
Zo gewonnen, zo geronnen

Wie in een schaakpartij door een blunder of door een mooie truc van de tegenstander een 
stuk verliest en er geen of nauwelijks compensatie voor terugkrijgt, is meestal het haasje. 
Een stuk achter staan, dat maak je normaal gesproken niet meer goed. Maar soms loopt het 
anders. In de voorlaatste ronde van de interne competitie van Eeuwig Schaak, die vorige 
week werd gespeeld, bleek stukwinst allerminst een garantie voor winst. Zo won Louis van 
Mechelen al in de opening een stuk tegen Ger van Aalst. Partij zo goed als uit, zou je zeg-
gen. Maar Ger wist Louis een paar keer in de luren te leggen, won niet alleen het stuk terug 
maar pakte zelfs nog een extra stuk en wist zowaar de partij nog te winnen. Patrick Heijnen 
won tegen Ben Seleski een stuk. Ook hier leek het kat in het bakkie, maar diep in de partij 
pakte Ben bij een afruilactie het stuk terug en werd de partij remise. 

Wim Soeters leek tegen Jan Rijkse een tijd lang kans te maken om te partij op remise te 
houden. Diep in het middenspel kwam Jan toch langzamerhand wat beter te staan, won een 
pion en de stelling begon er treurig uit te zien voor Wim. Toen Jan een stuk sloeg, dat niet 
teruggeslagen kon worden omdat de pion die het stuk dekte gepend stond, was dat de 
genadeklap en ging het volle punt naar Jan. De partij tussen Kees van Hogeloon en Ad 
Bruijns werd een weinig enerverende remise. 

Met nog één ronde te spelen is de stand aan kop in de C-manche nu als volgt: 

1. Kees van Hogeloon 63½
2. Ad Bruijns 60½
3. Toon de Rooij 59½
4. Jan Rijkse 57½
5. John van Helden 51
6. Ger van Aalst 44
7. Wim Soeters 39
8. Louis van Mechelen 37
9. Ben Seleski 34½
10. Patrick Heijnen 31



De clubkampioen is al wel bekend (opnieuw Ad Bruijns), maar de strijd om de eindwinst in 
de C-manche ligt dus nog volledig open. Zo wordt het toch nog een spannende laatste 
ronde! 

De winst uit je handen laten glippen is balen natuurlijk, maar het komt op alle niveaus wel 
eens voor. Op hogere niveaus natuurlijk wel beduidend minder vaak dan op lagere niveaus. 
Maar kijk eens wat er gebeurde in de hoogste klasse van de nationale clubcompetitie (in de 
wedstrijd tussen En Passant en Pathena Rotterdam) in de partij tussen Alik Tikranian en 
Manuel Bosboom. Beide spelers zijn in schaakkringen in West-Brabant wel bekend: Manuel
Bosboom omdat hij al jaren in de subtop van Nederland meedraait en Alik Tikranian omdat 
hij in Bergen op Zoom woont en gespeeld heeft bij BSV uit Bergen op Zoom en De Pion uit
Roosendaal. 

Alik Tikranian heeft zojuist 23.Td1-d2? gespeeld en Manuel Bosboom kan een stuk winnen:
23...,Ta8xa3 24.Df3xa3,De6xe4+ en de toren op b1 sneuvelt. Maar terwijl zijn teamgenoten 
al klaar stonden om het punt op het uitslagenformulier bij te schrijven speelde Manuel 
Bosboom tot ieders ontsteltenis 23...,h6-h5? 24.Tb1-b4 en weg kans voor zwart. Ook in de 
eredivisie wordt in de schaaksport soms een kans voor open doel gemist. Toch liep het 
uiteindelijk goed af voor Manuel Bosboom, want hij zou de partij later alsnog weten te 
winnen. 

 Manuel Bosboom


