
Aanvalslust niet in te dammen
De senioren van Eeuwig Schaak hebben de 3e ronde van de C-manche van de interne competitie 
afgewerkt. Er verschenen een aantal bijzonder attractieve partijen op het bord, waarbij zeer 
aanvalslustig werd geschaakt. Zo was daar een merkwaardige partij tussen John van Helden en 
Kees van Hogeloon, die beiden gefocust waren op elkaars koning. De dames dreigden beiden met 
mat en dekten beiden het veld waarop mat gegeven kon worden. Het leidde tot herhaling van zetten 
en dus remise. Ad Bruijns leefde zich uit op het paard van Jan Rijkse. Het arme paard viel van alle 
kanten in de penning en sneuvelde dan ook, waarmee Ad de winst verzekerde. Het verloop van de 
partij tussen Jan van Mechelen en Joost Asselbergs was zo onvoorspelbaar als het weer. Eerst stond 
Jan duidelijk beter, maar in het eindspel had Joost een toren en Jan twee pionnen, die wel behoorlijk 
ver opgerukt waren. Normaal is dat voldoende om tegenwicht te bieden, maar de toren van Joost 
stond zo gunstig opgesteld dat de twee pionnen machteloos waren. Joost won dan ook. 
Wim Soeters graaide tegen Toon de Rooij maar liefst 3 pionnen mee en won dus het eindspel. Ook 
de partij tussen Ger van Aalst en Matti Hurkmans werd beslist in het eindspel. Matti's koning stond 
gunstiger opgesteld, waardoor hij het eerst kon promoveren. Winst voor Matti dus. Ook de partij 
tussen Louis van Mechelen en Jan Konings ging heel lang gelijk op. Totdat Louis diep in de partij 
met een paardvork een stuk won en de stelling van Jan als een kaartenhuis in elkaar viel en Louis 
dus het punt kon pakken. 

Het mooiste slot van een partij kwam van Cees Buurman en Cor Lazeroms. (Zie diagramstelling) 
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Cees Buurman had hier wit en speelde 1.Ld3xh7!! Na 1...,Kg8xh7 2.Pf3xg5+,Kh7-g8 3.Dd1-h5 
kwam Cor na lang nadenken tot de conclusie dat hij mat niet meer kon voorkomen en gaf op. 
Vreemd genoeg had hij toch een ontsnappingsmogelijkheid over het hoofd gezien, al bood die ook 
weinig soelaas: 3...,Tf8-e8! 4.Dh5-h7+,Kg8-f8 5.Dh7-h8+,Pe7-g8 6.Pg5-h7+,Kf8-e7 7.Le2-
g5+,Pg8-f6 8.Dh8xg7 en zwart staat (nog) niet mat, maar wel volkomen verloren. 

Stand aan kop: 

1. Ad Bruijns 86
2. Cees Buurman 58½
3. Jan Rijkse 51
4. Wim Soeters 50
5. Kees van Hogeloon 47½
6. John van Helden 47
7. Matti Hurkmans 39
8. Cor Lazeroms 32
9. Louis van Mechelen 30
10. Joost Asselbergs 27



Afgelopen zondag is door de schaakjeugd van district Roosendaal het 4e Grand Prix toernooi 
gespeeld. Thom Lazeroms deed namens Eeuwig Schaak mee bij Stap 1 en heeft het daar uitstekend 
gedaan. Meer hierover volgende week. Wie alvast de uitslag en foto's wil bekijken: zie 
www.depion.nl of www.nbsb.nl. 

Thom Lazeroms (rechts) in actie naast Willem van Nassau (De Pion, Roosendaal) 
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