
Over het half ei en de lege dop

Na 3 maanden zomerstop was het vorige week eindelijk weer zover. De schakers van 
Eeuwig Schaak konden er weer tegenaan. De eerste ronde van de interne competitie werd 
gespeeld. Ieder wil die eerste speelavond natuurlijk graag goed beginnen, maar wat doe je 
op die eerste avond? Ga je voor alles of niets of is het devies: “beter een half ei dan een lege
dop”? Voor een aantal spelers ging dat laatste zeker op. Zo eindigde de partij tussen Ad 
Bruijns en Jan Rijkse in een zeer voorspelbare uitslag: remise. De partijen tussen die twee 
eindigen namelijk bijna altijd in remise. Na een veelbelovende opening werden de stukken 
ineens in snel tempo afgeruild en werd het na zo'n 20 zetten toch maar weer remise. Nog 
twee andere partijen eindigden in remise, maar wel na veel meer strijd. Jan Konings won 
tegen Toon de Rooij een stuk tegen 2 pionnen, maar die pionnen waren wel ver opgerukte 
verbonden vrijpionnen. Beiden vertrouwden hun winstkansen niet en waren tevreden met 
remise. Ook tussen John van Helden en Cees Buurman ging een mooie partij vooraf aan een
remise. John offerde de kwaliteit, Cees moest die enkele zetten later terugofferen om het 
vege lijf te redden, beiden hadden veelbelovende vrijpionnen en besloten toen ze beiden wel
een half punt verdiend hadden. Volgens omstanders had Cees de beste winstkansen, maar de
stelling was verre van simpel te beoordelen. 

Niet iedereen nam genoegen met een half ei. Cor Lazeroms stortte zich in zijn partij tegen 
Gerard Snoeijs meteen voluit in de aanval en won na een fraaie aanval op de koningsstel-
ling. Ben Seleski moest tegen Kees van Hogeloon afzien van de rochade, wat een tijdje geen
echte problemen leek op te leveren, maar hem uiteindelijk toch fataal werd, toen Kees met 
een familieschaakje een stuk wist te winnen. Kees pakte daarna probleemloos de winst. 



Patrick Heijnen leek tegen Wim Soeters te stranden in een remise-eindspel. Hij had een 
paard tegen een slechte loper, maar Wim had een gedekte vrijpion. Patrick zocht naar een 
gaatje om toch de winst eruit te peuren en na een foutje van Wim vond hij die ook. 

Uitslagen 1e ronde externe competitie: 

Ad Bruijns – Jan Rijkse ½ – ½
Ben Seleski – Kees van Hogeloon 0 – 1
Patrick Heijnen – Wim Soeters 1 – 0 
John van Helden – Cees Buurman ½ – ½ 
Cor Lazeroms – Gerard Snoeijs 1 – 0 
Toon de Rooij – Jan Konings ½ – ½ 

Eeuwig Schaak doet ook dit seizoen weer mee met de Avondcompetitie. Het programma 
voor het komende seizoen ziet er als volgt uit: 

Donderdag 29 september 2016: Eeuwig Schaak – De Baronie C
Donderdag 20 oktober 2016: De Schaakhoeve – Eeuwig Schaak 
Donderdag 8 december 2016: Eeuwig Schaak – Staunton
Vrijdag 27 januari 2017: BSV B – Eeuwig Schaak 
Donderdag 23 februari 2017: Eeuwig Schaak – RSG B 
Maandag 20 maart 2017: Unk – Eeuwig Schaak 

Dan de Nederlandse schakers op de Olympiade. Na een uitstekende start verliep het toch 
wat minder met de Nederlanders. Zo verloren zij afgelopen weekend van Tsjechië, omdat 
Erwin l'Ami tegen Viktor Laznicka het volgende overkwam. 

Viktor Laznicka (met wit) speelde hier 36.Le2-a6! Na Dc8, Dc7 of Dd7 is het paard na Lb5 
niet meer te redden. Na 36...,Dxa6 37.Dxc6 of 36...,Da8 37.Lb5,Pe7 38.Dc7 verliest zwart 
minstens één en waarschijnlijk enkele cruciale pionnen. Erwin l'Ami wachtte het niet af en 
gaf onmiddellijk op. Zijn drie teamgenoten kwamen niet verder dan remise, waardoor 
Tsjechië Nederland klopte. Voor meer informatie over de Olympiade zie www.schaaksite.nl.

http://www.schaaksite.nl/

