
Toon de Rooij stunt tegen Ad Bruijns
Als Toon de Rooij op dreef is kan hij iedereen aan. Dat heeft iedereen op de club al eens aan den 
lijve ondervonden, zelfs 10-voudig clubkampioen Ted van Eck. En Ad Bruijns weet het nu ook. In 
de partij tussen Toon de Rooij en Ad Bruijns (waarin Toon wit had) stond na 1.e4,c5 2.Pf3,Pc6 
3.c3,e5 4.Lb5,d6 5.o-o,a6 6.Lxc6,bxc6 7.d4,cxd4 8.cxd4,Lg4 9.dxe5,Lxf3 10.Dxf3,dxe5 
11.Td1,Dc7 12.Pc3,Pf6 13.Le3,Le7 14.Pa4,o-o 15.Lc5,Lxc5 16.Pxc5,Db6 17.Pd3,Dd4 18.a3,c5 
19.Tab1,Tfe8 20.b4,c5? de volgende stelling op het bord (zie linker diagram): 
1222222223 1222222223
4t+ +t+l+5 4 + +tL +5
4+ + +oOo5 4+ +q+oOo5
4o+ + J +5 4o+ + + +5
4+ + O + 5 4+ + + + 5
4 PoWp+ +5 4 Po+ + +5
4P +h+q+ 5 4P +o+p+ 5
4 + + PpP5 4 +t+ +pP5
4+r+r+ K 5 4+ +r+ K 5
6777777778 6777777778
Toon de Rooij speelde 21.Pd3-c5!!! en de zwarte dame sneuvelt. Ging Toon de Rooij hier Ad 
Bruijns verslaan? Met de winst van de dame kon dat toch niet meer misgaan? Toen Johan Goorden 
een tijd later binnenkwam vertelde ik hem dat een goed moment uit had gekozen om langs te 
komen, want Toon de Rooij zat, zo zei ik, van Ad Bruijns te winnen. En op hetzelfde moment klonk 
het bij dat bord: “Oké, remise!”. Remise? Hoe kon dat nu ineens?? Als ik wat beter naar de stelling 
had gekeken, had ik me wellicht wat minder verbaasd. Want na 21...,Ta8-d8 22.Td1xd4,e5xd4 heeft 
zwart een wel erg sterk pionnenduo op c4 en d4. Na 23.Tb1-e1 (beter was waarschijnlijk 23.Tc1 of 
23.Td1) 23...,d3 24.Te1-d1,Td8-d4 25.Df3-f5,Pf6xe4 26.Pc5xe4,Td4xe4 27.f3,Te4-e2 28.Df5-
d5,Te2-c2 29.Dd5-d7,Kg8-f8 (zie rechter diagram) volgde 30.Dd7-d6+,Kf8-g8 31.Dd6-d7 
enzovoorts, met andere woorden: remise door herhaling van zetten. Als Toon hier geen remise nam 
zou het waarschijnlijk zelfs verliezen en Ad wilde niet graag de e-lijn loslaten, omdat Toon dan met 
Txd3 de toren terug kon offeren en een betere stelling overhouden. Beiden waren aan het eind met 
het halve punt dik tevreden. 

De grootste concurrent van Ad Bruijns, John van Helden, kon niet van de halve misstap van Ad 
profiteren. Hij speelde tegen mij en hij moest toezien hoe zijn paard, naar voren gesprongen om 
mee te helpen met een aanval, die inmiddels net was afgeslagen, geen enkel veld meer had en 
aangevallen werd door een pion. Stukverlies voor John dus en de winst ging naar mij. Jan Konings 
won tegen Cor Lazeroms een stuk en Cor kon dit keer niet stunten door terug te komen in de partij 
na stukverlies, wat hem al een paar keer wel is gelukt. En ook Ger van Aalst wist een stuk te winnen 
in zijn partij tegen Louis van Mechelen. 
De partij tussen Matti Hurkmans en Joost Asselbergs was er één op het scherpst vam de snee. 
Beiden waren volop in de aanval. Joost kon één zet eerder mat geven dan Matti en won dus de 
partij. Tussen Jan Rijkse en Wim Soeters ging het lang gelijk op. In het eindspel bleken Jans torens 
sterker te staan, wat hem het volle punt opleverde. 



Alle uitslagen op een rijtje: 

Toon de Rooij – Ad Bruijns ½ – ½
Kees van Hogeloon – John van Helden 1 – 0 
Jan Rijkse – Wim Soeters 1 – 0 
Ger van Aalst – Louis van Mechelen 1 – 0 
Matti Hurkmans – Joost Asselbergs 0 – 1 
Cor Lazeroms – Jan Konings 0 – 1 

Stand aan kop :

1. Ad Bruijns 100
2. John van Helden 85½
3. Kees van Hogeloon 82½
4. Jan Rijkse 71
5. Toon de Rooij 70½
6. Jan van Mechelen 61
7. Jan Konings 55
8. Wim Soeters 52
9. Cor Lazeroms 43
10. Joost Asselbergs 41½


