
Tim Peters wint eerste competitiehelft
Bij de jeugd zit de eerste helft van de interne clubcompetitie erop. Tim Peters won in de 
groep van Stap 2 en hoger die eerste helft en heeft dus een voorsprong op de rest in de race 
om het jeugdclubkampioenschap, waarbij de punten van de eerste en de tweede competitie-
helft bij elkaar opgeteld worden. Zijn voorsprong op Philippe de Heer, Thom Lazeroms en 
zijn broer Thomas Peters is maar heel klein, zodat de strijd om het jeugdclubkampioenschap 
nog helemaal open ligt. In de groep Stap 1 won Ricardo Vriens de eerste competitiehelft. 

Bij de senioren heeft Cees Buurman de leiding genomen in de B-manche van de interne 
competitie. Hij deed dat door een knappe overwinning tegen Jan Rijkse. Cees won een pion, 
nog één, nog één en daarna was de situatie voor Jan zo hopeloos dat hij zich genoodzaakt 
voelde op te geven. “Hij bleef maar steeds de sterkste zet spelen...”, jammerde Jan later, 
daarmee Cees op zijn geheel eigen wijze een groot compliment gevend. 
Ad Bruijns gaat ook gewoon door met winnen. John van Helden wist Ad niet te stoppen. Ad 
voerde de druk tegen John steeds verder op, tot er een stuk sneuvelde en toen was het snel 
gedaan met John. Kees van Hogeloon nam de koningsstelling van Wim Soeters succesvol 
onder vuur en dat leverde hem de winst op. Jan van Mechelen is dit hele seizoen al in goede 
vorm en demonstreerde dat nog maar een keer tegen Jan Konings. Hij zette de koning van 
Jan Konings helemaal klem, maakte het af met een aanval met dame en toren en won de 
partij. De partij tussen Matti Hurkmans en Louis van Mechelen werd beslist door een 
dramatische wending. In een moment van onachtzaamheid overzag Louis dat zijn dame 
aangevallen stond, de dame ging verloren en Louis kon meteen opgeven. Het één en ander 
leverde de volgende tussenstand op: 

1. Cees Buurman 59
2. Ad Bruijns 48
3. Kees van Hogeloon 42
4. Jan Rijkse 39
5. John van Helden 35
6. Cor Lazeroms 34
7. Ger van Aalst 33
8. Jan van Mechelen 31
9. Wim Soeters 26½
10.  Jan Konings 26

Een witte dame en toren op de 7e of een zwarte dame en toren op de 2e rij zijn bijzonder 
sterk en soms zelfs meteen dodelijk. Maar je kunt ook iets te gretig zijn, zoals in het 
volgende fragment afkomstig uit het Districtskampioenschap:
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Zwart speelt hier 24...,Db6xb2 en de dame en toren op de 2e rij lijken een ijzersterk duo. 
Helaas voor zwart blijft het duo niet lang een duo: 25.Td5-d2+! en zeg maar dag tegen de 
zwarte dame! Zwart gaf terstond op.


