
Donald Trump te gast in Rucphen

De eindstand van de interne competitie van Eeuwig Schaak was al bekend, maar op de 
feestelijke afsluiting van het seizoen vorige week zijn ook de overige prijzen bekend 
gemaakt. Winnaar van de rapidcompetitie was, als vanouds kunnen we bijna zeggen, Jan 
Rijkse. Jan Rijkse lijkt een abonnement op deze competitie te hebben, al moest hij vorig jaar
de eer aan Patrick Heijnen laten. Jan Rijkse scoorde 12½ punten. Kees van Hogeloon en 
Hans Otten hadden beide 11 punten, maar omdat Kees de onderlinge ontmoeting tegen Hans
Otten had gewonnen werd hij 2e. Hans Otten grijpt daarmee voor het 2e jaar achter elkaar 
net naast de 1e plaats in de rapidcompetitie. In de snelschaakcompetitie, die dit seizoen voor
het eerst werd gehouden, was Ad Bruijns de sterkste. Hij scoorde 15½ punten en eindigde 
daarmee ruim voor de nummer 2: Hans Otten met 12½ punten. Derde werd Jan Rijkse met 
10 punten. 

De feestelijke avond werd zoals elk jaar afgesloten met een diner in 't Trefpunt in Rucphen 
en zoals elk jaar was er ook nu weer een speciale gast. Dit keer was dat de Amerikaanse 
president Donald Trump (vergezeld van zijn dochter Ivanka), die vertelde dat hij eigenlijk 
voorzitter wilde worden van Eeuwig Schaak en daarom alles in het werk heeft gesteld om 
niet als president verkozen te worden, maar dat dat jammerlijk is mislukt. 

Gezelligheid troef tijdens de feestavond



Het schaakseizoen is bij Eeuwig Schaak nu definitief voorbij. Het seizoen 2017-2018 begint
pas weer op donderdag 24 augustus. Tot die tijd wordt er in 't Trefpunt niet geschaakt en 
houden de schakers even pauze om zich weer op te laden voor het nieuwe seizoen. Wie toch
wil schaken kan meedoen aan één van de vele zomertoernooien in binnen- of buitenland. Zo
is op zaterdag 24 juni meteen al in Boxtel het Huub van Dongen memorial toernooi (info: 
www.dubbelschaak.nl/memorial ), een rapidtoernooi ter ere van de veel te vroeg overleden 
voormalig voorzitter van de NBSB Huub van Dongen. Huub van Dongen was een uitste-
kend sportbestuurder, promotor van de schaaksport en een begaafd schaker. Eén van zijn 
mooiste momenten als schaker was zijn briljante inval in een partij uit 1995 toen hij met wit 
speelde tegen Eric Wijsman (met zo'n achternaam ben je bijna per definitie een goed scha-
ker). 

Er staat een witte toren aangevallen en in plaats van die toren weg te halen zet Huub er ge-
woon nog eentje in: 74.Td2-d3!!! Zwart mag geen van beide torens slaan, want dan zet wit 
zwart op de 8e rij mat. Maar wat moet zwart dan? Hij heeft ineens geen enkele goede zet 
meer over en is zowaar in zetdwang! De partij ging verder met 74...,Pc3-b5 75.Te3xe4,Pb5-
d6 76.Te4-e6,Tc4-c6 77.Td3xd4,Th7xh6+ 78.Kg6xh6,Pd6-f5+ 79.Kh6-g6 en zwart gaf op. 
Tim Krabbé heeft op zijn website “Tim Krabbé's Chess Curiosities” er een artikel over ge-
schreven onder het kopje “Van Dongen's Zugzwang” en zo is de partij onder schaakliefheb-
bers wereldberoemd geworden. 
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