
Gambieten nekken Eeuwig Schaak

De eerste wedstrijd in de Avondcompetitie van 2017 is voor Eeuwig Schaak geen succes 
geworden. Tegen het B-team van BSV uit Bergen op Zoom werd met 3½-½ verloren. Op de 
nederlaag van Eeuwig Schaak viel weinig af te dingen. Het viertal van BSV was duidelijk 
beter en speelde 4 prima partijen. Eeuwig Schaak bood tegenstand naar behoren en hoeft 
zichzelf weinig te verwijten, maar soms is de tegenstander gewoon een stuk sterker. Dat 
hoort er nu eenmaal bij. 
Gerard Snoeijs kreeg het het zwaarst te verduren. Als minst ervaren schaker van het team 
moest hij het met zwart opnemen tegen de zwaarste tegenstander: André van der Graaf, 
rating 1876. André pakte dan ook nog uit met het koningsgambiet, een zeer scherpe ope-
ning, waarin je compleet weggeblazen kunt worden als je die opening niet kent. Gerard had 
de opening nog nooit eerder gespeeld en het liep dan ook heel snel verkeerd met hem af: 
1.e2-e4,e7-e5 2.f2-f4,e5xf4 3.Pg1-f3,d7-d6 4.d2-d4,Pg8-f6 5.Pb1-c3,Pb8-d7 6.Lc1xf4,h7-h6
7.Lf1-c4,Ta8-b8 8.O-O,b7-b6 9.e4-e5,d6xe5 10.Pf3xe5,Pc6xe5 11.Lf4xe5,Pf6-d7

12.Lc4xf7+,Ke8-e7 13.Pc3-d5 mat. 
Zo hard kan het gaan in een koningsgambiet. 

André van der Graaf



Ook Kees van Hogeloon kreeg met zwart een gambiet voorgeschoteld en ook bij hem ging 
het mis. Zijn tegenstander Martin de Smit speelde het Morragambiet (1.e4,c5 2.d4,cxd5 
3.c3), maakte uitstekend gebruik van de voordeeltjes die dat gambiet oplevert en hield de 
druk op de ketel tot een misstap op de 19e zet Kees de kwaliteit kostte en zijn stelling als 
een kaartenhuis in elkaar viel. Ook hij verloor. Hans Otten hield lang gelijke tred met Pieter-
Jan Demmers, totdat Pieter-Jan Demmers laat in de partij een stuk wist te winnen. Ook Hans
redde het dus niet. Jan Rijkse zag tegen Robert Kunst eerder al zijn stelling vastlopen in een 
muurvaste remisestelling en had een half punt laten aantekenen, wat dus achteraf het enige 
halve punt voor Eeuwig Schaak bleek te zijn. 

Na deze zware tegenstander wacht Eeuwig Schaak de volgende wedstrijd weer een zware 
dobber. Op 23 februari komt het “sterrenteam” RSG B bij Eeuwig Schaak op bezoek, op 
papier het sterkste team van de poule, met diverse goede bekenden van Eeuwig Schaak, dus 
dat is dan wel weer leuk. Zo is de teamcaptain van RSG B Johan Goorden, die ook nog 
altijd lid is van Eeuwig Schaak. Aangezien RSG B nog volop in de race is voor het kampi-
oenschap en zich daarbij geen puntverlies kan veroorloven, hoeft Eeuwig Schaak niet te 
rekenen op enige clementie. Maar natuurlijk zal Eeuwig Schaak er alles aan doen om het 
RSG nog flink lastig te maken... 

Johan Goorden en Martijn Verbeek, twee vaste krachten bij RSG B


