
Wit dondert op Witte Donderdag
Hoe komt de dag Witte Donderdag aan zijn naam? Volgens Wikipedia komt het door de 
katholieke traditie om op die dag alle beelden met een wit doek te bedekken. De clubavond 
van vorige week, op Witte Donderdag, doet vermoeden dat het ook iets met het schaakspel 
te maken heeft. In diverse partijen donderde wit namelijk als een bezetene door de zwarte 
stelling. Zo wist John van Helden zijn witte dame en toren op de 7e rij, vlak bij de koning 
van zwartspeler Jan Rijkse te plaatsen. Zoiets overleeft de zwarte koning doorgaans niet en 
dat was ook nu het geval. Opvallend genoeg deed John het niet in het eindspel, maar in het 
middenspel met zowat alle stukken nog op het bord. 
Kees van Hogeloon offerde tegen Cor Lazeroms zijn paard en denderde toen met alle andere 
stukken binnen. Hij zette Cor mat, enkele seconden nadat John van Helden naast hem ook 
de matzet uitvoerde. Een “dubbelmat” op dezelfde tafel, als het ware. 
Jan van Mechelen had met wit weinig compassie met vader Louis. Een fout van Louis werd 
hardhandig afgestraft en Jan won. Cees Buurman leek met wit in de problemen te komen, 
toen hij tegen Matti Hurkmans de kwaliteit verloor. Maar daarna begon ook daar het witte 
gedonder: Cees heroverde de kwaliteit, roofde een stel pionnen van het bord en won zijn 
partij. 
Maar niet overal was wit overdonderend. Toon de Rooij won tegen Jan Konings met zwart 
een stuk en hoewel Jan zeer lang bleef tegensputteren haalde Toon gedecideerd het volle 
punt binnen. In de partij tussen Joost Asselbergs en Ger van Aalst kwam de volgende 
stelling op het bord: 
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4 + + + +5
4+ + R + 5
4 + +t+ P5
4+ + L + 5
4 +o+n+ +5
4+ + + + 5
4 + K P +5
4+ + + + 5
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Joost is wit aan zet en heeft een 
probleem. Als hij zijn toren weghaalt, verliest hij zijn enige sterke wapen: de pion op h6. 
Als hij de torens afruilt komt de pion op h6 nooit verder. Winnen zit er niet meer in en 
daarom forceert hij de partij op originele manier naar een remisestelling: 1.h6-h7,Le4xh7 
(1...,Txe7? 2.h7-h8D+) 2.Te7xh7. Altijd lastig, zo'n toreneindspel, maar als niemand de fout 
in gaat wordt het remise en dat werd inderdaad de uitslag van deze partij.

Het Districtskampioenschap is inmiddels afgelopen en is gewonnen door Stefan Colijn. In 
de laatste ronde versloeg hij directe concurrent Alik Tikranian en stelde zo de eindzege 
veilig. Ted van Eck speelde remise tegen Cees IJzermans, Kees van Hogeloon won van 
Pieter de Nijs en Ab Witkamp verloor van Robin van Trijp. Johan Goorden had zich 
afgemeld. Eindstand van het Districtskampioenschap:

Joost Asselbergs



1. Stefan Colijn 6
2. Alik Tikranian 5
3. Jan Schuurmans 5
4. Oliver de Hert 5
5. Freek Schouten 5
10. Ted van Eck 4
14. Johan Goorden 3½
18. Kees van Hogeloon 3½
30. Ab Witkamp 2

Stefan Colijn


