
Zware tegenstand in Districtskampioenschap

De leden van Eeuwig Schaak die aan het Districtskampioenschap meedoen kregen in de 2e 
ronde een zware loting voor de kiezen: Ted van Eck (rating 1896) tegen Bram van den Berg 
(2203), Johan Goorden (1778) tegen Cees Ijzermans (2058), Kees van Hogeloon (1555) 
tegen Mark Smits (2190 en FIDE-meester) en Patrick Heijnen (1127) tegen Bas Snijders 
(1413). Kees van Hogeloon stond op papier voor de meest onmogelijke taak. Een “mission 
impossible” is in de schaaksport meestal ook echt een mission impossible, zeker als het 
ratingverschil zo verschrikkelijk groot is. Toch had Kees tot dusverre een 100%-score tegen 
Mark Smits. Bijna 25 jaar geleden speelde Kees tegen een piepjong Markje Smits en won, 
daarna heeft hij niet meer tegen hem gespeeld. Hetzelfde geldt overigens ook voor Jan 
Rijkse, die er eveneens prat kan gaan op een 100%-score tegen Mark Smits. Kees is zijn 
100%-score echter kwijt, zoals ook wel te verwachten viel. Het ging mis op de 13e zet en 
hoe het mis ging laat ook wel mooi zien waarom een zeer sterke speler zo sterk is. Op het 
juiste moment doen zij creatieve zetten, waar een ander niet eens aan zou denken. 

13...,De7xe1+! Een dame-offer, dat al snel correct blijkt te zijn: 14.Pf3xe1,Lg7-d4+ 15.Lc1-
e3 (15.Kf1?,Pxh2 mat, 15.Kh1,Pf2+!) en nu is het na 15...,Te8xe3 meteen helemaal uit, 
maar Mark Smits is ook maar een mens, speelde 15...,Pg4xe3, waarna Kees na 16.Dd1-f3 
nog even kon spartelen, maar uiteindelijk toch kansloos ten onder ging. 

Mark Smits



Ted van Eck leek optisch nog best aardig te staan tegen Bram van den Berg, wiens pionnen-
structuur een puinhoop was, maat Brams stukken waren in de stelling sterker en dat gaf de 
doorslag. Johan Goorden had zowaar winstkansen tegen Cees Ijzermans, maar koos in een 
vlijmscherpe stelling voor de verkeerde afwikkeling en verloor. Patrick Heijnen, die in wer-
kelijkheid stukken beter is dan zijn wel erg lage rating aangeeft, won keurig van Bas Snij-
ders en deed daarmee goede zaken. Voor hem was het de eerste keer dat hij Bas Snijders, 
tegen wie hij wel vaker gespeeld heeft, wist te verslaan. 

Na 2 ronden hebben Johan Goorden en Patrick Heijnen nu 1 uit 2. Kees van Hogeloon en 
Ted van Eck hadden in de eerste ronde een “bye” opgenomen, wat inhoudt dat ze een half 
punt kregen zonder te spelen. De 3e ronde van het Districtskampioenschap wordt gespeeld 
op maandag 14 december. 


