
Teammaten kruisen de degens
In de 5e ronde van de B-manche leverde de indeling iets opmerkelijks op: de leden van het 
Avondteam die de week ervoor Paardje uit Made op 2-2 hadden gehouden werden nu aan elkaar 
gekoppeld. John van Helden moest het met wit opnemen tegen Ad Bruijns en Kees van Hogeloon 
speelde met wit tegen Ger van Aalst. Zo heel verrassend was dat eigenlijk niet, want het viertal 
bezette in de tussenstand van de competitie ook de eerste 4 plaatsen. 
John van Helden speelde zeker niet slecht, maar kon het niet bolwerken tegen een subliem spelende 
Ad Bruijns. Ad nam John in de wurggreep en liet hem niet meer los. In de partij tussen Kees van 
Hogeloon en Ger van Aalst lieten beiden hun koning ijskoud in het midden staan en werd niet 
gerocheerd. Kees wist Gers koning aan te vallen, won een stuk en incasseerde het volle punt. 
Ook Louis van Mechelen wist in zijn partij tegen Cor Lazeroms een vol stuk te winnen en zo de 
partij te winnen. Toon de Rooij speelde tegen Jan Rijkse, ook hij won een stuk, ruilde het zelfs in 
voor een toren, maar stond toch verloren. Jan had namelijk maar liefst 5 pionnen meegegraaid en 
die bleken zo sterk dat er voor Toon geen houden meer aan was. Toon spartelde nog even tegen, 
maar moest later toch opgeven. 
In de partij tussen Wim Soeters en Jan van Mechelen ging het lang gelijk op. Jan kreeg 
langzamerhand de betere stelling, won een pion en leek Wim te gaan vloeren tot... hij in het diepe 
eindspel de fout in ging, een stuk weggaf en alsnog verloor! Zonde van de goede stelling... Het 
gebeurde juist ook nog toen vader Louis mee stond te kijken, met als gevolg dat de kreet “Jan, wat 
doe-de nou toch!?” door 't Trefpunt galmde. 

Het mooiste slotakkoord van een partij zagen we in de ontmoeting tussen Joost Asselbergs en Jan 
Konings. Joost had twee paarden tegen een toren, wat geldt als een licht voordeel en ook wel de 
“kleine kwaliteit” wordt genoemd. Maar in het geval van Joost werkten de paarden zo goed samen 
dat het meer dan een licht voordeel was. Ze gaven op het eind zelfs samen mat!
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In de diagramstelling speelde Joost Asselbergs 1.Pd6-f7+,Kh8-g8 2.Pc6-e7 mat. Jan had het mat uit 
kunnen stellen, maar niet kunnen voorkomen: 1...,Txf7 2.Dd8+,Txd8 3.Txd8+,Tf8 4.Txf8 mat. 
Beide spelers hadden deze variant gezien, maar de gespeelde variant was leuker. Als je toch mat 
moet gaan, kun je maar beter op een mooie manier mat gaan. 



De stand aan kop in de B-manche is na 5 ronden nu als volgt: 

1. Kees van Hogeloon 112
2. Ad Bruijns 80
3. John van Helden 75
4. Ger van Aalst 68
5. Joost Asselbergs 66
6. Louis van Mechelen 54
7. Jan Konings 51½
8. Cor Lazeroms 46½
9. Matti Hurkmans 44
10. Wim Soeters 43


