
Goed optreden Vincent Wang en Raf Suijkerbuijk

In de Districtscup van afgelopen zondag hebben de jeugdige Rucphense schaaktalenten 
Vincent Wang en Raf Suijkerbuijk uitstekend gepresteerd. Vincent Wang won in de gecom-
bineerde groep van Stap 2 en 3 zijn eerste 8 partijen op rij. En dat terwijl Vincent nog tot de 
groep van Stap 2 behoort. Zijn laatste partij speelde hij tegen Micha Huibregtse van De Pion
uit Roosendaal, die Stap 3 doet en ook 8 uit 8 had gescoord. Een rechtstreeks duel om de 
eerste plaats dus. Vincent stond gewonnen, maar ging door de vlag en greep zo naast de 1e 
plaats. In het totaalklassement van de Districtscup staat Vincent wel op de 1e plaats. Raf 
Suijkerbuijk speelde voor het eerst mee in de Districtscup en pakte in de groep van Stap 1 
meteen met 5 uit 7 een mooie gedeelde 2e plaats. Bij Stap 1 deden namens Eeuwig Schaak 
ook Jorn Maas en Arend van Silfhout mee en bij Stap 2/3 waren Simon Suijkerbuijk en 
Carlijn van Beeck van de partij. Eeuwig Schaak was dus goed vertegenwoordigd op de 
Districtscup. Winnaar in de groep Stap 1 werd Thimo Linders van De Pion. 

Raf Suijkerbuijk

Donderdag 15 februari troffen Eeuwig Schaak en RSG uit Roosendaal elkaar voor een 
vriendschappelijke ontmoeting. Twaalf leden van Eeuwig Schaak speelden tegen 12 leden 
van RSG drie partijen met een bedenktijd van 20 minuten per persoon per partij. Drie 
schakers zijn lid van beide verenigingen: Ted van Eck, Johan Goorden en Patrick Heijnen. 
Ted speelde voor Eeuwig Schaak, Johan en Patrick deden mee voor RSG. De afvaardiging 
van RSG bleek dit jaar sterker dan Eeuwig Schaak: ze wonnen met 22½-13½. Er waren 6 
schakers die al hun 3 partijen wonnen: Gerard Snoeijs, Cees Buurman, Patrick Heijnen, 
Pieter de Nijs, Martijn Verbeek en Arco Schumacher. 



Maar bij de ontmoeting met RSG staat het resultaat altijd op de 2e plaats. In de eerste plaats 
is het een gezellig weerzien met bekenden en is het bijkletsen net zo belangrijk als het 
spelen van een paar leuke partijtjes. In dat opzicht was de ontmoeting voor beide clubs 
wederom zeer geslaagd en zal de ontmoeting in de komende jaren zeker ook weer plaats-
vinden. 

Patrick Heijnen


