
Een klinkende overwinning als besluit

Donderdag 14 april speelde Eeuwig Schaak de laatste wedstrijd in de Avondcompetitie in dit
seizoen. Tegenstander was Staunton uit Etten-Leur, dat dit seizoen uitstekend draaide, lang 
aan kop stond en nog een theoretische kans had op het kampioenschap. Dan moest wel de 
huidige koploper, De Baronie B uit Breda, verliezen van Schaakhoeve uit Hoeven en dat 
leek een onwaarschijnlijk scenario. En natuurlijk moest Staunton nog even winnen van 
Eeuwig Schaak. 
Maar Eeuwig Schaak had weinig zin Staunton wat kado te doen. Ze wilden zelf het seizoen 
nog even met een lekker gevoel afsluiten en dat lukte wonderwel. Staunton werd met maar 
liefst 3½-½ verpletterd! Patrick Heijnen zette tegen Martijn Struijs de toon met een daveren-
de aanval met loper en dame op de koning, die meteen winnend was. Kees van Hogeloon 
viel tegen Aad Quak met zijn loper een toren aan, die geen kant op kon. Kees won de kwali-
teit, kreeg ook nog eens twee verbonden vrijpionnen en toen hij ook nog eens een stuk won 
was de partij helemaal over. Jan Rijkse was tegen Ad Speekenbrink in een lastige stelling 
beland en moest alle zeilen bijzetten om zijn koning te verdedigen. Ad Speekenbrink had 
veel tijd nodig om de juiste aanval te vinden en kwam in grote tijdnood, terwijl de verde-
diging van Jan Rijkse er nog altijd redelijk solide uitzag. Jan bood remise aan en dat werd 
geaccepteerd, waarmee de matchpunten voor Eeuwig Schaak binnen waren. Hans Otten 
hield het hoofd koel tegen de tacticus Daniël Koopman, die zich vergaloppeerde en een stuk
zag sneuvelen. Hans zag de winst daarna niet meer in gevaar komen en hengelde het volle 
punt binnen. Met een score van 4½ uit 6 leverde Hans een uitstekend debuutseizoen af in de 
Avondcompetitie. 

Hans Otten



De Baronie B won met 2½-1½ van Schaakhoeve en werd kampioen. Eeuwig Schaak eindigt
dit seizoen op een keurige 4e plaats, op één punt van BSV B en Staunton, die respectievelijk
2e en 3e werden. 

Afgelopen maandag werd de laatste ronde van het Districtskampioenschap Roosendaal 
(DKR) gespeeld. Uitslagen en eindstand vindt u op www.schaakgenootschap.nl. Johan 
Goorden draaide lang mee bovenin in het DKR, maar vond zijn Waterloo op schitterende 
wijze tegen Frank Lambregts, die in de volgende stelling een schitterende combinatie uit de 
mouw toverde. 

Frank Lambregts (met wit) speelde hier 18.Pd4-e6+,Kf8-g8 19.Pe6-g5+,Kg8-h8 (19...,Kf8? 
20.Df7#) 20.Pg5-f7+,Kh8-g8 21.Pf7-h6++,Kg8-h8 22.Dc4-g8+!!!,Te8xg8 23.Ph6-f7 mat. 
Om je vingers bij af te likken... 
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