
Philippe de Heer jeugdclubkampioen
Bij de jeugd is het verdict geveld. Philippe de Heer is de nieuwe clubkampioen. In een 
beslissingsmatch tegen Tim Peters was hij de sterkste en nam zo de titel over van Thomas 
Peters, die vorig jaar clubkampioen bij de jeugd werd.

Philippe de Heer (links) en Thomas Peters

De senioren speelden later op de avond simultaan tegen Stefan Colijn. Stefan Colijn is 
meervoudig clubkampioen van De Pion, kampioen van het district Roosendaal, won met 
Stefan Kuipers al eens het Tweetallentoernooi in Roosendaal en heeft een rating van 2226. 
Hij heeft nog geen titel, maar is nog altijd jong en als hij zo doorgaat komt dat nog wel. 
Kortom: Stefan Colijn is geen kleine jongen en dat bleek ook wel in de simultaan: hij 
speelde 15 partijen tegelijkertijd en won ze allemaal. In het districtskampioenschap won 
Stefan Colijn al zijn partijen op twee na: hij speelde remise tegen Jan Schuurmans en... onze 
eigen Johan Goorden! En als Stefan Colijn wint, doet hij dat met flair. Zoals in de partij in 
het districtskampioenschap tegen Erik van Elven. De partij, waarin Stefan Colijn zwart had, 
verliep als volgt: 

1.e2-e4,c7-c6 2.d2-d4,g7-g6 3.Pg1-f3,Lf8-g7 4.Lf1-d3,d7-d6 5.O-O,d7-d5 6.e4xd5,d6xe5 
7.Ld3-c4,Dd8-c7 8.Lc1-g5,Pg8-f6 9.Pb1-d2,O-O 10.Dd1-e2,Pb8-d7 11.Ta1-d1,b7-b5 
12.Lc4-b3,Pd7-b5 13.a2-a3,a7-a5 14.Lb3-a2,h7-h6 15.Lg5-h4,Pc5-a4 16.Td1-b1,Pf6-h5 
17.De2-e3,g6-g5 18.Lh4-g3,Dc7-e7 19.Pf3-e1,Ph5-f4 20.Pe1-d3,Tf8-d8 21.Pd3-c1,h6-h5 
22.f2-f3,h5-h4 23.Lg3-f2,h4-h3 24.g2-g3,Pf4-g2 25.De3-e2,Lc8-a6 26.Tf1-d1,Pa4-c5 
27.b2-b4 27.Pc5-a4 28.Tb1-b3,a5xb4 29.a3xb4,c6-c5 30.c2-c3,c5-c4 31.Tb3-a3,Pa4-b2 
32.Td1-f1,La6-b7 33.Ta3xa8,Lb7xa8 34.Pd2-b1,Pb2-a4 35.Tf1-d1,g5-g4 
36.Td1xd8+,De7xd8 37.f3xg4,Lg7-h6 38.De2,c2,...
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38...,La8xe4! 39.Dc2xe4,Dd8-d1+! 40.Lf2-e1,Pg2xe1 
41.Kg1-f2,Pe1-c2 42.Pc1-b3,Lh6-e3# 

Bij het districtskampioenschap is bepaald dat de 
kampioen op de feestelijke slotavond met prijsuitreiking 
simultaan geeft aan de andere deelnemers. Dat betekent 
dat Stefan Colijn op 21 mei opnieuw aan de bak moet 
als simultaangever en opnieuw enkele leden van Eeuwig 
Schaak treft. Maar het moge duidelijk zijn dat het geven van een simultaan Stefan Colijn 
wel toevertrouwd is. 

Stefan Colijn


