
Stefan Colijn leidt in districtskampioenschap
Afgelopen week is er weer gespeeld voor het Persoonlijk Districtskampioenschap. Er zijn 
nu 5 ronden afgewerkt en Roosendaler Stefan Colijn leidt met 4½ uit 5. De enige die Stefan 
Colijn een remise af kon snoepen was Johan Goorden van Eeuwig Schaak, die overigens 
met 3½ uit 5 op de 5e plaats staat en nog heel goed meedoet. In de 4e ronde (waarvan u 
overigens de uitslagen hier nog niet eerder gezien hebt) waren er diverse verrassingen te 
noteren: Kees van Hogeloon won verrassend van René van den Broek, Ab Witkamp won, 
toch ook wel enigszins verrassend, van de doorgewinterde routinier Ben Cartens en Ted van 
Eck verloor verrassend van Christ de Veth. De remise van Johan Goorden tegen Cees 
IJzermans was iets minder verrassend, hoewel toch zeer verdienstelijk, aangezien Cees 
IJzermans nog jong is, als een komeet vooruit gaat en inmiddels al ruim 100 Elopunten 
meer achter zijn naam heeft staan dan Johan Goorden. 
In de 5e ronde vielen er bij de spelers  van Eeuwig Schaak minder verrassingen te noteren, 
Johan Goorden speelde opnieuw remise, nu tegen Jan Hendrikx, Kees van Hogeloon verloor 
van Bo de Veth, Ab Witkamp verloor van Marvin Jacobs en Ted van Eck won op fraaie 
wijze van Erik van Elven. Al op de 14e zet deelde Ted de beslissende klap uit: 
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Ted van Eck speelde hier zeer verrassend 14.Lc1-g5! “Kan 
dat zomaar??”, is de vraag die nu ongetwijfeld bij iedereen 
opkomt. Ja, het kan zowaar. Er volgde 14...,Df6xg5 
15.Dd1-f3+,Kf8-g8 16.Df3xg7 en wit heeft het stuk met pionwinst terug. Die pion meer 
verzekerde Ted aan het eind van de partij van de winst. 

Stand in het Districtskampioenschap na 5 
ronden: 

1. Stefan Colijn 4½
2. Alik Tikranian 4
3. Jan Schuurmans 4
4. Oliver de Hert 3½
5. Johan Goorden 3½
14. Ted van Eck 3
17. Kees van Hogeloon 2½
24. Ab Witkamp 2

Ted van Eck

Stefan Colijn



Dan de oplossing van het Valentijnprobleem van vorige week: 1.Td8-d6+,Ke6xe5 2.Ph4-f3 
mat. De volgende stelling staat dan op het bord: 

1222222223
4 + + + +5
4+ + + + 5
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4 +n+ +r+5
4+ +o+h+ 5
4 + +t+ +5
4+ + + + 5
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Zoals u ziet vormen de stukken samen een hartje. Vandaar de toevoeging: “op romantische 
wijze”. 
 


