
Derde remise voor Ad Bruijns
Ad Bruijns heeft, geheel volgens verwachting, de eerste manche van de interne competitie 
gewonnen. Maar hij heeft het veel lastiger gehad dan menigeen had verwacht. Ad wint bijna altijd, 
staat zo nu en dan een half punt af, en wint doorgaans alleen een competiemanche niet als hij door 
drukke werkzaamheden zich vaak moet afmelden. In de eerste manche van dit seizoen speelde Ad 
alle 6 keer, maar hij kwam maar 3 keer tot winst. Nadat eerst John van Helden en daarna ook Toon 
de Rooij hem op remise wisten te houden, lukte dat deze keer Jan Rijkse. Ad kwam tegen Jan beter 
te staan, maar Jan verdedigde zich taai en hield stand. Het gevolg van deze remise was dat Ad 
Bruijns maar 3 punten overhield op de nummer 2 in de eindstand van 1e manche. 
Ad Bruijns kreeg in de interne competitie hulp van 2 Kezen. Nadat ik in de 5e ronde zijn naaste 
belager na 4 ronden, John van Helden, had verslagen, was het nu Cees Buurman die John van 
Helden wist te vloeren. Nadat de strijd tussen John en Cees lang gelijk opging, wist Cees een stuk te 
veroveren en won de partij. Jan Konings won tegen Ger van Aalst niet één, maar zelfs meerdere 
stukken. Je ziet dat vaak: als er één stuk gevallen is volgen er vaak meer. Met een stuk minder 
spelen in een stelling die ook nog minder is, is vechten tegen de bierkaai. Louis van Mechelen stond 
tegen Cor Lazeroms de hele partij beter, maar de beslissende klap bleef uit. Helaas en bijzonder 
sneu voor Louis zag Louis na lang ploeteren even iets over het hoofd... en stond pardoes mat! 
Schaken kan een bijzonder wrede sport zijn. 

Zelf speelde ik met zwart een hele leuke partij tegen Toon de Rooij. Na 1.e4,c5 2.Pf3,d6 3.Le2,Pf6 
4.e5,dxe5 5.Pxe5,Lf5 6.o-o,Dc7 7.Pf3,Pc6 8.d4,Td8 9.c3,e6 10.Le3,cxd4 11.cxd4,Pd5 12.Lg5,Le7 
13.Lxe7,Pdxe7 14.Lb5,o-o 15.Da4 stond de stelling op het linker diagram op het bord. Ik speelde 
hier 15...,Dc7-b6!, waarmee ik zowel de pion op d4 als de pion op b2 aanval. Die laatste indirect, 
maar die loper op b5 is zo weggejaagd. Pionwinst verzekerd en het leek zelfs nog veel mooier te 
worden. Er volgde 16.Tf1-d1,a7-a6 17.Lb5xc6,Db6xb2 18.Pbd2,Lf5-c2!, waarmee de stelling op 
het rechter diagram op het bord kwam.
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Nu won ik, zo meende ik althans, ook nog de kwaliteit en was het punt zo goed als binnen. Het 
antwoord van Toon was niet voor de hand liggend, maar ijzersterk: 19.Td1-b1!  Op 19...,Lxb1 volgt 
20.Txb1, ik moet weg met de dame en de loper op c6 maakt zich uit de voeten en ik lever 2 stukken 
in voor een toren. Ook 19...,Pxc6 20.Txb2,Lxa4 levert niet meer dan een pion op. Ik probeerde nog 
even 19...,Db2-c3 maar na 20.Tb1-c1 moest ik toch echt eieren voor mijn geld kiezen en met 
20...,Lc2xa4 21.Tc1xc3,La4xc6 genoegen nemen met pionwinst. Er volgde een lastig toreneindspel 
dat ik gelukkig voor mij en jammer genoeg voor Toon nog net wist te winnen. De prachtig 
gevonden 19e zet van Toon en zijn spel daarna rechtvaardigden eigenlijk een half punt, maar 
nogmaals... schaken is soms een wrede sport. 



Alle uitslagen op een rijtje: 

Ad Bruijns – Jan Rijkse ½ – ½
Toon de Rooij –  Kees van Hogeloon 0 – 1
John van Helden – Cees Buurman 0 – 1  
Cor Lazeroms – Louis van Mechelen 1 – 0 
Jan Konings – Ger van Aalst 1 – 0 

Eindstand aan kop :

1. Ad Bruijns 104
2. Kees van Hogeloon 101
3. John van Helden 85½
4. Toon de Rooij 75
5. Jan Rijkse 74½
6. Jan van Mechelen 68
7. Jan Konings 67
8. Cees Buurman 61
9. Wim Soeters 53
10. Cor Lazeroms 53

Afgelopen zaterdag werd er gespeeld in de zaterdagcompetitie van de NBSB en hoewel daar geen 
team van Eeuwig Schaak in meespeelt, spelen er wel verschillende leden van Eeuwig Schaak voor 
andere clubs in die competitie. Zeven in totaal: 6 voor De Pion en 1 voor De Raadsheer (nl. Johan 
Goorden) De 7 leden van Eeuwig Schaak waren afgelopen zaterdag goed voor samen 5½ 
bordpunten, geen van hen verloor zijn partij! Toch even een statistiekje die het vermelden waar is! 
De opvallendste remise was die van Ad Bruijns. Hij speelde met het 4e van De Pion tegen het 3e 
van De Pion. Het 4e verloor met 7½-½,  Ad Bruijns scoorde het enige halve puntje. Er is maar één 
goed advies voor de spelers van het 4e van De Pion: wordt allemaal lid van Eeuwig Schaak! 

Kees van Hogeloon


