
Bijna een foto-finish
Ad Bruijns heeft, zoals te verwachten viel, de eerste manche van de interne competitie van 
Eeuwig Schaak gewonnen. Het verschil met de nummer twee, Jan Rijkse, was echter 
bijzonder klein. Slechts 8 punten, wat in het Keizer-systeem een heel miniem verschil is. In 
de laatste ronde lieten Ad Bruijns en Jan Rijkse zich niet meer verrassen. Ad Bruijns won 
van Jan van Mechelen en Jan Rijkse won van Jan Konings. De Jannen eisten de hoofdrol 
dus voor zich op. Zowel Ad Bruijns als Jan Rijkse moesten wel hard werken voor hun winst 
en stuitten op uitstekende tegenstand. Ad Bruijns leek zeer goed uit de opening te komen, 
maar Jan van Mechelen verdedigde zich taai en pas na een lange belegering wist Ad een 
stuk te winnen en de partij naar zich toe te trekken. Jan Konings leek in een dichtgeschoven 
stelling uitzicht te hebben op remise tegen Jan Rijkse, maar Jan Rijkse wist vervolgens een 
pionnetje te winnen, daarna nog één en zo bereikte hij toch nog een gewonnen stelling. 
Op de andere borden ging het er wat hardhandiger aan toe. Van dik hout zaagt men planken. 
Matti Hurkmans won tegen Geraldine Korver een stuk en hield daarna de touwtjes stevig in 
handen. Voor iemand met nog zo weinig schaakervaring als Geraldine moet wel gezegd 
worden dat ze het eigenlijk helemaal niet zo slecht doet. Ze heeft nog een tijdje nodig om 
routine op te doen en dan komen de punten op een gegeven moment vanzelf. Kees van 
Hogeloon wist tegen Cor Lazeroms een stuk te winnen en ook hij gaf dat voordeel niet meer 
uit handen. Wim Soeters won tegen John van Helden een toren een ook hij won dus. En 
Cees Buurman maakte het tegen Louis van Mechelen zelfs nog bonter: hij strafte een foutje 
van Louis af en won zijn dame. Daarmee was de partij feitelijk meteen uit. 

De eindstand aan kop van de eerste competitiemanche is daarmee als volgt: 

1. Ad Bruijns 108
2. Jan Rijkse 100
3. Wim Soeters 82
4. Toon de Rooij 79
5. Jan van Mechelen 65½
6. Kees van Hogeloon 64
7. Cees Buurman 60
8. John van Helden 53½
9. Joost Asselbergs 52
10. Cor Lazeroms 51

Afgelopen week werd er ook geschaakt in het Open Tornooi van Leuven. Hieraan deden 
geen leden van Eeuwig Schaak mee, maar wel enkele andere bekende namen: Jan Gooris, 
die voor Eeuwig Schaak materiaal voor schaaktraining verzorgt, en het Roosendaalse 
schaaktalent Stefan Colijn. Jan Gooris scoorde 4½ uit 7 en Stefan Colijn draaide het hele 
toernooi bovenin mee en scoorde uiteindelijk 5 uit 7. Niet slecht in een toernooi waar ook 
diverse grootmeesters aan meedoen! Zo hield Stefan Colijn de Russische grootmeester 
Ikonnikov op remise! 
Een andere grootmeester, de tot Belg genaturaliseerde Georgiër Alexander Dgebuadze, liet 
zich in de eerste ronde verrassen door de onbekende Belg Stief Gijsen. 

Jan Rijkse
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In deze stelling speelde Stief 
Gijsen (die wit had en hier dus 
toch al comfortabel stond) 
35.Pc3xd5! (Dreigt 36.Pf6+)  Er 
volgde 35...,e6xd5 
36.Ta7xd7,Tf7xd7 37.Dg4xd7+,... 
en wit wint zonder problemen het 
eindspel. Dgebuadze nam de 
volgende ronde snel genoeg met 
remise en verliet daarna het toernooi, om vervolgens in een ander toernooi mee te gaan 
spelen in de hoop het prijzengeld mee te nemen. Spelers met zo'n mentaliteit moet je 
eigenlijk het jaar daarop weren in je toernooi...

Stief Gijsen 


