
Avondteam sluit af met winst

Het viertal van Eeuwig Schaak in de Avondcompetitie heeft het seizoen afgesloten met een 
klinkende overwinning. Met 3½-½ werd in Zevenbergen het team van Unk opgerold. 
Gerard Snoeijs had een lastige partij, maar wist zijn tegenstander mat achter de paaltjes te 
zetten. Patrick Heijnen had al 2 pionnen buitgemaakt en won vervolgens met een paardvork 
ook nog eens de kwaliteit, waarna zijn tegenstander opgaf. Jan Rijkse stond een pion voor, 
maar dat bleek niet genoeg voor winst. Hij maakte remise, wat de overwinning van het team
meteen wel veilig stelde. Kees van Hogeloon won een pion en later ook de kwaliteit, maar 
onderschatte een gevaarlijke vrijpion, waardoor zijn tegenstander weer kansen kreeg. Na 
een ongelukkige koningszet kon Kees mat in twee geven en was het alsnog plotsklaps afge-
lopen. 

Het was een drukke week voor schaakliefhebbers. Maandag de wedstrijd in de Avondcom-
petitie tussen Unk en Eeuwig Schaak, donderdag interne competitie bij Eeuwig Schaak en 
zaterdag het Tweetallentoernooi in Roosendaal. Erik Biemans, waarvan vorige week hier 
nog een partijfragment was te zien toen hij als jeugdschaker tegen Wouter Jans speelde, won
samen met zijn vriendin Leonie Beck de Nevengroep. In de Hoofdgroep ging de zege naar 
de Belgen Stefan Docx en Ekrem Cekro. Johan Goorden speelde samen met Martijn Ver-
beek in de Hoofdgroep en eindigde, zoals eigenlijk wel verwacht, ergens onderin. Ze wisten 
uit 28 partijen nog wel 11 punten te scoren, wat gezien de sterkte van de Hoofdgroep nog 
helemaal zo slecht nog niet is. Ook in de Nevengroep was er geen hoofdrol weggelegd voor 
de spelers van Eeuwig Schaak. Patrick Heijnen en Ben Seleski scoorden 6½ uit 14, Ted van 
Eck kwam met Hans Ravestein niet verder dan 6 punten en dat gold tevens voor Kees van 
Hogeloon, die samen met Pieter de Nijs speelde. De volledige uitslag kunt u terugvinden op 
www.depion.nl.  Het toernooi, dat dit jaar ruim 100 deelnemers had, verliep, zoals elk jaar, 
in zeer gemoedelijke sfeer en was één groot, gezellig schaakfeest. Niettemin had de ge-
meente Roosendaal niets aan het toeval overgelaten: er was verhoogde politie-inzet en door 
heel Roosendaal liepen commando's rond. Je weet tenslotte maar nooit met de terrorisme-
dreigingen van vandaag de dag...

Enkele van de commando's die waakten over Roosendaal tijdens het Tweetallentoernooi

http://www.depion.nl/


En vorige week werd dus ook gespeeld in de interne competitie van Eeuwig Schaak. De 
uitslagen van vorige week waren: 

Kees van Hogeloon – Ben Seleski 1 – 0 
Wim Soeters – Jan Rijkse 0 – 1
Patrick Heijnen – Ad Bruijns 0 – 1
Cees Buurman – Hans Otten 0 – 1
Toon de Rooij – Gerard Snoeijs 0 – 1

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

1. Kees van Hogeloon 69
2. John van Helden 52
3. Jan Rijkse 44
4. Ben Seleski 42
5. Ad Bruijns 40½

Vorige week lieten wij zien hoe Erik Biemans verloor van Wouter Jans. Dat Erik Biemans 
niettemin een voortreffelijk schaker is bewees hij op het Tweetallentoernooi door de Neven-
groep te winnen, maar liet hij ook al eerder zien. Bijvoorbeeld in 2004, toen hij op de 
volgende wijze won van Sander van Eijk (Elo-rating 2203!). 

Erik Biemans (met wit) staat hier al goed, maar ontneemt met een mooie combinatie alle 
illusies van zwart: 48.Pd5-f6+!,Lg7xf6 49.Dc8-f5+,Kh7-g7 50.Df5-g4+ en wit wint de 
toren. 

Vergeet u vooral de volgende data niet: zondag 2 april toernooi om het jeugdclubkampioen-
schap met diverse extra activiteiten en donderdag 13 april simultaan tegen Wouter Jans. 
Meer informatie bij Cor Lazeroms, tel. 0165-342346. 


