
Eeuwig Schaak verslaat RSG

Eeuwig Schaak heeft de draad weer opgepakt. In de Avondcompetitie werd het E-team (het 
5e team dus) van RSG uit Roosendaal met 3-1 verslagen. Hans Otten versloeg Pierre Bol, 
Patrick Heijnen versloeg Rob Verbeek en Jan Rijkse en Kees van Hogeloon speelden remise
(tegen respectievelijk Joey Wattimena en Pieter de Nijs). Door die overwinning staat 
Eeuwig Schaak nu 2e in klasse A2, op slechts 1 matchpunt van koploper Staunton uit Etten-
Leur. Ook het B-team van De Baronie uit Breda staat op 1 punt van Staunton en de volgen-
de ronde (op 28 januari) spelen Eeuwig Schaak en De Baronie B tegen elkaar. Opvallend in 
deze ronde was overigens dat De Raadsheer B uit Zundert, dat in de vorige ronde Eeuwig 
Schaak klopte met subliem spel, deze ronde een nederlaag opliep tegen Unk uit Zevenber-
gen, waar Eeuwig Schaak eerder met 3-1 van had gewonnen. Iedereen kan kennelijk tegen 
iedereen winnen of verliezen in deze klasse en dat maakt het des te leuker. 

Pierre Bol



In de eerste ronde van de 2e manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak vielen 
maar liefst 3 remises. Ad Bruijns en Jan Rijkse hielden het al na 16 zetten voor gezien en 
tekenden de vrede. De andere 2 remises waren het gevolg van wat strijdlustiger partijen. 
Ben Seleski leek tegen Wim Soeters een ijzersterke aanval te hebben, maar Wim wist zich 
prima te verdedigen en hield het remise. John van Helden nam na een prachtig (en correct) 
stukoffer tegen Kees van Hogeloon genoegen met remise, waar Kees heel blij mee mocht 
zijn. John is in topvorm en zou deze ronde nog wel eens voor een verrassing kunnen gaan 
zorgen. Hans Otten had aan Jan Konings een zware dobber. Toen hij een paar pionnen wist 
te winnen leek het punt binnen, maar Jan probeerde nog eeuwig schaak af te dwingen. Dat 
lukte uiteindelijk niet en Hans won dus. Toon de Rooij had een mooie aanval tegen Cees 
Buurman en Cees moest de dame offeren om niet mat te gaan. Toon won daarna natuurlijk 
simpel. Patrick Heijnen liet tegen Cor Lazeroms zijn h-pion heel sneaky naar de overkant 
lopen en Cor bleek die ondeugende rakker niet meer tegen te kunnen houden. Patrick greep 
daardoor de winst. 

Onze nationale schaaktrots Anish Giri speelt momenteel in Londen. Hij is daar uitstekend 
gestart met een prachtige overwinning op voormalig wereldkampioen Veselin Topalov uit 
Bulgarije. Topschakers komen soms met creatieve ingevingen op de proppen waar een 
gemiddeld clubschaker niet eens naar zou kijken. Zo ook Anish Giri op een cruciaal moment
in de partij tegen Topalov. 
 

Anish Giri (met zwart) besloot hier maar eens een volle toren kado te geven: 33...,Pe4xf2! 
Na 34.Lf3xe2,Pf2xh3+ 35.Kg1-f1,Dd2-d5! 36.Le2-h5,Dd5-h1+ 37.Kf1-e2,Dh1-g2+ 
38.Ke2-e1,Td8-e8+ 39.Ke1-d1,Ph3-f2+ 40.Kd1-c2,Pf2-e4 gaf Topalov op. Hij staat binnen 
enkele zetten mat. Het is inmiddels trouwens zeker dat Anish Giri in maart volgend jaar met 
7 andere topschakers (o.a. Topalov!) gaat uitvechten wie Magnus Carlsen mag gaan uitda-
gen om de wereldtitel. 


