
SV Eeuwig Schaak  
 

Cees Buurman koploper 
 
Dit artikel is in zijn geheel (met diagram) te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 
Het was niet druk op Witte Donderdag en daardoor zijn slechts 4 partijen gespeeld in de 
interne competitie de uitslagen van die partijen waren als volgt:  
 
Ab Witkamp - Wim Soeters 1/2-1/2 
Ger van Aalst - Toon de Rooij 1 - 0 
Albert Wittkampf - Cor Lazeroms 0 - 1 
Cees Buurman - John van Helden 1 - 0 
 
Door de overwinning van Cees Buurman op John van Helden is Cees Buurman nu ineens de 
trotse koploper in de C-manche, vlak voor Ad Bruijns. Die laatste staat nog wel ruim aan kop 
in de strijd om het clubkampioenschap. Maar toch leuk dat nu de naam van Cees Buurman 
eens prijkt aan de kop van de ranglijst. Cees is al vanaf de oprichting, 26 jaar geleden (!), lid 
van Eeuwig Schaak. Hij kende up en downs in de interne competitie, maar al sedert lange tijd 
weet iedereen dat hij aan Cees Buurman een niet te onderschatten tegenstander heeft, waar je 
nooit zomaar van gewonnen hebt. Voor Cees staat het speelplezier voorop en niet in de eerste 
plaats het resultaat, waardoor hij in de partij vaak de complicaties opzoekt, met als gevolg 
vaak hele interessante partijen. Een voorbeeld daarvan is het volgende partijfragment uit 
december 1988, dus al ruim 21 jaar geleden! 











Cees heeft hier wit en moet op het eerste gezicht vooral eerst wat doen aan de zwarte pion op 
a6. Cees trekt zich hier echter niets van aan; hij heeft andere plannen: 
 
26.Lc2xg6!!,Df7xg6 (26…,a2? 27.Lxf7+,Kxf7 28.Ta4)  
 
Nu zou 27.Tg4 de dame winnen en beslissend voordeel opleveren, maar Cees Buurman gaat 
voor een hoger doel.  
 
27.Dh3xe6+?,Dg-f7? 
 
Hier komt Cees goed weg. Na 27…,Kh8 zou zwart het waarschijnlijk wel redden en heeft wit 
te weinig compensatie voor het geofferde stuk.  
 



28.Th4-g4+,Kg8-f8 29.De6-d6+,Kf8-e8 30.Tg4-g8+,Df7-f8 (30…,Dxg8 31.De7 mat) 
31.Tg8xf8 mat.   
  
Ruim 21 jaar later ziet Cees Buurman zich in de tussenstand op nummer 1 staan, al voelt hij 
wel de hete adem van Ad Bruijns in zijn nek. De tussenstand aan kop in de C-manche is nu 
als volgt:  
 

1. Cees Buurman 66 
2. Ad Bruijns 65½ 
3. Wim Soeters 53 
4. John van Helden 52 
5. Ger van Aalst 43 
6. Jan Konings 42½ 
7. Ab Witkamp 39 
8. Kees van Hogeloon 30 
9. Cor Lazeroms 28 
10. Toon de Rooij 28 
 
 


