
Eeuwig Schaak – RSG: 15 – 15

Vorige week vond de jaarlijkse ontmoeting tussen Eeuwig Schaak en RSG uit Roosendaal 
plaats, sinds enkele jaren een traditie. Tien spelers van Eeuwig Schaak namen het op tegen 
tien spelers van RSG met partijen van 20 minuten per persoon per partij en dat drie keer 
achter elkaar. In totaal werden dus 30 partijen gespeeld. In de eerste ronde hadden alle 
spelers van RSG wit. RSG won die ronde met 6½-3½. In de tweede ronde hadden alle 
spelers van Eeuwig Schaak wit. Die ronde werd gewonnen door Eeuwig Schaak met 7½-
2½. In de derde ronde werd per partij de kleur geloot en nu won RSG met 6-4. Alles bij 
elkaar opgeteld gaf dat een eindstand van... precies 15-15! Een mooie eindstand om een 
bijzonder gezellige schaakavond mee te beëindigen. Want een leuke avond hebben stond in 
deze zeer vriendschappelijke ontmoeting als prioriteit bovenaan. Zo speelden Wim Soeters 
en Pieter de Nijs tegen elkaar, die ook heel wat bij te praten hadden. Ze waren vroeger 
collega's op wat toen de Burgemeester Alberts School heette in Rucphen. Er zaten een paar 
mooie partijen met leuke combinaties in, een aantal heel verrassende wendingen en ook een 
paar hilarische momenten. Zoals de eerste partij van Jan Rijkse tegen Frank Rockx. Frank 
Rockx speelde op de eerste zet d2-d4 en Jan Rijkse beantwoordt die zet altijd met f7-f5, 
gevolgd door e7-e6. Die tweede zet speelt Jan bijna blindelings en zeker in snel- en rapid-
partijen zonder te kijken wat de tegenstander als tweede zet doet. Want de zet is goed in alle 
varianten. Hoewel? Toch niet helemaal! Want Frank Rockx had op de tweede zet Lc1-g5 
gespeeld (zie diagram).

Elias Stein, geestelijke vader van de Hollandse Opening

Gevolg is dat de partij van Jan Rijkse als volgt verliep: 1.d2-d4,f7-f5 2.Lc1-g5,e7-e6??? 
3.Lg5xd8 en zwart geeft op. De hele avond bleven Jan Rijkse en Frank Rockx nog verder 
filosoferen over wat zwart dan wel moet spelen en de conclusie was dat 2.Lg5 op zich een 
hele interessante variant van het Hollands (zo heet de opening die na 1.d4,f5 ontstaat) is. 
Deze variant heeft nog geen officiële naam. Misschien kunnen we hem de “Rockx-variant” 
noemen? 



Binnenkort kunnen ook niet-leden van Eeuwig Schaak hun krachten met een ervaren 
schaker meten. Op donderdagavond 19 maart komt Ted van Eck, 10-voudig clubkampioen 
van Eeuwig Schaak, vanaf 20.00 uur in 't Trefpunt in Rucphen simultaan geven. Naast de 
leden van Eeuwig Schaak mag iedere inwoner van de gemeente Rucphen gratis deelnemen 
aan deze simultaan! 

Ted van Eck


