
De laatste ronde

Het schaakseizoen 2014/2015 loopt op zijn einde. Verschillende competitie hebben de 
laatste ronde juist achter de rug of anders staat de laatste ronde voor de deur. Deze week 
wordt bij Eeuwig Schaak de laatste ronde van de interne competitie gespeeld. De clubkam-
pioen staat al vast (Ad Bruijns, voor de 10e keer inmiddels al weer), maar voor de winst in 
de C-manche van de competitie is de strijd nog uitermate spannend. Vorige week is de 
laatste ronde gespeeld in de Rapidcompetitie, waarin dit seizoen Jan Rijkse wederom de 
sterkste was. En vorige week is ook de laatste ronde gespeeld van het Districtskampioen-
schap. De eindstand daarvan wordt angstvallig geheimgehouden tot de afsluiting op 11mei, 
zelfs de eindwinnaar is nog niet bekend gemaakt. Aangezien een aantal spelers met gelijk 
aantal punten gedeeld eerste is geworden, is ook niet zomaar te zeggen wie zich daar nu 
eindwinnaar mag noemen. Afwachten tot 11 mei, dus. 
In de laatste ronde van het Districtskampioenschap deden de spelers van Eeuwig Schaak wel
goede zaken. Ted van Eck verpletterde Frank Lambregts en zal zeker hoog eindigen in de 
eindstand. 

Ted van Eck

Johan Goorden speelde remise tegen Olaf van der Sloot, toch een speler met een rating van 
boven de 1900, en Patrick Heijnen speelde remise tegen de ervaren rot Bart van Oosterhout. 
Kees van Hogeloon speelde de kortste partij uit zijn carrière: hij won in 0 zet-ten. Zijn 
tegenstander, die wit had, kwam niet opdagen. Aangezien ook Pieter de Nijs geen partij had,
speelde Kees maar tegen hem en Kees won die partij, die verder overigens ner-gens om 
ging. 

Voor Charles Kuijpers is het einde van dit seizoen ook meteen het einde van zijn schaak-
carrière. Charles was jarenlang één van de sterkste schakers uit de regio en heeft bij Eeuwig 
Schaak ook al eens een simultaan gegeven. Charles was al aan het afbouwen en heeft beslo-
ten dat het nu definitief genoeg is geweest. Charles heeft in zijn schaakleven tegen diverse 



tegenstanders van grote naam gespeeld. In 1980 trof hij zelfs Max Euwe als tegenstander. 
Jawel, de grote Max Euwe, die van 1935 tot 1937 wereldkampioen was, de enige Neder-
landse schaakwereldkampioen in de geschiedenis. Helaas was het ook een partij waarin de 
anders zo vlekkeloos spelende Charles een zeldzame blunder maakte. Het overkwam hem in
de volgende stelling. 

Charles was hier aan zet en speelde 18...,Pb6-c8???, waarop Max Euwe hem met 19.Dd6-d8
mat zette. De partij haalde zelfs de internationale schaakbladen. Het verhaal gaat dat Charles
sinds die fatale zet met bril op schaakt. 

Charles Kuijpers


