
Wim Soeters koploper
Vorige week is in de interne competite van Eeuwig Schaak de derde ronde afgewerkt. Die 
derde ronde leverde de volgende uitslagen op: 

Wim Soeters – Cor Lazeroms ½ – ½
Matti Hurkmans – Ad Bruijns 0 – 1
Jan Rijkse – Ger van Aalst 1 – 0
Louis van Mechelen – Joost Asselbergs ½ – ½
Geraldine Korver – John van Helden 0 – 1
Cees Buurman – Jan Konings 0 – 1

De stand aan kop na 3 ronden is daardoor nu als volgt: 

1. Wim Soeters 66
2. Cor Lazeroms 60
3. Ad Bruijns 54½
4. Jan Rijkse 52
5. Toon de Rooij 42
6. Louis van Mechelen 37
7. Joost Asselbergs 36½
8. Matti Hurkmans 36
9. Ger van Aalst 30
10. John van Helden 29½

Opvallend aan deze stand is de nummer 1: Wim Soeters. Die zien we niet zo vaak aan kop 
staan, maar dat hij daar nu staat komt ook weer niet zomaar uit de lucht vallen. Wim Soeters 
nestelt zich al jaren lang op een plaatsje vlak achter de koplopers, dus is het niet zo 
verrassend dat als de gebruikelijke koplopers het even af laten weten Wim Soeters die plaats 
inneemt. Dat Wim Soeters al heel lang een goede schaker is blijkt wel uit dit partijfragment 
uit 1997, dus intussen al 14 jaar geleden. (zie diagram) 
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Wim Soeters was hier met zwart aan zet en de stelling lijkt remise-achtig. Lijkt..., want dat 
is hij niet! Wim speelde hier het op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggende 42...,b6-
b5+! Na 43.Kc4xb5,Kd6xd5 geeft de betere positie van de zwarte koning de doorslag en 
wint zwart het eindspel. 



Wim Soeters in actie

Naast de koppositie van Wim Soeters is ook de tweede plaats van Cor Lazeroms opvallend. 
Cor is de laatste tijd in uitstekende vorm en zou dit seizoen ook wel eens voor een stunt 
kunnen gaan zorgen. Of zetten Ad Bruijns en Jan Rijkse, die momenteel 3 en 4 staan met 
slechts een kleine achterstand op de nummers 1 en 2, de zaken in de volgende ronde recht? 
Het belooft in ieder geval spannend te worden deze competitie!

 


