
Feest in Etten-Leur en Bergen op Zoom

Schaken is een individuele sport. Het wordt één tegen één gespeeld. Toch kan schaken ook 
als teamsport beoefend worden. Je zet 4, 8 of 10 schakers van de ene club op een rijtje en 
laat ze stuk voor stuk spelen tegen een tegenstander van een andere club. Dan blijft het nog 
een verzameling partijen van één tegen één, maar toch gebeurt er iets bijzonders. De keuzes 
in je eigen partij laat je dan soms afhangen van de stand in de wedstrijd. Staat je team op 
voorsprong, kies je zelf ook voor veiligheid en is remise prima. Staat je team op achterstand,
dan ga je risico's nemen, want aan remise heb je dan niks. Voor schakers zijn de teamwed-
strijden de hoogtepunten in het seizoen. Al was het alleen al omdat je niet puur voor jezelf 
speelt, maar voor het team. In de hoogste klasse in Nederland en de klasses die daar vlak 
onder zitten wordt gespeeld met 10 tegen 10, in de regionale klasses met 8 tegen 8 en in de 
Avondcompetitie, waar Eeuwig Schaak in speelt, met 4 tegen 4. In de regionale klasses met 
8 tegen 8 zijn afgelopen zaterdag voor de meesten de laatste wedstrijden gespeeld en in 
Etten-Leur en Bergen op Zoom kan gejuicht worden. Staunton uit Etten-Leur en het 2e team
van BSV uit Bergen op Zoom zijn kampioen geworden in de provinciale 2e klasse. 

In de Avondcompetitie moet nog één wedstrijd gespeeld worden en daar zit voor De Raads-
heer uit Zundert nog een feestje aan te komen, want het kampioenschap in de 1e klasse kan 
ze nauwelijks meer ontgaan. Staunton kan kampioen worden in de 2 klasse van de Avond-
competitie, maar dan moet het 2e van De Baronie (Breda) verliezen en Staunton zelf winnen
van Eeuwig Schaak. En Eeuwig Schaak wil zelf nog een paar puntjes scoren en gaat ze de 
winst dus niet kado doen. Behalve de eer staat er voor Eeuwig Schaak in de laatste wedstrijd
trouwens niets meer op het spel. RSG uit Roosendaal kan kampioen worden in de Hoofd-
klasse van de Avondcompetitie, maar moet een punt goedmaken op De Stukkenjagers uit 
Tilburg. En het 1e team van De Pion uit Roosendaal staat 2e in de 2e klasse landelijk en kan
kampioen worden en promoveren naar de op één na hoogste klasse van Nederland als ze in 
de laatste ronde een punt goedmaken op Venlo. De schaakteams uit West-Brabant timmeren 
dus goed aan de weg! 

In de allerhoogste klasse van Nederland, de Meesterklasse, werd afgelopen weekend de 
wedstrijd van het seizoen gespeeld. De beide koplopers, SISSA uit Groningen en En Passant
uit Bunschoten, troffen elkaar. SISSA had één punt voorsprong en was bij winst kampioen, 
maar verloor met 6-4 van En Passant, waardoor En Passant nu één punt voorsprong heeft en 
het kampioenschap voor het grijpen heeft. 



Uit de wedstrijd tussen SISSA en En Passant een partijfragment. Gawain Jones van SISSA 
speelt met wit tegen Friso Nijboer van En Passant. 

Wit is aan zet en zwart dreigt 36...,Dd1+ 37.Txd1,c2xc1D+. Dus: opruimen maar die pion, 
maar ook dat biedt geen soelaas: 36.Kc1xc2,Dd6-d3+ en wit verliest een paard. De dame op
d3 mag niet geslagen worden, omdat de loper op c4 gepend staat. Pijnlijk voor SISSA, 
vooral omdat Gawain Jones, een grootmeester met een rating van 2650, toch één van de 
punten zou moeten binnenhalen voor de Groningers. Nu ziet het er naar uit dat En Passant er
toch wederom met de titel vandoor gaat. 

Gawain Jones (links) en Friso Nijboer onder grote belangstelling bezig met hun partij 


