
DKR met hoog Eeuwig-Schaak-gehalte

Vorige week is het Districtskampioenschap Roosendaal, afgekort DKR, weer van start 
gegaan. Dit seizoen doen er maar liefst 7 leden van Eeuwig Schaak mee aan het DKR, meer 
dan ooit tevoren. Van de in totaal 39 deelnemers aan het DKR is dat een stevige inbreng. 
Zes van de zeven leden van Eeuwig Schaak kwamen op maandag 24 oktober in actie. Kees 
van Hogeloon had zich voor de eerste ronde afgemeld en moet zich overigens ook voor de 
2e ronde (op 21 november) afmelden, in beide gevallen vanwege zijn werk. Het is te hopen 
voor hem dat hij in de ronden daarna nog wel een aantal in actie kan komen. 
De eerste ronde van het DKR is traditioneel de minst spannende, minst interessante en minst
leuke ronde. De 1e ronde wordt namelijk zodanig ingedeeld, dat bij elke partij een groot 
ratingverschil bestaat. Grote krachtsverschillen dus bij elke partij, waardoor de uitslag 
voorspelbaar is en het voor de spelers niet altijd leuk is. Kansloos van het bord geveegd 
worden is uiteraard niet plezierig, maar aan een al te makkelijke overwinning beleven 
schakers doorgaans ook weinig voldoening. Zo overkwam Ben Seleski, die het op moest 
nemen tegen Niek Oostvogels van De Raadsheer uit Zundert, die ruim 600 Elo-punten meer 
heeft dan Ben, het volgende. 

Ben Seleski had wit en had gekozen voor een wat dubieuze openingsvariant. Zijn dame was 
wel erg vroeg in het spel gekomen en dat bracht hem in de problemen, vooral na zijn laatste 
zet 8.g2-g4. Niek Oostvogels speelde hier 8...,Pf6-e4! en de partij is zo goed als uit. De 
witte dame is gevangen: 9.Dh5,Lg6 en einde verhaal voor de witte dame. Ben speelde 
9.Dh4xe2+ en ploeterde nog even verder, maar verloor de partij uiteraard kansloos. 

Niek Oostvogels in zijn partij tegen Ben Seleski



Ook voor Patrick Heijnen was het tegen Erik van Elven wel erg snel klaar (15 zetten). 
Gerard Snoeijs moest in Jacques Smits zijn meerdere erkennen en Hans Otten ging onderuit 
tegen de zeer ervaren Nico Kloosterboer. Johan Goorden en Ted van Eck zaten aan de 
“goede kant” en hadden dus juist op papier makkelijke tegenstanders. Ted van Eck won van 
Hans Ravestein, een taaie tegenstander, waar toch veel op papier sterkere schakers zich nog 
wel eens in willen verslikken. Johan Goorden zette Frans Jonkers opzij. 
De enige verrassing van de avond was een remise van Oliver de Hert tegen Daniël Koop-
man. Oliver liet daarbij een gewonnen eindspel door zijn vingers glippen. Dat overkomt 
sterke schakers dus ook wel eens...
Voor de volledige uitslagenlijst en een verslag door Pieter de Nijs zie 
www.schaakgenootschap.nl. 
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