
Eeuwig Schaak op bezoek bij RSG

Vorige week was een unieke clubavond voor Eeuwig Schaak. In 't Trefpunt was op de club-
avond van Eeuwig Schaak niemand van Eeuwig Schaak te bekennen. Toch werd er wel 
degelijk geschaakt: in Roosendaal namelijk! Eeuwig Schaak was massaal op bezoek gegaan 
bij bevriende vereniging RSG in Roosendaal voor een match van 12 tegen 12. Maar liefst 3 
leden zijn beide verenigingen lid: Ted van Eck, Johan Goorden en Patrick Heijnen. Al deze 
leden deden mee met RSG om niemand zonder partij te laten zitten, maar daarmee was 
Eeuwig Schaak wel enkele van haar beste spelers kwijt, terwijl ze het ook nog moesten doen
zonder Ad Bruijns en Kees van Hogeloon. Eeuwig Schaak verloor dan ook vrij kansloos, 
maar dat kon de pret niet drukken. Het was een vriendschappelijke ontmoeting, waarbij de 
gezelligheid voorop stond en de einduitslag van zeer ondergeschikt belang was. De gezellig-
heid was volop aanwezig en dus was het ook voor Eeuwig Schaak een geslaagde ontmoe-
ting. Een leuk stukje over deze ontmoeting van Pieter de Nijs is te vinden op de website van 
RSG (www.schaakgenootschap.nl). 

Pieter de Nijs en Cor Lazeroms in actie tijdens de schaakontmoeting met RSG

In de tussentijd heeft wereldkampioen Magnus Carlsen een wel heel onverwachte nederlaag 
geleden. Hij verloor namelijk van voormalig staatssecretaris en huidig Tweede Kamerlid 
Fred Teeven. Het gebeurde bij een simultaan die Carlsen gaf aan politici en politiek journa-
listen in het Torentje in Den Haag. Nu is Fred Teeven een redelijke schaker, maar lang niet 
goed genoeg om Magnus Carlsen te verslaan, ook niet in een simultaan. Hoe hij dat toch 
geflikt heeft? Wel, na de 7e zet werd Fred Teeven weggeroepen voor een spoedvergadering 
en liet hij zijn plek innemen door Jeroen van den Berg, die directeur is van het Tata schaak-
toernooi, maar zelf ook altijd een behoorlijk goede schaker is geweest (rating van boven de 
2000). Die wist aardig stand te houden tegen Carlsen, kwam uiteindelijk toch wel verloren 
te staan, maar had toen het geluk dat Carlsen één van zijn zeldzame fouten maakte. 

http://www.schaakgenootschap.nl/


Met 25.Dg4-h4 krijgt Carlsen een winnende aanval op de zwarte koningsstelling, maar hij 
wil het in dit geval net iets te mooi doen: 25.Ld3xg6,h7xg6 26.Pe5xg6 en dan slaat Jeroen 
van den Berg toe: 26...,Dd4-e4+ en Carlsen geeft op. Zo wint Jeroen van den Berg voor 
Fred Teeven de partij en je zult het altijd zien: nu raakt het bonnetje eens een keer niet zoek!
Er wordt al gegrapt dat het een handige truc was van Fred Teeven om zich weg te laten 
roepen en de term “Teeven-deal” is ook in dit verband al gevallen... 

Fred Teeven toen hij nog wel zelf achter het bord zat met achter hem zijn latere stand-in
Jeroen van den Berg


