
Ad Bruijns loopt uit
Ad Bruijns heeft in de 4e ronde van de B-manche van de interne competitie wat afstand 
genomen van de concurrentie. Hij deed dat door zelf te winnen van Ger van Aalst, terwijl 
Jan Rijkse een nederlaag opliep tegen Toon de Rooij. Ger van Aalst en Jan Rijkse stonden 
na 3 ronden ex aequo op de 2e plaats, op slechts 2½ punten van Ad Bruijns. Door zijn 
overwinning op Jan Rijkse schuift Toon de Rooij nu op naar de 2e plaats, op 19½ punten 
van Ad Bruijns. Dat klinkt veel, maar als Toon in de 5e ronde Ad verslaat, pakt hij de 
koppositie over. Probleem voor Toon is natuurlijk wel dat Ad Bruijns weliswaar zo nu en 
dan op remise blijft steken, maar bijna nooit verliest bij Eeuwig Schaak. Makkelijker gezegd 
dan gedaan dus, even winnen van Ad Bruijns... 

Toon de Rooij

Uitslagen ronde B4: 

Ad Bruijns – Ger van Aalst 1 – 0 
Toon de Rooij – Jan Rijkse 1 – 0 
Joost Asselbergs – Patrick Heijnen 0 – 1 
Wim Soeters – Geraldine Korver 1 – 0 
Louis van Mechelen – Cees Buurman 1 – 0 

Stand aan kop in B-manche: 

1. Ad Bruijns 82
2. Toon de Rooij 62½
3. Kees van Hogeloon 60½
4. Ger van Aalst 59½
5. Jan Rijkse 56½
6. John van Helden 53½
7. Patrick Heijnen 48½
8. Wim Soeters 41
9. Jan Konings 39
10. Joost Asselbergs 37



Afgelopen zondag organiseerde de Roosendaalse schaakvereniging De Pion het LBV 
Jeugdtoernooi. Aan dit toernooi deden ook Aurélien Oggier en Robin van der Linden van 
Eeuwig Schaak mee. Ook Thom en  Thijs Lazeroms, tegenwoordig spelend bij De Pion, 
waren van de partij. In het sterk bezette toernooi scoorden zowel Thom als Thijs Lazeroms 5 
uit 9 en wisten ook Aurélien en Robin nog een paar puntjes mee te pakken (resp. 2 en 3). 
Gezien het feit dat Aurélien en Robin nog maar een half jaar schaken en hun tegenstanders 
stuk voor stuk al veel langer schaken is dat eigenlijk een prima prestatie. 

Zoals altijd op een jeugdschaaktoernooi verliep het hele toernooi in een uiterst sportieve 
sfeer. Ook volwassenen op schaaktoernooien gedragen zich doorgaans zeer sportief, al zijn 
er zo nu en dan bij die in hun jacht op punten de grenzen van de sportiviteit wel opzoeken. 
Maar een schaakpartij, die ontaardt in een knokpartij... dat is ondenkbaar! Tot afgelopen 
zaterdag, op een toernooi in Berkel-Enschot. En juist dat haalt dan natuurlijk de landelijke 
pers. Op www.schaaksite.nl meer over het incident, met o.a. een video met een interview 
hierover met Ad Bruijns in zijn functie als voorzitter van de Noord-Brabantse Schaakbond. 

Tot slot een mooie combinatie uit een toernooi op Bermuda in 2004 uit de partij Gelfand-
Shabalov. Boris Gelfand was eerst Sovjet-burger, werd toen Wit-Rus en is nu Israëliër. 
Alexander Shabalov was ook geboren als Sovjet-burger, was daarna Let en werd vervolgens 
Amerikaan. De volgende stelling was op het bord gekomen: 

Zwart dame en toren staan ongelukkig 
(beide op de diagonaal van de witte 
loper), maar wit lijkt hiervan niet direct te 
profiteren, omdat zijn dame staat 
aangevallen. Gelfand kwam echter met de 
volgende oplossing: 1.Lf4-c7+!,Kd8xc7 
2.Dh4-g3+,e6-e5 3.Pe4-f6 en wit wint de 
toren op h7. Zwart gaf overigens al op na 
Lc7+. Boris Gelfand

http://www.schaaksite.nl/

