
Avondteam start met winst

Het viertal van Eeuwig Schaak dat uitkomt in de Avondcompetitie is het seizoen uitstekend 
begonnen. In Rucphen werd Unk uit Zevenbergen met 3-1 verslagen. Daardoor is Eeuwig 
Schaak meteen koploper in klasse A2, al wil dat na één ronde natuurlijk nog niks zeggen. 
De winst van Eeuwig Schaak was vooraf niet verwacht in Rucphen. Eeuwig Schaak moest 
het stellen zonder Kees van Hogeloon, terwijl Unk met een zeer ervaren team aantrad. Dat 
Jan Rijkse zonder veel moeite van zijn tegenstander Jan Nodelijk won was op zich geen 
grote verrassing. Van de andere spelers van Eeuwig Schaak werd verwacht dat zij een zware
avond zouden krijgen, maar ze weerden zich uitstekend. Ben Seleski bijvoorbeeld steeg 
boven zichzelf uit. Hij speelde een zeer degelijke partij en zijn tegenstander Bert van der 
Merwe kon niets tegen hem uitrichten. Zeer gedecideerd pakte Ben het volle punt. Patrick 
Heijnen speelde tegen Mathieu Grubben eveneens een goede partij, leek minstens een half 
punt te pakken, maar liet het liggen in het eindspel. Mathieu Grubben wist een vrijpion te 
creëren en pakte de winst. Een eindspel spelen is een kunst op zich. Eén zetje verkeerd doet 
je vaak de das om. 
John van Helden stond de hele partij slechter tegen Rob Andrea en dat was op zich geen 
verrassing. Rob Andrea is op papier een stuk sterker dan John en dat leek op het schaakbord 
bevestigd te worden. Maar aan het eind van de partij bleek John over de langste adem te 
beschikken en draaide het spelbeeld volledig om. Met maar liefst twee paardvorken boekte 
John genoeg materiaalwinst om de overwinning binnen te halen. En zo lukte John wat 
bijvoorbeeld Kees van Hogeloon en Jan Rijkse nog nooit gelukt is: winnen van Rob Andrea.

Toepasselijk T-shirt voor John van Helden

Intussen is er ook prachtig nieuws te melden van het nationale talentenfront. De Nederland-
se Anna-Maja Kazarian is in Poreč (Kroatië) Europees kampioen in de categorie meisjes t/m
16 jaar geworden. Een ander Nederlands meisje, Maaike Keetman, werd in diezelfde cate-
gorie gedeeld tweede. Het logo van Ad Bruijns op hun schouder heeft hen vast en zeker 
geïnspireerd! 



Hollandse zuinigheid (zo die nog bestaat) is Anna-Maja Kazarian vreemd. In onderstaand 
partijfragment, waarin ze met zwart speelt tegen haar directe concurrent Irina Drogovoz uit 
Rusland, heeft ze al een loper geïnvesteerd en doet ze er nog een dame en een kwaliteit bij. 

28...,Df3-f1+! 29.Ld3xf1,Tf7xf1+ 30.Td1xf1,Tf8-f1 mat. De 29e zet werd overigens al niet 
meer gespeeld. Irina Drogovoz gaf meteen op. 

Anna-Maja Kazarian


