
Drie koplopers in Districtskampioenschap

In het Districtskampioenschap hebben na 3 ronden nog 3 spelers een score van 3 uit 3: 
Stefan Colijn, Alik Tikranian en Ivo Kok. Dat zijn, niet geheel toevallig waarschijnlijk, ook 
de 3 spelers met de hoogste rating in het Districtskampioenschap en de 3 enigen met een 
rating van boven de 2000. Beste spelers van Eeuwig Schaak tot nu toe zijn Ted van Eck en 
Johan Goorden, beiden met 2 punten. De 3e ronde was trouwens niet echt een succesvolle 
ronde voor Eeuwig Schaak. Op zich niet verwonderlijk als in ogenschouw wordt genomen 
dat alle spelers van Eeuwig Schaak moesten spelen tegen spelers met een veel hogere rating,
met uitzondering van Hans Otten. Hans Otten moest aantreden tegen Ben Cartens en Hans 
heeft momenteel een hogere rating dan Ben, hoewel ze in de praktijk weinig in sterkte voor 
elkaar onder doen. In dit geval won Ben Cartens. Verder verloor Ted van Eck van Alik 
Tikranian, Patrick Heijnen van Jacques Smits, Gerard Snoeijs van Hans Ravestein en Ben 
Seleski van Ron Höfer. Stuk voor stuk nederlagen die eigenlijk wel in de lijn van de ver-
wachting lagen. Johan Goorden scoorde een verdienstelijke remise tegen René van den 
Broek. Kees van Hogeloon had zich afgemeld en is nu absolute koploper in het aantal 
afmeldingen (3 keer afgemeld in 3 ronden). Je kunt maar ergens de beste in zijn...

In de interne competitie van Eeuwig Schaak werden 4 partijen afgewerkt. Doorgaans wordt 
er niet zo heel vaak remise gespeeld in de interne competitie bij Eeuwig Schaak, maar als 
het gebeurt, gebeurt het ook massaal: 3 van de 4 partijen werden remise. De punten werden 
gedeeld in de partijen tussen Jan Rijkse en Ad Bruijns, tussen Patrick Heijnen en Jan Ko-
nings en tussen Toon de Rooij en Wim Soeters. Hans Otten won met zwart van Gerard 
Snoeijs en wordt daarmee meteen koploper in de B-manche. Al zegt dat na slechts 2 ronden 
natuurlijk nog niet zoveel. 

Hans Otten



Afgelopen week vierde de Nederlandse schaaklegende Jan Timman zijn 65e verjaardag. Jan 
Timman is de beste Nederlandse schaker ooit na Max Euwe, stond jarenlang 3e en zelfs een 
tijdje 2e op de wereldranglijst en speelde ooit een match om de wereldtitel tegen Anatoli 
Karpov, die hij helaas verloor. Jan Timman was wereldwijd vermaard om zijn frisse aanvals-
spel en alleen al daarom een graag geziene gast op elk schaaktoernooi. Jan Timman is nog 
niet van plan met pensioen te gaan, maar schaakt wel een stuk minder dan in zijn jonge 
jaren. Tot de wereldtop behoort hij inmiddels al lang niet meer, maar zijn talloze prachtige 
partijen zullen nooit verloren gaan. Wie kan er tenslotte zeggen dat hij Gari Kasparov ooit 
de oren flink heeft gewassen? Jan Timman dus! In 1985 gaf hij er Gari Kasparov, toenmalig 
wereldkampioen, op de volgende manier met wit flink van langs: 

1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Lf1-b5,a7-a6 4.Lb5-a4,Pg8-f6 5.O-O,Lf8-e7 6.Tf1-e1,b7-
b5 7.La4-b3,d7-d6 8.c2-c3,O-O 9.h2-h3,Lc8-b7 10.d2-d4,Tf8-e8 11.Pf3-g5,Te8-f8 12.Pg5-
f3,Tf8-e8 13.Pb1-d2,Le7-f8 14.a2-a3,h7-h6 15.Lb3-c2,Pc6-b8 16.b2-b4,Pb8-d7 17.Lc1-
b2,g7-g6 18.c3-c4,e5xd4 19.c4xb5,a6xb5 20.Pf3xd4,c7-c6 21.a3-a4,b5xa4 22.Lc2xa4,Dd8-
b6 23.Pd4-c2,Db6-c7 24.La4-b3,Lb7-a6 25.Ta1-c1,Lf8-g7 26.Pc2-e3,La6-b5 27.Pe3-
d5,Pf6xd5 28.Lb2xg7,Kg8xg7 29.e4xd5,Pd7-e5 30.Pd2-e4,Pe5-d3 31.Dd1-d2,Ta8-a3

32.Pe4-f6!!,Te8-e1+ 33.Tc1xe1,Kg7xf6 34.Dd2-c3+,Pd3-e5 35.f2-f4,Lb5-a4? (Beter hier 
was 35...,Kg7) 36.f4xg5+,d6xe5 37.d5-d6!,Dc7xd6 38.Dc3-f3+,Kf6-e7 39.Df3xf7+,Ke7-d8 
40.Td1-e1,Ta3-a1 41.Df7-f6+ en zwart gaf op. 

Jan Timman


