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Ad Bruijns en Yassin Barakat prolongeren titel 
 
De nieuwe clubkampioenen bij de jeugd en de senioren zijn bekend. Het zijn dezelfde twee 
als vorig jaar: Ad Bruijns (kampioen senioren) en Yassin Barakat (jeugdkampioen). Yassin 
Barakat scoorde in de interne jeugdcompetitie in hoogste groep 61 punten en bleef daarmee 
zijn concurrenten Max van Oosten (56 punten) en Lars van Dijk (52 punten) voor. U ziet al 
aan het aantal punten dat het nog een spannende strijd is geweest en dat Yassin zijn 2e 
clubkampioenschap bij de jeugd zeker niet cadeau heeft gekregen. Bij de jeugd werd het 
seizoen afgesloten met een simultaan, maar dit jaar niet met een simultaan van senioren tegen 
jeugdleden, maar van jeugdleden uit de hoogste groep tegen de andere jeugdleden en de 
jeugdleiders (Cor Lazeroms, Chris Bakker en Ab Witkamp). 
 
Ad Bruijns onderstreepte zijn hegemonie bij de senioren door na de A- en de B- ook de C-
competitie te winnen. De eerste 10 van het clubkampioenschap (A, B en C bij elkaar 
opgeteld) zijn:  
 

1. Ad Bruijns 375 
2. Ab Witkamp 243 
3. John van Helden 233 
4. Cees Buurman 208 
5. Kees van Hogeloon 207½ 
6. Wim Soeters 206½ 
7. Joost Asselbergs 192 
8. Matti Hurkmans 189½ 
9. Ger van Aalst 169½ 
10. Jan Konings 154½ 

 
Het schaakseizoen 2009/2010 zit er nu helemaal op. Donderdag 26 augustus 2010 begint het 
nieuwe schaakseizoen voor de senioren met een open avond, waarbij iedereen (dus ook niet-
leden) welkom is. De jeugd begint weer op donderdag 9 september, eveneens met een open 
avond. Data die u vooral ook in de gaten moet houden zijn zaterdag 26 juni, een dag waarop 
er op de Grote Markt in Bergen op Zoom van alles op schaakgebied te beleven valt (o.a. een 
partij met de grootste schaakstukken ter wereld) en het weekend van 27, 28 en 29 augustus, 
wanneer het Brabants kampioenschap gespeeld wordt in Roosendaal met ook een nevengroep 
waar huisschakers nog een leuk partijtje mee kunnen spelen. Check de internetsites van BSV 
uit Bergen op Zoom en De Pion uit Roosendaal voor meer informatie.  
 
Dit artikel is ook na te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 


