
Eeuwig Schaak verplettert RSG: 22½ – 10½

De jaarlijkse ontmoeting tussen Eeuwig Schaak en RSG is geëindigd in een verpletterende 
overwinning van Eeuwig Schaak. Het werd maar liefst 22½-10½ voor Eeuwig Schaak. 
Vorig jaar verloor Eeuwig Schaak nog met vergelijkbare cijfers van RSG. Het verschil is 
eenvoudig te verklaren. Vorig jaar speelden Ted van Eck en Johan Goorden, beiden lid van 
zowel RSG als Eeuwig Schaak, met RSG mee, dit jaar speelden ze mee voor Eeuwig 
Schaak. Met dit sterke tweetal aan de eerste twee borden, konden alle andere spelers van 
Eeuwig Schaak 2 borden zakken en kregen ze net iets minder sterke tegenstanders. Vorig 
jaar had RSG profijt van dit effect. Voor de komende edities van de uiterst vriendschappe-
lijke ontmoeting tussen de twee verenigingen moeten deze twee “cracks” misschien ver-
deeld worden: de één bij Eeuwig Schaak, de ander bij RSG. 
In de “klassieker” tussen Eeuwig Schaak en RSG worden 3 partijen gespeeld van 20 minu-
ten per persoon per partij. Dit jaar had elk team 11 spelers, dus werden 3x11=33 partijen 
gespeeld. Ted van Eck, Hans Otten en Gerard Snoeijs (allen Eeuwig Schaak) wonnen alle 3 
de partijen. Bij RSG haalde niemand een score van 3 uit 3, wel wist Martijn Verbeek 2½ uit 
3 te scoren. Belangrijker dan de resultaten was echter het weerzien met bekenden en het 
genieten van een gezellige avond. Wat dat betreft was ook deze editie voor beide vereni-
gingen een succes. Zo konden bijvoorbeeld Wim Soeters en Pieter de Nijs, die beiden als 
collega's op Burgemeester Alberts College hebben samengewerkt, weer eens oude herinne-
ringen ophalen. Zulke dingen zijn soms belangrijker dan de uitslag van een schaakpartij. 



Als klein land heeft Nederland een imposant aantal grootmeesters (ruim 30) en dat aantal 
blijft maar groeien. Lucas van Foreest zou daar binnenkort wel eens bij kunnen komen. Op 
het Batavia Toernooi in Amsterdam haalde hij zijn tweede grootmeesterresultaat. Hij heeft 
nu nog één grootmeesterresultaat nodig om zich bij het korps der grootmeesters te kunnen 
scharen en dat terwijl hij nog niet eens officieel de titel van Internationaal Meester heeft. 
Die titel is voor hem al wel “in the pocket”, maar krijgt hij pas officieel eind maart. Hij zal 
er overigens op gebrand zijn de grootmeestertitel te bemachtigen, want zijn broer Jorden 
van Foreest is inmiddels ook grootmeester. Het zal dan voor het eerst zijn in Nederland dat 
twee broers beiden grootmeester zijn. 

Lucas van Foreest

Lucas van Foreest dankt zijn grootmeesterresultaat onder andere aan een overwinning met 
zwart op Hing Ting Lai, die in de volgende stelling definitief werd beslist. 

Lucas van Foreest offerde hier een toren om de partij te beslissen: 34...,Tb5xb2! 
35.Df2xb2,Tg4xg3+ 36.Kg2-h2,Dg7-g4 37.Th1-g1,Tg3-h3 mat. 

Hing Ting Lai zal op zaterdag 25 maart in Roosendaal present zijn op het Tweetallentoer-
nooi, waar hij met Tobias Kabos zijn titel verdedigt. Dit toernooi is overigens ook heel leuk 
voor minder ervaren schakers. Kijk op www.depion.nl voor verdere informatie over dit 
toernooi. 

http://www.depion.nl/

