
En... we schaken weer!

Eeuwig Schaak kent dit seizoen ook een winterstop. Dat heeft niets met het weer te maken, 
maar alles met de feestdagen. Eeuwig Schaak speelt op de donderdagavond, maar op don-
derdag 24 december was het Kerstavond en werd er dus niet geschaakt, een week later was 
het 31 december en dat is ook geen avond waarop je een potje gaat schaken en nog een 
week later, op 7 januari, hield Eeuwig Schaak haar jaarlijkse Algemene Vergadering en werd
er dus ook niet geschaakt. 

Afgelopen donderdag mochten de leden van Eeuwig Schaak eindelijk weer aan de bak en 
werd er gespeeld voor de interne competitie. Meteen kon er ook een nieuw lid begroet 
worden, namelijk Gerard Snoeijs, die meteen meespeelde in de competitie. De uitslagen 
waren als volgt: 

Patrick Heijnen – Ad Bruijns 0 – 1
Jan Rijkse – Hans Otten 0 – 1
Toon de Rooij – John van Helden 0 – 1
Wim Soeters – Jan Konings ½ – ½
Cor Lazeroms – Ben Seleski 1 – 0 
Cees Buurman – Gerard Snoeijs 1 – 0 

Stand aan kop (2e manche, 4e ronde): 
1. Ad Bruijns 62
2. Hans Otten 47
3. John van Helden 44½
4. Kees van Hogeloon 44
5. Jan Rijkse 37½



Intussen kijkt de hele wereld naar Nederland, want het Tata Steel schaaktoernooi is weer 
begonnen. Heel Nederland hoopt op Anish Giri, die de laatste tijd onverslaanbaar lijkt. Maar
meteen in de eerste ronde bleek Anish te kunnen verliezen. Hij verloor van Wesley So, een 
Amerikaan van Filippijnse afkomst. Op de 21e zet maakte Anish Giri een cruciale keuze. 

Anish Giri (met zwart) speelde hier 21...,f4-f3. Wordt die pion een vervelende sta-in-de-weg
voor wit of wordt het een vogeltje voor de kat en gaat hij op termijn verloren? Anish Giri 
hoopte op het eerste, het werd het laatste en dat kostte Anish Giri de partij. Het witte paard 
kan met de manoeuvre Pe2-c1-b3-a1-c2-e1 de pion opnieuw aanvallen. De manoeuvre is 
tijdrovend, maar zwart kan er in de tussentijd weinig tegen uitrichten. Te meer ook omdat de
zwarte stukken ook veel tijd nodig hebben om tot activiteit te komen. Anish probeerde het 
nog met een pionoffer op de damevleugel, maar dat verergerde zijn problemen alleen maar. 
Hopelijk kan Anish zich spoedig revancheren voor deze nederlaag. 

Het Tata Steel schaaktoernooi is live te volgen op www.tatasteelchess.com en analyses van 
de partijen vindt u op www.schaaksite.nl. 

http://www.tatasteelchess.com/
http://www.schaaksite.nl/

