
Website Eeuwig Schaak vernieuwd

Wie kijkt op de website van Eeuwig Schaak (www.eeuwigschaak.nbsb.org) ziet dat deze een
facelift heeft ondergaan. Alle functies en links zijn er nog steeds, maar de website ziet er een
stuk eigentijdser uit. De webdesigntalenten van Cherry Chapter Designs 
(www.cherrychapter.nl) hebben de website van Eeuwig Schaak onder handen genomen. 
Natuurlijk zijn ook de stukjes die in de Rucphense Bode verschijnen allemaal nog na te 
lezen onder het kopje “Check This Out”. Vanaf 1998 staan ze er allemaal nog op. Bovendien
is er nu een linkje gelegd naar shredderchess met schaakdiagrammen om op te lossen. Een 
goede training om kleine combinaties sneller te herkennen.

Sjerisa de Blok en Youri van Hogeloon van Cherry Chapter Designs

En soms kan die training van pas komen, want ook ervaren clubschakers willen zich nog 
wel eens laten verrassen. Zo was Wim Soeters vorige week klaar tegen Patrick Heijnen voor
hij goed en wel begonnen was, omdat hij een tactische wending over het hoofd zag. Ook de 
partij tussen Cor Lazeroms en Ger van Aalst stond bol van de tactische geintjes. Cor bleek 
daarin de behendigste en won de partij. In de partij tussen Jan Konings en Cees Buurman 
gebeurde er ook van alles en werden ook de nodige kansen gemist. Jan stond beter, zag mat 
in één over het hoofd, had vervolgens geluk dat Cees zijn ver opgerukte vrijpion niet hele-
maal uitbuitte, maar won aan het eind wel de partij. 
Jan Rijkse wist tegen John van Helden maar liefst 3 pionnen mee te snoepen maar dat bleek 
niet genoeg voor de winst. In een eindspel met loper en paard en 3 pionnen tegen het 
loperpaar wist John Jans koning van de pionnen te verdrijven en er zijn eigen koning te 
posteren en de partij zo alsnog remise te keepen. Ad Bruijns ging voluit ten aanval tegen 
Hans Otten en ook hij weefde wat tactische grappen in de stelling. Het leidde tot stukwinst 
en dus tot partijwinst en daarmee bracht hij Hans zijn eerste competitienederlaag toe. Tegen 
een ontketende Ad Bruijns is geen kruid gewassen; dat weet nu ook Hans Otten. 

http://www.eeuwigschaak.nbsb.org/
http://www.cherrychapter.nl/


Stand aan kop in 1e manche na 4 ronden: 

1. Ad Bruijns 68½
2. Kees van Hogeloon 54½
3. Jan Rijkse 52½
4. Hans Otten 52
5. Ben Seleski 50
6. Jan Konings 43½
7. John van Helden 42½
8. Cees Buurman 35½
9. Patrick Heijnen 35
10. Cor Lazeroms 29

Nederlands schaakhoop voor de toekomst is bij de heren Anish Giri en bij de dames Anna-
Maja Kazarian. Onlangs speelde Anna-Maja Kazarian een tweekamp tegen de kersverse 
vrouw van Anish Giri, de Georgische Sopiko Guramishvili. Die bleek voor de piepjonge 
Anna-Maja nog even een maatje te groot: Sopiko won de match met 5½-½. Eén van de 
momenten uit die match was de volgende: 

Anna-Maja heeft zojuist heel dapper 15.Pf3-g5 gespeeld. Sopiko kan het paard natuurlijk 
niet pakken, omdat dan de toren op h8 sneuvelt. Sopiko antwoordt met een subtiel zetje, die 
meteen ook een mokerslag is: 16.a7-a6! Op 16...,Pd4 volgt 17.fxg5 en 16...,Pa3 17.b5 ziet er
ook niet lekker uit voor wit. Anna-Maja speelde 16...,Pb5-d6+, maar wist het tij niet meer te 
keren. (Volledige partij is te bekijken op www.schaaksite.nl) 

Sopiko en Anish
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