
Eeuwig Schaak tegen RSG: wordt vervolgd...

Eeuwig Schaak heeft vorige week in de Avondcompetitie de thuiswedstrijd tegen het B-
team van RSG verloren met 1½-2½. Dat Eeuwig Schaak verloor van RSG B was geen grote 
verrassing. RSG B is koploper in klasse A2, heeft al haar wedstrijden tot nu toe gewonnen 
en had op 3 van de 4 borden zo'n 300 Elopunten meer dan Eeuwig Schaak. Dat Eeuwig 
Schaak slechts met minimaal verschil verloor was feitelijk nog heel verdienstelijk, al was al 
wel snel in de wedstrijd duidelijk dat de 2 matchpunten naar Roosendaal zouden gaan. Jan 
Rijkse verslikte zich tegen Martijn Verbeek in een complexe, tactische stelling in een combi-
natie en verloor de kwaliteit. Zijn stelling was daarna ook al snel niet best meer en hij moest
opgeven. Ben Seleski bood goed partij tegen Marvin Jacobs, maar verloor ergens een pion-
netje en dat deed hem aan het eind de das om. Kees van Hogeloon speelde tegen Johan 
Goorden, die lid is van zowel Eeuwig Schaak als RSG, maar in de Avondcompetitie uitkomt
voor RSG en nu dus tegen Eeuwig Schaak moest spelen. Kees zag zich gedwongen alle 
stukken geforceerd af te ruilen om een aanval op zijn koningsstelling te voorkomen, kon het
eindspel daarop wel remise houden, maar meer zat er absoluut niet in. Niet slecht om remise
te spelen tegen Johan Goorden, maar het vonnis was daardoor wel over Eeuwig Schaak 
geveld. Hans Otten speelde een zinderende partij tegen Ron Höfer. Ron Höfer offerde de 
kwaliteit, leek mooie aanvalskansen te krijgen en Hans serieus in de problemen te brengen, 
maar had veel tijd geïnvesteerd en kwam in tijdnood. Hans hield stand, besliste met een 
mooie tegenaanval de partij en scoorde zo nog een bordpunt voor Eeuwig Schaak. RSG B 
heeft aan een gelijkspel tegen Staunton in de laatste ronde nu genoeg om de titel binnen te 
halen en te promoveren naar de 1e klasse. 
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De match tegen RSG krijgt een vervolg, want ook deze week komt RSG op bezoek bij 
Eeuwig Schaak. Dan wordt een vriendschappelijke wedstrijd afgewerkt; Eeuwig Schaak en 
RSG hebben er een traditie van gemaakt om dat jaarlijks te doen. Dat die wedstrijd een 
week komt na het treffen in de Avondcompetitie tussen de twee verenigingen is puur toeval. 
Was het in de Avondcompetitie een wedstrijd van 4 tegen 4, deze week wordt het een 
complete massakamp. Daarbij gaat het vooral om een gezellig weerzien tussen de twee 
clubs, al zal er in de partijen niks kado worden gegeven. Althans: toch niet expres...

Onlangs werd bekend dat de Nederlandse miljardair Joop van Oosterom is overleden. Joop 
van Oosterom was oprichter van het softwarebedrijf Volmac en stak veel geld in de schaak-
sport en de biljartsport. Zelf was hij ook een zeer verdienstelijk schaker. Hij werd twee keer 
wereldkampioen correspondentieschaak, werd in 1955 Nederlands schaakkampioen bij de 
jeugd en in dat zelfde jaar 7e op het jeugd-WK. Uit dat jeugd-WK nu een partijfragment, 
afkomstig van de partij die Joop van Oosterom met zwart speelde tegen de Fin Leo 
Hallström. 

Joop van Oosterom offerde hier op fraaie wijze een dame: 25...,Dd7xh3+!! Hallström gaf 
meteen op: zwarts volgende zet is Tg1 mat. 
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