
SV Eeuwig Schaak  
 

Ab Witkamp in het spoor van Ad Bruijns  
 
De clubavond van Eeuwig Schaak is wekelijks zeer goed bezet, maar op elke regel zijn 
uitzonderingen. Vorige week waren er behoorlijk wat afmeldingen, waardoor er wat minder 
partijen dan anders werden gespeeld (4 om precies te zijn). Onder de afwezigen was ook Ad 
Bruijns, die toch al verzekerd was van de overwinning in de eerste manche van de competitie. 
Ab Witkamp was er wel en stelde met winst op Joost Asselbergs de tweede plaats in de eerste 
manche veilig. Met een eindscore van 124 bleef Ab maar 10½ punten van Ad Bruijns 
verwijderd en sloeg hij een gat van 40 punten naar de anderen. Daarmee is Ab Witkamp nog 
volop in de race voor het clubkampioenschap en heeft hij goede papieren om tenminste 
tweede te worden. Hij mag alleen niet te vroeg juichen, want met een paar nederlagen achter 
elkaar is een voorsprong van 40 punten ook zo weer verdwenen. Neemt niet weg: je kunt ze 
beter voor als achter staan.  
 
Uitslagen laatste ronde eerste manche:  
Ab Witkamp – Joost Asselbergs 1 – 0 
Jan van Mechelen – John van Helden 0 – 1  
Albert Wittkampf – Ger van Aalst  
Matti Hurkmans – Jan Konings 1 – 0  
 
Eindstand aan kop A-manche:  

1. Ad Bruijns 134½ 
2. Ab Witkamp 124 
3. Toon de Rooij 84½ 
4. John van Helden 80½ 
5. Matti Hurkmans 74 
6. Joost Asselbergs 69 
7. Wim Soeters 68½ 
8. Louis van Mechelen 60 
9. Jan van Mechelen 58 
10. Kees van Hogeloon 55 

 
En dan de oplossing van het probleem van vorige week. Dit was de stelling:  










 



Wit kan in twee zetten mat geven en wel als volgt: 1.Dh7-h3+,Ke6xd5 2.Dh3-b3 mat. En 
nogmaals: deze stelling is dus niet gecomponeerd, maar komt voor uit een partij uit de interne 
competitie van Eeuwig Schaak.  
Het volgende probleem is wel gecomponeerd en op het eerste gezicht wel heel bijzonder. De 
opgave luidt namelijk: wit geeft mat in een halve zet. Jawel u leest het goed: in een halve zet! 
Volgende week de oplossing. 











Dit stukje is ook na te lezen op internet op http://eeuwigschaak.nbsb.org/ onder de rubriek 
“Check This Out”.  
 


