
Een vleugje nostalgie

Vorige week werd Vincent Wang de nieuwe jeugdclubkampioen van Eeuwig Schaak. Daar-
mee trad hij in de voetsporen van een aantal illustere voorgangers. Eén ervan is Wouter Jans,
die deze week simultaan geeft aan de senioren. Voor deze gelegenheid zijn meteen een aan-
tal andere oud-jeugdleden uitgenodigd om de avond op te luisteren. Het grootste schaakta-
lent wat Eeuwig Schaak heeft voortgebracht is waarschijnlijk Maren van den Biesheuvel. 
Zij was een leeftijdsgenoot van Sandra de Blécourt uit Etten-Leur en meestal was Maren 
Sandra de baas. Helaas is Maren gestopt met schaken, maar Sandra de Blécourt ging door en
werd een hele grote bij de dames. Ze verkaste naar Denemarken en kwam op enkele Olym-
piades uit voor het Deense nationale damesteam. Tijdens de Olympiade van 2006 in Turijn 
maakte ze het met zwart op de volgende wijze uit tegen Yasoda Methmali uit Sri Lanka. 

23...,Df4-e3+! Als de witte koning naar f1 gaat volgt 24...,Lh3 met damewinst. Dus speelde 
Methmali 24.Dg2-f2, maar ook dat liep slecht af. Sandra de Blécourt speelde 24...,Th8-h1+!
25.Kg1xh1,De3xf2 en wit gaf op. 

Sandra de Blécourt in 2011



Als we zien hoe goed Sandra de Blécourt uiteindelijk is geworden, hoe goed was Maren van
den Biesheuvel dan wel niet geworden als ze was blijven schaken? We zullen het nooit 
weten. 

Intussen is de strijd om het clubkampioenschap bij de senioren nog in volle gang. Vorige 
week werd de 4e ronde gespeeld van de 3e manche. Door diverse afmeldingen werden er 
slechts 4 partijen gespeeld. De uitslagen daarvan waren als volgt: 
Ben Seleski – Jan Rijkse 0 – 1
Ad Bruijns – Wim Soeters 1 – 0 
Cor Lazeroms – Toon de Rooij ½ – ½ 
Gerard Snoeijs – Cees Buurman 1 – 0 

Stand aan kop in C-manche: 

1. Kees van Hogeloon 81
2. John van Helden 64½
3. Jan Rijkse 61½
4. Ad Bruijns 56½
5. Hans Otten 45½

Stand aan kop clubkampioenschap: 

1. Kees van Hogeloon 251½
2. Jan Rijkse 237½
3. Ad Bruijns 231
4. Hans Otten 176
5. John van Helden 168

Oplossing van het schaakprobleem van vorige week: 

1.Kc8-c7,a4-a3 2.Lc6-a4 (om te voorkomen dat zwart met 2...,a4 een vluchtveld voor de 
koning krijgt), a3-a2 3.Kc7-c6,a2-a1D 4.La4-b5 mat. 


