
Geen verrassingen in 1e ronde DKR

Vorige week is het DistrictsKampioenschap Roosendaal (DKR) van start gegaan, met tra-
ditiegetrouw redelijk wat deelnemers van Eeuwig Schaak. Dit seizoen geven in het DKR 
Ted van Eck, Patrick Heijnen, Hans Otten, Ben Seleski en Gerard Snoeijs acte de présence. 
Ten opzichte van vorig seizoen ontbreken Johan Goorden en Kees van Hogeloon in het 
lijstje deelnemers, maar niettemin nog een zeer behoorlijk delegatie van Eeuwig Schaak. In 
de eerste ronde wordt het deelnemersveld op basis van rating in tweeën gedeeld en spelen 
alle spelers uit de helft met de hoogste rating tegen een spelers uit de helft met de lagere 
ratings. Het gevolg is dat de krachtsverschillen in de eerste ronde vaak behoorlijk groot zijn.
Soms weet niettemin een speler uit groep met spelers met lagere rating een speler uit de 
groep met hogere rating te verrassen, maar dit keer was dat niet het geval. Van de spelers 
van Eeuwig Schaak hoort alleen Ted van Eck in de helft met de hoge ratings. Hij speelde 
met zwart tegen Adrie Domen en won zijn partij. De andere leden van Eeuwig Schaak trof-
fen een op papier veel sterkere tegenstander en konden het niet redden. Patrick Heijnen ver-
loor met zwart van Erik van Elven, Ben Seleski verloor met wit van Arco Schumacher en 
Gerard Snoeijs verloor met wit van Marc Naalden. Die laatste is zijn schaakcarrière begon-
nen in Rucphen. Hij deed als huisschaker mee aan het allereerste Midwintertoernooi in 
Rucphen en dat beviel hem zo goed dat hij meteen daarop lid werd bij De Pion in Roosen-
daal. Hij won daar al snel ook van de betere schakers en is nog steeds voor iedereen een 
geducht tegenstander. Met zijn superaanvallende stijl weet hij soms ook zeer sterke schakers
te verrassen. 

Marc Naalden

Gerard Snoeijs probeerde heel dapper zelf Marc Naalden aan te pakken met agressief spel, 
maar Marc liet zich niet verrassen, kwam beter uit de opening en toen Gerard ook nog eens 
ongelukkig een toren verspeelde was het wel klaar. Het was niet de enige toren die sneuvel-
de, want het volgende overkwam Patrick Heijen in zijn partij tegen Erik van Elven. 



Patrick had zwart en staat hier al niet zo comfortabel, maar na 16.Dd4-a4+ is het helemaal 
uit. Patrick gaf na deze zet meteen op. In de volgende ronde zullen de spelers van Eeuwig 
Schaak ongetwijfeld wat makkelijker tegenstanders treffen. 
Hans Otten nam voor de eerste ronde een “bye” (vrije ronde) op en dat leverde hem een half
punt op. Alle uitslagen zijn terug te zien op www.schaakgenootschap.nl. 

Erik van Elven
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