
Wedstrijd tegen Baronie was ware thriller

Eeuwig Schaak heeft de wedstrijd tegen De Baronie B uit Breda in de Avondcompetitie met 
1½-2½ verloren. Niet zo heel verrassend, aangezien het viertal van De Baronie op papier 
een stuk sterker was dan het viertal van Eeuwig Schaak. Het B-team van De Baronie zit qua 
niveau precies tussen de 1e en 2e klasse van de Avondcompetitie in en pingpongt dan ook 
voortdurend tussen die twee klasses heen en weer: het ene seizoen promoveren ze, het sei-
zoen daarop degraderen ze weer en dit seizoen zullen ze ongetwijfeld weer promoveren. 
Daar echt naar uitzien doen ze niet, want ze vrezen nu al dat ze volgend seizoen weer kans-
loos degraderen. Toch had het weinig gescheeld of Eeuwig Schaak had ze een puntje afge-
snoept. 
Ben Seleski zag een stuk verloren gaan door een klassieke vork. Jan Rijkse en Kees van 
Hogeloon kwamen niet verder dan remise, ondanks verwoede pogingen van zowel hen als 
hun Bredase tegenstanders om er meer uit te peuteren. Daardoor moest Hans Otten winnen 
om nog een matchpunt in Rucphen te houden. Zijn tegenstander had de kwaliteit geofferd 
voor twee gevaarlijke verbonden vrijpionnen en leek de beste winstkansen te hebben, maar 
zowaar leek Hans er alsnog met de winst vandoor te gaan, toen hij met zijn toren zowel de 
dame als een ongedekte toren in de lijn achter de dame wist aan te vallen. De speler van De 
Baronie wist zich echter met een Houdini-achtige act te bevrijden, waardoor de partij toch 
nog remise werd. Een enkel partijfragment doet de partij geen eer aan; in het clubblad van 
Eeuwig Schaak zal de partij uitgebreid aan bod komen. Wie van thrillers houdt zal smullen 
van deze partij; Steven Spielberg heeft al geïnformeerd naar de rechten om de partij te ver-
filmen. En na de film zal Joop van den Ende er over een aantal jaar ongetwijfeld ook nog 
een musical van maken. 

Het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee, ook wel het “Wimbledon” van het schaken ge-
noemd, is inmiddels ten einde. De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen heeft het toer-
nooi gewonnen met een punt voorsprong op de Amerikaan/Italiaan Fabiano Caruana en de 
Chinees Liren Ding. Binnenkort wordt in het Kandidatentoernooi bepaald wie Magnus 
Carlsen mag gaan uitdagen voor de wereldtitel. Onze landgenoot Anish Giri (momenteel de 
nummer 3 van de wereld!) doet daar ook aan mee, maar Fabiano Caruana liet in Wijk aan 
Zee zien dat hij daar als één van de favorieten geldt. Een mooi staaltje liet hij zien in zijn 
partij tegen Loek van Wely. 



Caruana (met wit) speelde hier 30.f5-f6+! Hij lijkt daarmee een pion weg te geven, maar 
Van Wely mag na 30...,g7xf6 31.e5xf6 niet terugslaan met de koning: 31...,Kxf6? 
32.Tf1+,Kxg6 33.Tg1+,Kh7 (33...,Kf6? 34.Dg5#) 34.Lf5+,exf5 35.Dh2+,Th4 36.Dxh4#. 
Van Wely had dit gezien en speelde 31...,Ke7-d6. Caruana kreeg daar mee een prachtige 
vrijpion op de g-lijn, wat hem de winst opleverde. 
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