
Jeugd Eeuwig Schaak heerst in Districtscup

De jeugd van Eeuwig Schaak heeft het formidabel gedaan in het tweede toernooi om de 
Districtscup, afgelopen weekend. In de categorie Stap 1 was Eeuwig Schaak heer en mees-
ter. Vincent Wang, die het eerste toernooi ook al won, was absoluut de sterkste bij Stap 1 en 
werd eerste met een score van 7½ uit 8. Maar ook Tjeu Vermunt en Rick Snepvangers deden
het uitstekend en werden respectievelijk 3e en 4e. Drie spelers van Eeuwig Schaak bij de 
eerste vier, een bijna ongekend succes! Voor Tjeu Vermunt was het de eerste keer dat hij aan
een schaaktoernooi meedeed. Tjeu is dan ook nog eens een keer het jongste lid van Eeuwig 
Schaak. Hij is deze maand 8 jaar geworden. Bij Stap 2 speelde Olaf Brouwers namens 
Eeuwig Schaak mee, maar ondanks verdienstelijk spel wist hij niet in de top te eindigen. 

Tjeu Vermunt

Heel soms hoef je niet naar het bord te kijken om te zien wie er een schaakpartij gaat win-
nen, maar zegt de gezichtsuitdrukking van een speler al meer dan genoeg. Een schaker die 
zojuist een zet heeft gedaan en dan ineens ziet dat die zet totaal verliezend is kan zijn frus-
tratie meestal niet verbergen. Afgelopen week overkwam dat Cor Lazeroms en Patrick Heij-
nen. Cor Lazeroms speelde zijn loper, zag onmiddellijk dat het fout was en schudde, boos 
op zichzelf, het hoofd. Zonder een blik op het bord te werpen zag Kees al dat er iets te halen
viel en inderdaad: hij kon met twee zetten een stuk winnen. 
Nog erger was het met Patrick Heijnen, die tegen Cees Buurman een bijzonder interessante 
partij speelde. In een partij met tegengestelde rochades was Patrick er als eerste in geslaagd 
om de vijandelijke koningsstelling te slopen, maar Cees verdedigde zich taai en het was nog
lang niet gewonnen voor Patrick. Toen zijn dame werd aangevallen overwoog Patrick waar 



hij die zou neerzetten, besloot dat die toch maar zijn eigen pion moest blijven dekken, deed 
een zet en... zag tot zijn ontzetting dat hij de dame op een veld had neergezet dat door een 
vijandelijke pion werd gedekt. Hij slaakte meteen een kreet van afgrijzen, gaf op en de 
verbouwereerde Cees Buurman zag toen pas op het bord wat er gebeurd was: “O, inderdaad,
ik kan je dame slaan.”
Maar er is ook een schaker bij wie je vooral niet naar zijn gezichtsuitdrukking moet kijken. 
Wie Jan Rijkse ziet schaken zal al snel aan zijn zorgelijke blik en gekreun de conclusie 
verbinden dat hij toch zeer slecht zal staan. Zo ook in zijn partij tegen John van Helden. 
Maar een blik op het bord wees uit dat Jan een toren voor en dus straal gewonnen stond. 
John had de kwaliteit verloren, probeerde met een vergeefse poging met een stukoffer 
alsnog winst te forceren en moest de rest van de partij met een toren minder spelen. Jan 
stond als een vorst en won de partij dan ook. 
Op het gezicht van Ad Bruijns valt tijdens een partij doorgaans niet zo veel af te lezen, maar
tegen Hans Otten keek hij toch even heel verbaasd op. Na een partij, die lang gelijk op ging,
had Ad dan toch een pionnetje gewonnen en was bezig een mooie vrijpion naar de overkant 
te loodsen. Hij stond gewonnen, totdat Hans met een briljant paardoffer, waardoor hij een 
zet later Ads toren kon pakken, weer volop kansen kon krijgen. Alleen had Hans zelf niet 
door hoe briljant zijn zet was, vergat de toren de pakken, waardoor Ad tot zijn verbazing 
alsnog de winst in de schoot geworpen kreeg. 
Ben Seleski beleefde zijn “oeps-momentje” al vroeg in de partij, toen hij tegen Wim Soeters
de kwaliteit verloor. Wim gaf het voordeel niet meer uit handen en won. Gerard Snoeijs wist
tegen Toon de Rooij een pionnetje te winnen, maar Toon had genoeg compensatie voor de 
pion en beiden besloten tot remise. 

De stand in de B-manche is met één ronde te gaan nu als volgt: 

1. Jan Rijkse 88½
2. Ad Bruijns 72½
3. John van Helden 67
4. Wim Soeters 58
5. Hans Otten 57½

Gelukkig overkomt het ook de besten wel eens dat ze wat over het hoofd zien. Zelfs de 
wereldkampioen! Op het Tata Steel toernooi miste hij tegen Anish Giri mat in 3. 



Carlsen (met wit) speelde 56.Lf7+ en won een toren, maar er had meer in gezeten: 56.Tc7-
c8+,Kg8-g7 57.Tf5-f7+,Kg7-h6 58.Tc8-h8 en mat. Giri had het mat in 3 kunnen voorkomen
met 56...,Te8, maar dan is de partij natuurlijk net zo goed over. Zo blijkt: ook Magnus Carl-
sen is maar een mens. Giri reageerde achteraf: “This must be the most embarrassing mo-
ment of his chess career. I feel really bad for him.” Wat is schaken toch een unieke sport. 
Iemand ontsnapt aan verlies tegen de wereldkampioen en vind dat vervolgens rot voor die 
wereld-kampioen. En dit was echt geen sarcasme: hij meende het echt! 

Anish Giri en Magnus Carlsen


