
De Roosendalers nemen revanche 
De nummers 1 en 2 in stand van de competitie, de Rucphenaren Wim Soeters en Cor 
Lazeroms, zijn in de 4e ronde van interne competitie van Eeuwig Schaak opgelopen tegen 
nederlagen tegen respectievelijk Ad Bruijns en Jan Rijkse, die beiden in Roosendaal wonen. 
Daarmee hebben de Roosendalers de leiding overgenomen van het duo uit Rucphen. Daarbij 
won ook Kees van Hogeloon, geboren en getogen in Rucphen, maar wonend in Roosendaal, 
van Jan Konings uit Rucphen, zodat we kunnen zeggen dat Roosendaal met 3-0 won van 
Rucphen. Wel overigens met twee Roosendalers die in hun jeugd in Rucphen woonden!
Ad Bruijns voerde tegen Wim Soeters al snel de druk op, wat resulteerde in stukwinst.  Ad 
wist daarna simpel te winnen. Jan Rijkse had de grootste moeite om de verdediging van Cor 
Lazeroms te kraken. Met bloed, zweet en tranen lukte dat, maar Cor kon gezien zijn 
uitstekende tegenspel zeker met opgeheven hoofd terug naar huis. Toon de Rooij trok ten 
aanval tegen Louis van Mechelen en dat leverde stukwinst op. Daarna was Toon niet meer 
te houden, won meer en meer en pakte dus het volle punt. Matti Hurkmans won een stuk 
tegen Jan van Mechelen. Jan wist het stuk terug te winnen en pakte alsnog de winst in een 
lastig toreneindspel. 
De partij tussen Jan Konings en Kees van Hogeloon was in één woord bizar, zoals de 
partijen tussen die twee bijna altijd zijn. Kees gaf een pion weg, zocht naar taktische 
dreigingen om zijn partij te redden, vond die ook, maar Jan doorzag en verhinderde al zijn 
plannen, pakte zelf uit met een paar briljante taktische zetten en had na 31 zetten de winst 
voor het grijpen in volgende stelling: 

Wit (Jan Konings) kan mat in 8 (!) geven: 32.Dc4xe6+,Kg8-h8 33.De6-f5,Kh8-g8 
34.Df5xh7+,Kg8-f7 35.Lb1-f5,Pb3-c5 36.Dh7-h5+,Kf7-g8 37.Lf5-h7,Kg8-h8 38.Lh7-
g6+,Kh8-g8 39.Dh5-h7#. Schaakprogramma Fritz spuwt de variant er zo uit, maar mensen 
zijn geen computers en het was ook niet verwonderlijk dat beide spelers deze matvariant aan 
het bord niet gezien hebben. (Als ze het wel hadden gezien waren ze rijp voor de 
grootmeestertitel!) Nu volgde 32.Lb1-f5?,Kg8-h8 33.Lf5xe6,g7xf6 34.e5xf6 en de partij 
kan nog alle kanten uit. Kees zou later de winst alsnog binnen weten te slepen. 



Stand aan kop na 4 ronden: 

1. Ad Bruijns 77
2. Jan Rijkse 74½
3. Wim Soeters 63
4. Cor Lazeroms 61½
5. Toon de Rooij 58½
6. Joost Asselbergs 55
7. Louis van Mechelen 44½
8. Jan van Mechelen 43½
9. Matti Hurkmans 36
10. John van Helden 34½

Vorige week lieten we het volgende diagram uit Stap 3 zien:

Wit kan in deze stelling mat forceren door zijn dame te offeren: 1.Dc2xh7+,Kh8xh7 2.Tg2-
h2#. Benieuwd wie dat gezien heeft...? 


