
Schakers houden van kwaliteit

Het begrip “kwaliteit” heeft voor schakers een heel specifieke betekenis. Als een schaker het
heeft over “de kwaliteit”, dan wordt daar het verschil tussen een toren en een loper of paard 
mee bedoeld. Een toren is een stuk sterker dan een loper of paard, dus wie zijn tegenstander 
weet te dwingen zijn toren te ruilen voor een loper of paard heeft over het algemeen goede 
kansen om te winnen (een beetje afhankelijk van het type stelling), al is de partij daarmee 
zeker nog niet meteen beslist. 

In 2 gevallen wisten vorige week in de interne competitie van Eeuwig Schaak spelers “de 
kwaliteit” te winnen en beide gevallen leidde dat tot winst in de partij. Jan Konings lanceer-
de een levensgevaarlijke aanval op de koningsstelling van Gerard Snoeijs, wat Jan de kwa-
liteit en daarmee later de partijwinst opleverde. 



Kees van Hogeloon maakte tegen Hans Otten gebruik van de betere ontwikkeling van zijn 
stukken en ook hij wist de kwaliteit te winnen. Kees bleef sterke aanval houden en wist aan 
het eind met een dame-offer mat te forceren. 
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Jan Rijkse had tegen Cees Buurman zijn stukken beter gepositioneerd dan zijn tegenstander 
en ook daar vloeide mooie aanvalskansen uit voort. Met zijn toren viel hij koning en dame 
tegelijk aan en daarmee was het pleit wel beslecht. Ben Seleski wist het een tijdje goed vol 
te houden tegen Ad Bruijns, maar ging bij een afruilactie in de fout en verloor een stuk. De 
meest bizarre partij was die tussen Patrick Heijnen en Cor Lazeroms. Cor won een stuk 
tegen een pion en stond straal gewonnen, maar de pion die Patrick voor stond was wel een 
vrijpion. Cor wist er geen raad mee, de pion rukte steeds verder op en toen blunderde Cor 
een toren weg en kon Patrick ineens eenvoudig winnen. Patrick heeft deze competitie al 
twee keer de winst in de schoot geworpen gekregen. Hij zal waarschijnlijk een brave jongen
geweest zijn, gezien deze vroege Sinterklaaskadootjes. 

Stand aan kop in de A-manche na 5 van de 6 ronden: 

1. Kees van Hogeloon 92
2. Ad Bruijns 79½
3. Jan Rijkse 68½
4. Hans Ottten 61
5. Patrick Heijnen 57


