
Eeuwig Schaak 3e na winst op Raadsheer

Eeuwig Schaak heeft een mooie prestatie geleverd door het seizoen in de Avondcompetitie 
ongeslagen af te sluiten. Dat het kampioenschap niettemin buiten beeld bleef komt door het 
grote aantal gelijke spelen van Eeuwig Schaak. Vooraf werd zelfs gegrapt dat het wel leuk 
was om ook de laatste wedstrijd tegen De Raadsheer B 2-2 te spelen. Dat mislukte, maar 
Eeuwig Schaak ging dan ook niet echt voor een gelijkspel. Er werd volop voor de winst 
gespeeld en dat lukte zonder enige problemen. Jan Rijkse wist al vroeg in de opening zijn 
tegenstander te truken en een vol stuk te winnen. Patrick Heijnen verraste tegenstander en 
teamgenoten met uitstekend spel en won gedecideerd. Patrick gaat heel duidelijk steeds 
beter spelen en wie hem opzij wil zetten zal echt stevig aan de bak moeten. Ben Seleski leek
na eveneens een uitstekende partij ook het volle punt te pakken, maar werd overmoedig. Hij 
dirigeerde zijn dame de vijandelijke linies in, waarmee hij de problemen opzocht... en kreeg.
Zijn dame kwam dusdanig in de problemen dat de partij voor hem alsnog verloren ging. 

Ben Seleski (links) en Patrick Heijnen (rechts) 

Er was nog wel een grapjas die vervolgens tegen Ad Bruijns zei dat hij maar op moest geven
om zo alsnog 2-2 te spelen, maar daar wilde Ad uiteraard niks van weten. Hij bood remise 
aan en toen dat werd geweigerd haalde hij alsnog de volle winst binnen. Door de 3-1 
overwinning op De Raadsheer is Eeuwig Schaak als 3e geëindigd in klasse A2. Een resultaat
waar men zeer tevreden mee zal zijn. De volledige eindstand in A2 is als volgt geworden: 



1. RSG C (Roosendaal) 11 (16½ bordpunten)
2. De Baronie D (Breda) 8 (15½ bp) 
3. Eeuwig Schaak (Rucphen) 8 (13½ bp) 
4. De Raadsheer B (Zundert) 6 (12½ bp) 
5. Staunton (Etten-Leur) 6 (11 bp) 
6. De Schaakhoeve (Hoeven) 2 (8½ bp) 
7. Unk (Zevenbergen) 1 (6½ bp) 

Een troost voor Kees van Erk, de tegenstander van Jan Rijkse: hij is niet de eerste die in de 
Alapin-variant van het Siciliaans een stuk verliest na het pakken van de e-pion en zeker ook 
niet de laatste. In 1979 gebeurde het zelfs op topschaakniveau in de partij Soechin-
Mirosjnitsjenko: 1.e2-e4,c7-c5 2.c2-c3,d7-d6 3.d2-d4,Pg8-f6 4.c5xd4,...

4...,Pf6xe4? 5.Dd1-a4+ en zwart gaf onmiddellijk op. Ook Kees van Erk verloor op 
dergelijke wijze zijn paard, maar hij speelde nog wel een tijdje verder. Het zal hem 
waarschijnlijk geen tweede keer overkomen... 


