
Spectaculaire matcombinaties
De 4e ronde van de 2e manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak leverde heel 
wat spektakel op. De prachtigste combinaties verschenen hier en daar op het bord en 
natuurlijk ging er hier en daar ook het één en ander mis. 
Dat een spectaculaire partij ook tot remise kan leiden, bleek in het treffen tussen John van 
Helden en Toon de Rooij. Beiden speelden alles of niets en volop in de aanval, maar het 
eindresultaat was een eindspel van dame met drie pionnen (Toon) tegen dame en loper 
(John). John wist dameruil te voorkomen en stelde de remise daarmee veilig. 

Ook het treffen tussen Jan Rijkse en Jan van Mechelen leverde een boeiende partij op. De 
koning van Jan van Mechelen stond het onveiligst en daardoor kreeg Jan Rijkse de beste 
aanvalskansen. Hoewel Jan van Mechelen nog wel degelijk tegenkansen probeerde te 
creëren, trok Jan Rijkse toch aan het langste eind. 

Het mooiste is het natuurlijk als een partij met een mooie combinatie wordt bekroond. En 
dat gebeurde ook, maar liefst in 3 partijen. Joost Asselbergs kwam tegen Geraldine Korvers 
steeds beter te staan en sloot af met mat. Die mat kwam nog redelijk plotseling uit de lucht 
vallen. Matti Hurkmans won tegen Wim Soeters een stuk tegen 2 pionnen en forceerde de 
beslissing met een mooie matcombinatie. De mooiste was echter die van Cor Lazeroms in 
zijn partij tegen Cees Buurman. (zie diagram)
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4 Tw+ T L5
4+ On+oO 5
4 +jO J O5
4Oo+bO + 5
4 + +p+ Q5
4+pPpPh+p5
4p+ H +pK5
4+r+ +r+ 5
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Cor acht hier de tijd rijp voor een aanval 
op de koningsstelling en speelt 18.Pf3-g5! 
Het paard kan niet geslagen worden, 
omdat de pion op h6 gepend staat. Er volgde 18...,Ld7-e8 (om de pion op f7 te dekken) en 
dan komt Cor op de proppen met een geniale zet: 19.Tf1xf6!!,Kh8-g8 (19...,gxf6? 
20.Dxh6+,Kg8 21.Dh7#) 20.Tf6-g6!!,... (gebruik makend van de penning van de pion op f7) 
20...,Pc6-e7 21.Dh4xh6!,... (want nu staat ook de pion op g7 gepend) 21...,Pe7xg6 22.Dh6-
h7#. Schitterend gespeeld! Nog een paar van die acties en Cor wordt straks niet alleen door 
de jeugd, maar ook door de senioren “meester” genoemd. 

Minder sensationeel was de partij tussen Ad Bruijns en Kees van Hogeloon. Ad zag zijn 
voordeel in de opening al weer snel verdampen en beiden kwamen na slechts 23 zetten 
gespeeld te hebben remise overeen. Wel sensationeel, maar niet spannend was de partij 
tussen Jan Konings en Ger van Aalst. Jan was in topvorm en Ger had een totale off-day, met 
als gevolg dat Ger door Jan hardhandig van het bord werd gemept. 

Cor Lazeroms



Alle uitslagen op een rijtje: 
Ad Bruijns – Kees van Hogeloon ½ – ½ 
Cor Lazeroms – Cees Buurman 1 – 0 
Jan Rijkse – Jan van Mechelen 1 – 0 
John van Helden – Toon de Rooij ½ – ½
Wim Soeters – Matti Hurkmans 0 – 1 
Jan Konings – Ger van Aalst 1 – 0 
Geraldine Korver – Joost Asselbergs 0 – 1 

Stand aan kop in de B-manche na 4 ronden: 

1. Ad Bruijns 78
2. Cor Lazeroms 75
3. Kees van Hogeloon 71
4. Cees Buurman 59
5. Jan van Mechelen 55
6. Jan Rijkse 52
7. Jan Konings 50½
8. Ger van Aalst 43
9. Toon de Rooij 39½
10. Matti Hurkmans 38


