
BSV te sterk voor Eeuwig Schaak

Het viertal dat voor Eeuwig Schaak uitkomt in de Avondcompetitie heeft afgelopen vrijdag 
met duidelijke cijfers (3½-½) verloren van het B-team van BSV uit Bergen op Zoom. 
Gezien de krachtsverhoudingen tussen de teams die in Bergen op Zoom aantraden was dat 
geen verrassing en ook geen grote schande voor Eeuwig Schaak. Eeuwig Schaak moest 
Kees van Hogeloon missen en nam kersvers lid Gerard Snoeijs mee als invaller, die daar-
mee meteen zijn debuut in de Avondcompetitie maakte. BSV had voor deze wedstrijd de 
joker ingezet. Die joker (louter en alleen in figuurlijke betekenis natuurlijk) was André van 
der Graaf, een ervaren speler met een Elo-rating van boven de 1800. 

André van der Graaf

Doordat Eeuwig Schaak toch wat verzwakt was en BSV versterkt, zagen alle spelers van 
Eeuwig Schaak een speler tegenover zich die op papier stukken sterker was. Patrick Heijnen
wist desondanks een remise te scoren, te anderen (Jan Rijkse, Hans Otten en Gerard 
Snoeijs) zagen het krachtsverschil op papier ook terug op het bord en wisten het niet te 
redden. Met nog één wedstrijd te spelen staat Eeuwig Schaak nu 4e. Ze kunnen hooguit nog 
één plaatsje stijgen of zakken in de laatste wedstrijd, tegen Staunton uit Etten-Leur.

Ook de interne competitie is aan het laatste slotakkoord begonnen. In de eerste ronde van de
3e en laatste manche is Ad Bruijns meteen maar weer gestart met een overwinning, dit keer 
tegen Patrick Heijnen. De uitslagen van de eerste ronde waren als volgt: 



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

Intussen kijkt de hele schaakwereld naar Moskou, waar op dit moment het Kandidatentoer-
nooi wordt gespeeld. De winnaar mag tegen Magnus Carlsen spelen om de wereldtitel. Heel
Nederland hoopt dat dat Anish Giri zal zijn. De Amerikaan Hikaru Nakamura ging in de 
tweede ronde pijnlijk onderuit tegen de Rus Sergei Karjakin. Het was vooral pijnlijk, omdat 
Nakamura een winnende combinatie dacht te zien.

Nakamura (met zwart aan zet) speelde hier 29...,Pe4xg3. Een ingenieus paardoffer: hij had 
gezien dat hij het stuk kon terugveroveren en een pion voorblijven: 30.f2xg3,Pe6xd4 
31.La1xd4,Lb6xd4 32.e3xd4,De7-e3+ 33.Da2-f2,De3xd3 en hoera! Combinatie geslaagd! 
Maar Karjakin had één zet verder gekeken: 34.Tc1-c7! Valt de loper op b7 aan en dreigt mat
via Dxf7 en vervolgens Dxg7. Het mat kan voorkomen worden, maar dan wint Karjakin wel
alsnog een stuk: partij uit, dus. In de aanval trekken maar de gevolgen ervan niet helemaal 
overzien... Het is een fout die Amerikanen wel vaker maken...

Hikaru Nakamura heeft er de pee in...


