½
8. Ben Seleski 41
9. Jan Konings 37
10. Wim Soeters 34½

Het was niets dan zwart wat de klok sloeg...


