De ene verliespartij is de andere niet
Er zijn twee soorten verliespartijen in het schaken: verliespartijen waarvan je vreselijk baalt,
omdat je, vaak door één slechte zet, je partij om zeep hebt gebracht, en verliespartijen waarbij je toch een goed gevoel aan overhoudt, omdat je van jezelf weet dat je helemaal niet
slecht gespeeld hebt, maar de tegenstander gewoon net een klasse beter was. De eerstgenoemde soort komt veel vaker voor dan de laatstgenoemde, maar in de afgelopen ronde van
het DKR (DistrictsKampioenschap Roosendaal) gingen nogal wat schakers van Eeuwig
Schaak na een verliespartij toch met een goed gevoel naar huis. Zo speelde Gerard Snoeijs
een prima partij tegen Jan van den Berg (bijna 400 ratingpunten meer), maar redde het niet
en verloor. Gerard kan niettemin tevreden zijn over zijn spel. Hetzelfde geldt voor Hans
Otten, die het op moest nemen tegen Marc Naalden (bijna 500 ratingpunten meer). Ook
Hans speelde een goede partij, maar werd verrast door een fraai torenoffer van Marc Naalden.

19.Tf1-f6! Op het eerste gezicht een krankzinnige zet, maar uit het vervolg blijkt dat dit een
ronduit geniale zet is: 19...,g7xf6 20.e5xf6,Pe7-f5 21.ld3xf5,e6xf5 22.Dh5xh6 en zwart kan
niets meer doen om 23.Dh6-g7 mat te voorkomen. Schitterend gespeeld door Marc Naalden!
Patrick Heijnen en Ben Seleski werden aan elkaar gekoppeld en Patrick won op fraaie wijze
van Ben in een partij waarin beide spelers mooie dingen lieten zien. Ook Ben Seleski kon
ondanks verlies met opgeheven hoofd naar huis en Patrick zal natuurlijk helemaal met een
goed gevoel de zaal verlaten hebben. Want mooi verliezen is misschien niet zo erg, mooi
winnen is nog altijd veel beter.
De enige speler van Eeuwig Schaak die waarschijnlijk wel gebaald zal hebben is Ted van
Eck. Hij verloor enigszins verrassend van Arco Schumacher en zal zeker vooraf op meer
gehoopt hebben.
Alik Tikranian gaat na 4 ronden aan kop in het DKR met een score van 100%. Hij wordt op
een halfje gevolgd door Stefan Colijn en met 3 uit 4 staan Ivo Kok, Niek Oostvogels, Erik
van Elven en Marc Naalden gedeeld 3e. Ted van Eck is de best geklasseerde speler van
Eeuwig Schaak met 2½ uit 4. Voor een overzicht van alle uitslagen en standen zie
www.schaakgenootschap.nl.

De deelnemers aan het DKR in actie (foto: Ad Bruijns)
En wie alles wil weten over het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee kan terecht op
www.schaaksite.nl.

