
Schaaktoernooi in een Napoleontisch fort

Schaken in een toeristische bezienswaardigheid: kan het mooier? Afgelopen zondag was er 
in Fort Sabina in Heijningen een rapidschaaktoernooi, georganiseerd door schaakvereniging 
Schaakhoeve uit Hoeven. Een kleinschalig, uitermate gezellig schaaktoernooi zonder prij-
zengeld en zonder inschrijfkosten. Met slechts één deelnemer die niet uit West-Brabant 
kwam, namelijk Ernst-Jan Pluim Mentz uit Hellevoetsluis, en die ging er met de eerste 
plaats vandoor. Kees van Hogeloon was de enige deelnemer van Eeuwig Schaak; hij eindig-
de met een 50% score in de middenmoot. 

Binnenin Fort Sabina

Vorige week werd ook de 5e ronde van de 1e manche van de interne competitie van Eeuwig 
Schaak gespeeld. Toon de Rooij deed daar na enkele maanden afwezigheid weer zijn rentree
en liet meteen zien het schaken niet verleerd te zijn. Tegen Geraline Tanasale hakte hij er 
weer als vanouds op los en won fraai. Kees van Hogeloon won van Hans Otten in een alles 
of niets partij die zich vreemd genoeg maar op één kant van het bord (de damevleugel) 
afspeelde. Ben Seleski probeerde tegen Ad Bruijns met alle macht zijn stelling overeind te 
houden, maar slaagde daar niet in en op bruijnsiaanse wijze de vernieling in gedrukt. Jan 
Rijkse won tegen Jan Konings een stuk en dat was genoeg voor partijwinst. John van Hel-
den won tegen Cor Lazeroms een stuk, maar... Tja, hij speelde tegen Cor Lazeroms... Tegen 
hem is het winnen van een stuk nooit een garantie voor het winnen van de partij. Ook nu 
niet. Cor won het stuk terug, kwam beter te staan en won de partij. Als Cor een stuk achter 
komt wordt hij boos, gaat hij er eens goed voor zitten (hij is niet voor niets voorzitter) en 
verpulvert hij zijn tegenstander. Als je dus tegen Cor een stuk kunt winnen: wees verstandig,
blijf er gewoon van af!
Patrick Heijnen kwam een pion voor tegen Ger van Aalst, maar zag desondanks geen winst-
kansen en bood remise aan. Ger nam dat dankbaar aan, want hij zag wel degelijk winstkan-
sen voor Patrick, die misschien net iets te snel tevreden was met remise. 



Stand aan kop in 1e manche na 5 ronden: 

1. Ad Bruijns 81½
2. Kees van Hogeloon 74½
3. Jan Rijkse 68½
4. Hans Otten 50
5. Ben Seleski 49
6. Jan Konings 47
7. John van Helden 45
8. Cor Lazeroms 44
9. Cees Buurman 40
10. Patrick Heijnen 38

Zojuist is in Griekenland het WK schaken voor de jeugd gespeeld. Er was niet echt groot 
succes voor de Nederlandse deelnemers, maar Nederland had (net als sommige andere lan-
den) niet de sterkste afvaardiging gestuurd. Het was ook wel erg slecht gepland om het WK 
jeugd vlak na het EK jeugd te houden. De Nederlander Hing Ting Lai wist in zijn partij te-
gen Tuan Minh Tran uit Vietnam wel wat fraais te laten zien. 

Hing Ting Lai speelde met wit hier 22.Pe5xg4! Ns 22...,Tg8xg4 volgt 23.Th1xh8+,Dg6xh8 
24.De3xg6+. Zwart koos in deze partij voor 22....,Df6-g6. Na 23.Pg4-e5 stond Hing Ting 
Lai lekker en won dan ook de partij. Uitgebreid verslag van het WK jeugd op de welbeken-
de site www.schaaksite.nl. 

http://www.schaaksite.nl/


Hing Ting Lai


