
Weer Tweetallensucces Johan Goorden

Johan Goorden was afgelopen weekend voor de derde keer succesvol in de Nevengroep van 
het Tweetallentoernooi in Roosendaal. Samen met Martijn Verbeek won hij de Nevengroep; 
eerder deed hij dat ook al met Kees van Hogeloon en met Corné van Geel. De laatste keer 
dat Johan Goorden won was wel al 16 jaar geleden. Johan Goorden en Martijn Verbeek wa-
ren oppermachtig in de Nevengroep: samen wonnen ze 12 keer en speelden 2 keer remise. 
Het gevolg is wel dat ze volgend jaar uit moeten komen in de Hoofdgroep, die een heel stuk 
sterker is. Achter Johan Goorden en Martijn Verbeek werden Koen en Michiel van Camp 
tweede en Jacques Smits en Frank Rockx derde. Jan Rijkse werd met Hans Ravestein 8e, 
Patrick Heijnen en Hans Otten werden 11e en Kees van Hogeloon werd met Pieter de Nijs 
13e. 

Johan Goorden en Martijn Verbeek

In de Hoofdgroep geen spelers van Eeuwig Schaak, wel diverse titelhouders en nationaal 
kampioen bij de dames Anne Haast. De eerste plaats in de Hoofdgroep was voor Hing Ting 
Lai en Tobias Kabos. Tweede werden daar Stefan Kuipers en Stefan Colijn en derde de 
Belgen Stefan Docx en Ekrem Cekro. Het Tweetallentoernooi, jaarlijks georganiseerd door 
De Pion, is traditioneel een toernooi waarbij de gezelligheid voorop staat en de prestaties op
het schaakbord gerelativeerd worden met een praatje en een drankje. En dat is soms hard 
nodig, want met een tempo van 10 minuten per persoon per partij in de Hoofdgroep en 20 
minuten per persoon per partij in de Nevengroep worden nu eenmaal in de haast niet altijd 
de beste zetten gedaan. 



Hing Ting Lai en Tobias Kabos

Afgelopen donderdag is gespeeld in de interne competitie van Eeuwig Schaak, maar door 
diverse redenen waren een hoop spelers verhinderd, zodat er maar drie partijen gespeeld 
konden worden. Jan Rijkse speelde tegen Ad Bruijns, Ben Seleski tegen Cor Lazeroms en 
Gerard Snoeijs tegen Wim Soeters. Al deze partijen eindigden opvallend genoeg in remise. 
De stand aan kop is hiermee als volgt: 

1. Jan Rijkse 54½
2. Ad Bruijns 45½
3. Kees van Hogeloon 40
4. Gerard Snoeijs 39½
5. Ben Seleski 38

Nick Schilder (van Nick en Simon) is al enige tijd bekend als schakende BN-er, maar hij is 
niet de enige. Jaap Amesz, beter bekend als “Terror Jaap” (al zal misschien niet iedereen 
nog weten wie hij is) is een zeer sterk schaker met een rating van 2220 en speelt voor UVS 
uit Nijmegen in de op één na hoogste klasse van Nederland. Maar ook met zo'n hoge rating 
kun je behoorlijke blunders maken. In het volgende partijfragment heeft hij zwart tegen 
Thomas Beerdsen in een wedstrijd van UVS tegen eFXO Apeldoorn. 



De zwarte loper op d6 dreigt in grote problemen te komen en Terror Jaap speelt het op het 
eerste gezicht logische 24...,Th8-d8. Maar hij had toch net iets beter moeten kijken: 25.Lc1-
g5 en wit wint de kwaliteit! 

Jaap Amesz (“Terror Jaap”) 


