
Op het scherpst van de snee

Eeuwig Schaak is het nieuwe jaar goed begonnen met spectaculaire en uitermate spannende 
partijen, waarbij het verschil tussen winst en verlies dicht bij elkaar lag. Zoals bijvoorbeeld 
de partij tussen Hans Otten en John van Helden, waarbij beiden de aanval niet schuwden. 
John slaagde erin zijn stukken net iets beter te ontwikkelen, kreeg de beslissende aanval en 
won de partij. Ook tussen Jan Konings en Cor Lazeroms was de uitkomst lang onduidelijk. 
Cor zinspeelde al op remise, maar Jan zag toch een voordeeltje en wist de partij alsnog naar 
zich toe te trekken. Toon de Rooij won tegen Cees Buurman een pion, leek op winst af te 
koersen, maar ging de fout in, waardoor Cees alsnog de partij wist te winnen. Wim Soeters 
verzaakte tegen Kees van Hogeloon een pion te winnen, waarna Kees twee pionnen buit-
maakte, maar niettemin nog een lastige stelling overhield. Kees loodste evenwel het volle 
punt in veilige haven. De meest spectaculaire partij was die tussen Ben Seleski en Jan Rijk-
se, waarbij een eindspel op het bord kwam, waarbij Ben een toren had en Jan een paard en 
drie pionnen. Jan wist zijn pionnen naar de overkant te manoeuvreren en won de partij. 

De stand aan kop in de B-manche na 3 ronden is nu: 

1. Jan Rijkse 70½
2. John van Helden 67
3. Hans Otten 61
4. Ad Bruijns 57
5. Wim Soeters 40½

Jan Rijkse



Inmiddels is in Wijk Aan Zee het Tata Steel toernooi begonnen en daarmee is Nederland 
momenteel even het episch centrum van de schaaksport geworden. Het Tata Steel toernooi 
wordt tenslotte ook wel het “Wimbledon van de schaaksport” genoemd. Alle foto's die u 
tegenkomt van dit toernooi zijn afkomstig van Frans Peeters. Frans Peeters is jeugdleider 
van De Pion uit Roosendaal, maar heeft in het verleden ook Eeuwig Schaak nog met diverse
zaken geholpen. Afgelopen zondag was Frans Peeters jarig (hij werd 60), maar dat weer-
hield hem er niet van om op en neer te reizen naar Wijk Aan Zee om foto's te maken. Totale 
reistijd 3 uur en dan krijg je 5 minuten de tijd om foto's te maken. Daarna mag het niet meer,
omdat het de schakers te veel stoort in hun concentratie. 
Op het Tata Steel toernooi, waar wereldkampioen Magnus Carlsen de grote favoriet is, 
spelen in de hoogste groep twee Nederlanders: Anish Giri en Loek van Wely. In de andere 
groep spelen 3 Nederlanders: Benjamin Bok, Erwin l'Ami en Jorden van Foreest. De laatste 
twee speelden in de eerste ronden tegen elkaar en daar gaf het jonge talent Jorden van 
Foreest meteen een fraai staaltje van zijn kunnen. 

Jorden van Foreest (met wit) speelde hier 25.Le3-c5! Geeft hij daarmee niet zomaar een 
loper weg? Nee. Want na 25...,Pxc5 komt 26.Dxe5+, waarna de koning naar de onderste rij 
moet en de toren op h8 sneuvelt. Erwin l'Ami koos hier voor 25...,Tc8xc5; Jorden van 
Foreest won de partij. Het Tata Steel toernooi is te volgen op www.schaaksite.nl en alle 
foto's zijn van – u raadt het al – Frans Peeters. 

Erwin l'Ami en Jorden van Foreest
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