
In snel tempo naar de zomerstop

Het schaakseizoen 2016/2017 is zo goed als afgelopen. De laatste rafeltjes worden wegge-
werkt. Zo wordt bij Eeuwig Schaak de rapid- en snelschaakcompetitie nog in de laatste 
plooi gelegd. De eindstanden van deze competities worden bekend gemaakt op de feeste-
lijke afsluiting van 15 juni. Ook het DKR (Districtskampioenschap Roosendaal) kende nog 
een apotheose, ook hier met snelschaak. Het snelschaaktoernooi als afsluiting van het DKR 
was een prooi voor de gebroeders Kok. Ivo Kok werd 1e, Joris Kok 2e. De 3e plaats was 
voor Niek Oostvogels en 4e werd Ted van Eck van Eeuwig Schaak. 

Ivo Kok

Van de leden van Eeuwig Schaak deden ook Kees van Hogeloon, Patrick Heijnen, Hans 
Otten, Gerard Snoeijs en Ben Seleski mee met het snelschaken, maar zoals vooraf al werd 
verwacht eindigden zij niet in de top. Opmerkelijk was dat Ben Cartens deze 5 spelers stuk 
voor stuk als tegenstander kreeg voorgeschoteld. “Volgens mij ben ik met het ondertekenen 
van het inschrijfformulier meteen lid geworden van Eeuwig Schaak”, grapte Ben Cartens 
nog. Hij is in ieder geval welkom om op donderdagavond mee te komen schaken. 

Eén van de leuke dingen van snelschaken is dat er vaak onverwachte wendingen op het bord
komen. Zoals in de volgende stelling. Alleen komt die stelling niet uit een snelschaakpartij, 
maar uit een partij uit de US Open (ja, die heb je ook in de schaaksport) van 1975, tussen 
Anthony Laster en Ralph Gahtan. De witspeler staat hopeloos achter in materiaal, maar kan 
wel wat terugpakken. 



Een enorm slagveld dat al na 17 zetten is ontstaan. De witspeler (Anthony Laster) kan de 
toren op a8 pakken, maar dan staat hij nog steeds een stuk achter. Hij heeft echter beter. 

18. Df3-c6+!

Zwart gaf meteen op. Op 18...,Dxc6 volgt 19.Td8 mat. En van 18...,Ld7 19.Dxc7 word je 
als zwartspeler ook niet vrolijk. 


