
Presentjes geven loont soms

December is de maand van de vrijgevigheid. Sinterklaas, Kerstmis... Er komen mooie dagen
aan. Maar op het schaakbord is vrijgevigheid in het algemeen niet zo'n handige eigenschap.

Zo was in de laatste ronde van de 1e manche van de interne competitie Geraldine Tanasale 
wel erg aardig voor haar tegenstander Wim Soeters. Ze gunde hem wel een stuk, maar dat 
betekende wel dat zij de partij kansloos verloor. Toch waren er intussen twee anderen die 
hun partij juist wonnen door de tegenstander wat kado te geven. John van Helden gaf Kees 
van Hogeloon eerst een pion, toen nog de kwaliteit, maar toen Kees zijn kadootjes aan het 
uitpakken was, bereidde John een aanval met ondekbaar mat voor. Kees kwam te laat om de
aanval te stoppen en verloor de partij. Patrick Heijnen gaf Toon de Rooij een volle toren 
kado om twee vrijpionnen op te laten marcheren, die niet meer te stoppen waren. Toon 
moest ondanks de torenwinst in een nederlaag berusten. 
Cees Buurman trok tegen Ger van Aalst ten aanval, waarbij een paar pionnetjes sneuvelden. 
Als de aanval succesvol was, hadden we Cees ook bij kunnen schrijven bij de vrijgevige 
winnaars, maar de aanval van Cees liep dood en Ger won het eindspel. Ad Bruijns en Jan 
Konings gaven elkaar niets kado. Jan zette een stevige stelling neer, waar Ad niet doorheen 
kwam en de partij eindigde in remise. Een prima prestatie van Jan! 



De partij tussen Hans Otten en Cor Lazeroms was een kraker en duurde tot bijna 12 uur. Cor
had aan het eind van de partij bijna al zijn bedenktijd verbruikt, wat we bij Eeuwig Schaak 
niet vaak zien. Hans had een betere pionnenstelling, maar Cor bleek een harde noot om te 
kraken. Toen Hans er dan toch in slaagde twee pionnen te winnen, had Cor nog een venijni-
ge tegenaanval achter de hand. Hans liet zich echter niet verrassen, wist de aanval te neu-
traliseren en sleepte het punt binnen. De opmerking van een café-gast: “Wat doen die twee 
er lang over. Is da' nou zo moeilijk?” werd beantwoord met “Ja. Dat was heel moeilijk.”

Eindstand 1e manche aan kop: 

1. Ad Bruijns 86
2. Jan Rijkse 83½
3. Kees van Hogeloon 72½
4. John van Helden 67½
5. Hans Otten 64
6. Jan Konings 55
7. Cor Lazeroms 49
8. Patrick Heijnen 45
9. Ben Seleski 44½
10. Wim Soeters 40

Nog een situatie waarin vrijgevigheid loont. De volgende stelling komt uit een partij van de 
interne competitie van Eeuwig Schaak. Wit geeft mat in 2. Ziet u hoe? 


