
Winst voor Vincent Wang in Districtscup

Zondag 11 december was de jeugd van Eeuwig Schaak actief op het eerste toernooi voor de 
Districtscup in het Jan Tinbergen College in Roosendaal. Vincent Wang zorgde daar voor 
een schitterende prestatie door als eerste te eindigen in de groep Stap 1. Het succes werd 
gecompleteerd door Rik Snepvangers, die in die groep 3e werd. 

Vincent Wang in actie

Rik Snepvangers

In de groep Stap 2 kwam namens Eeuwig Schaak Olaf Brouwers in actie. Olaf volgt 
schaakles, maar heeft weinig gelegenheid om partijen te spelen en dit toernooi was een 
mooie gelegenheid voor hem om wat routine op te doen. 



Olaf Brouwers

Olaf viel niet in de prijzen, wat door zijn gebrek aan partij-ervaring niet zo vreemd is, maar 
door het spelen van dit soort toernooitjes kan hij wat meer ervaring opdoen, zijn schaak-
niveau nog wat verder opkrikken en in de toekomst wellicht wel meedoen voor de prijzen. 

Minder goed nieuws van het viertal van Eeuwig Schaak in de Avondcompetitie. Zij verloren
met 3½-½ van Staunton uit Etten-Leur. Vorig jaar won Eeuwig Schaak daar nog met dezelf-
de cijfers van. Eeuwig Schaak en Staunton zijn in de Avondcompetitie aardig aan elkaar ge-
waagd en de vorm van de dag bepaalt meestal de uitslag. Die vorm van de dag was in dit 
geval dus vooral voor Staunton. Met name Jan Rijkse en Hans Otten werden op sublieme 
manier aan de kant gezet door respectievelijk Ad Speekenbrink en Martijn Struijs, zonder 
zelf nou zo slecht te spelen. Ben Seleski had tegen Daniël Koopman winstkansen, maar was 
ook een paar keer goed weggekomen. Hij speelde uiteindelijk remise. Kees van Hogeloon 
stond tegen Maikel Merkies in de opening met de rug tegen de muur, bevrijdde zich en 
kwam zelfs straal gewonnen te staan, om het vervolgens weer in één keer weg te geven en 
alsnog te verliezen. 

Wie wel goed bezig is, is Ted van Eck. Hij speelt al jaren niet meer in de interne competitie 
bij Eeuwig Schaak, maar is nog steeds een actief schaker, die soms de mooiste dingen op het
bord laat zien. Zoals hier. 



Ted (met zwart) offert eerst zijn dame en daarna zijn toren op ten faveure van zijn pionnen: 
21...,Dd7xe6! 22.f5xe6,Tf8xf4 23.Lh5-f3,Tf4xf3! 24.g2xf3,d3-d2 en wit gaf op. Zwart haalt
twee dames. De pion is het meest bescheiden stuk van het schaakspel, maar soms zijn 
pionnen het waard om een dame en een toren voor te op te offeren! Ted is overigens wel 
degelijk nog steeds betrokken bij Eeuwig Schaak: hij geeft les aan de jeugd van Stap 2.

Ted van Eck


