
John van Helden pakt prijsje mee
Het seizoen zit erop; de kaarten zijn geschud. Ad Bruijns is wederom clubkampioen 
geworden, ondanks het feit dat hij in de laatste manche slechts 9e werd, omdat hij in die 
laatste manche weinig heeft kunnen spelen. John van Helden won de 3e manche en pakte zo 
nog een mooi ereprijsje mee. John stelde zijn eerste plaats veilig door in een fraaie 
aanvalspartij te winnen van Toon de Rooij. Zowel Toon als John trokken onverschrokken 
ten aanval, maar John was succesvoller. John won stevig materiaal (een toren en een paard) 
en daarmee was het pleit beslecht. Hij was niet de enige die op stukkenjacht was. Matti 
Hurkmans won tegen Geraldine Korver een stuk en daardoor later ook de partij. Ad Bruijns 
zette Jan Konings, die overigens goed tegenspel wist te bieden, onder druk en dat 
resulteerde in stukwinst. Voor Ad is dat uiteraard ook voldoende voor het volle punt. Jan 
Rijkse won al vroeg in de partij tegen Joost Asselbergs een paar pionnen en daarna volgde 
zwaarder materiaal. Jan won dus ook. 
Cees Buurman speelde tegen Ger van Aalst een uitstekende partij, kwam gewonnen te staan, 
maar... gaf het vervolgens helemaal uit handen, waarna Ger er met de winst vandoor ging. 
Last van de warmte, wellicht? Bij anderen wordt door de warmte kennelijk juist het beest 
losgemaakt. Kees van Hogeloon speelde tegen Louis van Mechelen zijn meest agressieve 
partij van het seizoen. Alle stukken besprongen schijnbaar tegelijkertijd de koning van 
Louis, die dan ook nog net voor de 20e zet mat ging.  

Het één en ander resulteert in de volgende eindstanden: 

Eindstand aan kop 3e manche:
1. John van Helden 107
2. Jan Rijkse 83
3. Ger van Aalst 74½
4. Toon de Rooij 61½
5. Wim Soeters 60
6. Joost Asselbergs 58½
7. Cees Buurman 50½
8. Kees van Hogeloon 49½
9. Ad Bruijns 48
10. Louis van Mechelen37

Eindstand aan kop clubkampioenschap: 
1. Ad Bruijns 268
2. Jan Rijkse 256
3. John van Helden 230
4. Kees van Hogeloon 213
5. Toon de Rooij 208½
6. Wim Soeters 175
7. Cees Buurman 166½
8. Joost Asselbergs 156½
9. Cor Lazeroms 151
10. Jan van Mechelen 149½
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In de tweekamp om de wereldtitel is het uitgedraaid op een tie-break met rapidpartijen. Na 
de overwinning van Gelfand en onmiddellijk daarop die van Anand zijn alle partijen in 
remises geëindigd zonder noemenswaardig vuurwerk. We gaan nog even terug naar het 
moment waarop Gelfand zijn voorsprong uit handen gaf.

Gelfand is met zwart aan zet en ziet hier iets moois. Hij laat zijn paard in staan en speelt 
14...,Dd8-f6? 15.g4xh5,Df6xf3+ en verovert de toren ten koste van zijn paard. Er zit echter 
een zeer groot nadeel aan: na 16.Kd1-c2,Df3xh1 17.Dd2-f2! komt de zwarte dame nooit 
meer weg van h1 en gaat op termijn verloren. Gelfand zag dat ook en gaf na wits 17e zet 
onmiddellijk op. 


