
Charles Kuijpers veteranenkampioen

Charles Kuijpers uit Roosendaal is donderdag 24 november in Vught veteranenkampioen 
van Noord-Brabant geworden. Bij Eeuwig Schaak is Charles Kuijpers geen onbekende; hij 
heeft een aantal jaren geleden nog een simultaan gegeven in Rucphen. Charles aasde al lang 
op het veteranenkampioenschap, maar werd steeds tweede. Hij noemde zichzelf al “de 
Poulidor van het veteranenkampioenschap”, maar nu hij eindelijk een keer eerste is 
geworden is hij eerder “de Zoetemelk van het veteranenkampioenschap”. Zijn schaakstijl 
rechtvaardigt overigens ook wel een vergelijking met Joop Zoetemelk. Jacques Smits uit 
Wouw eindigde op een gedeelde 5e plaats op het veteranenkampioenschap. 

Charles Kuijpers neemt de beker in ontvangst

Op dezelfde dag als het veteranenkampioenschap begonnen de spelers van Eeuwig Schaak 
aan de 2e manche in het clubkampioenschap. De meest opmerkelijke partij was die tussen 
Hans Otten en Jan Rijkse. Hans Otten had de winst op Jan Rijkse voor het grijpen, maar liet 
die door zijn handen glippen en ontsnapte Jan Rijkse met remise. 



De uitslagen van de 1e ronde in de B-manche waren: 

Hans Otten – Jan Rijkse ½ – ½ 
Wim Soeters – Patrick Heijnen ½ – ½
Cor Lazeroms – Ben Seleski 0 – 1
Gerard Snoeijs – Cees Buurman 1 – 0 
Toon de Rooij – John van Helden 0 – 1

Net zoals bij teamsporten bestaat er ook in het schaken een competitie tussen verschillende 
clubs. Op het hoogste niveau in Nederland staat Kennemer Combinatie uit Haarlem 
momenteel bovenaan. Afgelopen zaterdag wonnen zij met 5½-4½ van Pathena Rotterdam. 
Die winst kwam onder meer tot stand door een overwinning van Loek van Wely op Robbie 
Kevlishvili. Robbie Keshlishvili is een groot talent, maar liet zich in de volgende stelling 
toch lelijk verrassen door zijn gerenommeerde tegenstander. 

Loek van Wely beslist de partij met een schijnoffer: 34.Tb1xb7!,Ta7xb7 35.Lf3xc6 en wit 
wint zijn toren terug en heeft 2 pionnen meegegraaid. Kennemer Combinatie staat nu 1 punt
voor op Groninger Combinatie en 2 op LSG, dus het blijft razend spannend in de Meester-
klasse, de Eredivisie van de Nederlandse schaaksport. 

Hoe het afgelopen is met het WK in New York kunt u zien op www.schaaksite.nl. 

Loek van Wely
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