
Districtskampioenschap is weer terug
Na een afwezigheid van enkele seizoenen is het Districtskampioenschap weer terug van 
weggeweest. Net als enkele jaren terug wordt dit georganiseerd door de Roosendaalse 
schaakvereniging RSG en is de locatie De Veestallen in Roosendaal. Ook de formule is 
hetzelfde gebleven. Alleen de avond is gewijzigd: het toernooi is verhuisd van woensdag 
naar maandag. Ook dit seizoen is Eeuwig Schaak weer nadrukkelijk aanwezig in het 
Districtskampioenschap met 4 leden als deelnemers: Ted van Eck, Johan Goorden, Ab 
Witkamp en Kees van Hogeloon. De twee laatstgenoemden namen in de eerste ronde 
meteen een “bye” (vrije ronde) op, wat hen een half punt opleverde. De twee die wel in actie 
kwamen, Ted van Eck en Johan Goorden dus, wonnen beiden hun eerste partij en zijn het 
toernooi dus uitstekend gestart. Ted van Eck rekende af met Hans Ravestein en Johan 
Goorden versloeg Pieter de Nijs (oud-lid van Eeuwig Schaak). Dat deed hij op de volgende 
fraaie wijze: 

Wit: Pieter de Nijs
Zwart: Johan Goorden

1.e2-e4,c7-c5
2.d2-d3,g7-g6
3.g2-g3,Lf8-g7
4.Lf1-g2,Pb8-c6
5.c2-c3,d7-d6
6.f2-f4,Pg8-h6
7.Pg1-f3,O-O
8.O-O,f7-f5
9.Lc1-e3,Dd8-b6
10.Dd1-d2,Ph6-g4
11.Le3-f2,Lc8-d7
12.Pb1-a3,Ta8-b8
13.Pa3-c4,Db6-c7
14.Tf1-e1,b7-b5
15.Pc4-e3,Pg4xf2
16.Pe3-d5,Dc7-c8
17.Kg1xf2,e7-e6
18.Pd5-e3,e6-e5
19.e4xf5,e5xf4
20.g3xf4,Ld7xf5
21.Pe3-d5,Lg7-h6
22.Kf2-g1,Lf5-h3
23.Pd5-e7+,Pc6xe7
24.Te1xe7,Tf8xf4
25.Dd2-e2,...

Johan Goorden
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25...,Lh3xg2
26.Kg1xg2,...
Dit loopt onmiddellijk slecht af, maar ook 26.Dxg2,Df5 zou snel uit zijn.
26...,Dc8-g4+
27.Kg2-f2,Tf4xf3+
28.De2xf3,...
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28...,Tb8-f8!
Wit geeft op. 

Verder mag natuurlijk niet onvermeld blijven dat Ad Bruijns, de enige schaker met een 
eigen fanclub, voorzitter van de NBSB, voorzitter van de op 3 na grootste schaakclub in 
Nederland en onvolprezen grote roerganger van het ADF, de gedenkwaardige leeftijd heeft 
bereikt van 50 jaar. Volgens sommigen hoort hij daarmee nu tot het gezelschap der wijzen, 
volgens anderen heeft hij daar altijd al toe behoord. Hoe dan ook een reden om in het hele 
land de slingers op te hangen en de straten te versieren. Wij stellen voor dat alle nationale 
zenders een toespraak van Ad Bruijns uitzenden, waarmee ze uiteraard meteen een 
avondvullend programma zullen hebben. Kijkcijfers gegarandeerd!

Ad Bruijns in feeststemming


