
Aangename verrassing voor Patrick Heijnen

Na de laatste ronde van de Rapidcompetitie bekeek wedstrijdleider Wim Soeters even snel 
wat de eindstand was van die competitie. “Hans Otten is eindwinnaar”, was zijn conclusie. 
Dus werd in de Rucphense Bode een stukje geplaatst waarin werd verteld dat Hans Otten in 
zijn eerste jaar als clubschaker meteen een hoofdprijs pakte. Knap gedaan. Helaas bleek dat 
iets te voorbarig. Toen Wim Soeters thuis nog eens even op zijn gemak alles nakeek bleek 
dat hij iets over het hoofd gezien had. Patrick Heijnen had evenveel punten als Hans Otten 
en omdat Patrick minder partijen gespeeld had was niet Hans, maar Patrick kampioen. Hans 
werd meteen gebeld om hem dat te vertellen, maar tegen Patrick werd nog even niks ge-
zegd. Op de feestelijke afsluiting van het seizoen stond hem een verrassing te wachten: hij  
werd gehuldigd als winnaar van de Rapidcompetitie. Een prijs die iedereen hem van harte 
gunde. Toen Patrick ooit begon met schaken bij De Pion in Roosendaal verloor hij door zijn 
onervarenheid een paar seizoen lang zowat al zijn partijen, maar Patrick hield vol, begon 
ineens steeds beter te schaken en is nog steeds hard aan het vooruitgaan. En diverse talent-
volle jeugdspelers bij De Pion hebben ooit van Patrick de eerste beginselen van het spel 
geleerd. 

Patrick Heijnen met zijn veroverde trofee

Het blijft overigens van Hans Otten een knappe prestatie om dan misschien niet helemaal, 
maar dan toch op een haar na eerste te worden in de rapidcompetitie in zijn eerste seizoen. 
Daarbij scoorde Hans ook nog goed in de “normale” competitie en was hij een zeer waarde-
volle kracht in het viertal van de Avondcompetitie. Hij was topscorer van Eeuwig Schaak en
3e op de lijst van topscorers in klasse A2. Zo snel kan het gaan als je als schaakliefhebber 
lid wordt van een schaakclub!

Terwijl de rest van de wereld zich opmaakt voor het EK voetbal, zijn de Nederlandse ogen 
gericht op het Willem II stadion voor een groots event. Op 11 juni organiseert schaakvereni-
ging King daar het NK Lightning Chess: schaken met een bedenktijd van 2 minuten per 
persoon per partij! En dat dus in een voetbalstadion. Hoe je je daar op voorbereid is te zien 
op het promotiefilmpje op internet: http://www.schaaksite.nl/2016/05/10/lbv-nk-lightning-
chess-2016/ Hoezo, schaken geen fysieke sport? In de organisatie van dit toernooi zitten 
diverse ex-Roosendalers die nog steeds lid zijn van De Pion uit Roosendaal. Vorig jaar won 
“King” Loek van Wely, die ook in het schaken met normaal tempo nog altijd zijn mannetje 
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staat. Illustratief hiervoor is hoe hij in 2014 op het Tata Steel toernooi met zwart wereld-
topper Levon Aronian te grazen nam.  De genadeklap deelde hij uit op de 38e zet in de 
volgende stelling. 

Loek van Wely speelde 38...,Lg7-d4+ en Aronian gaf op. Meteen knock-out. Loek geeft zijn
loper kado, maar op 39.Dxd4 verliest wit de dame en op elke andere zet volgt 39...,Dg6-b1+
en wit gaat mat. 

King Loek met een iets grotere trofee


