
Topduel eindigt onbeslist
In de eerste ronde van de C-manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak stond 
meteen een belangrijke partij op het programma: die tussen Jan Rijkse en Ad Bruijns, beiden 
strijdend om het clubkampioenschap. Wie gehoopt had op een zinderende partij tussen de 
twee matadoren werd toch wat teleurgesteld. In korte tijd werden alle stukken geruild en 
besloten beiden tot remise. Daarmee blijft de strijd om het clubkampioenschap wel open, 
met een lichte voorsprong voor Ad Bruijns. 

De andere partijen waren gelukkig een stuk boeiender. Kees van Hogeloon wist tegen Ger 
van Aalst een pion te winnen, daarna nog een pion en de weg naar de zege was toen geen 
moeilijke meer. Matti Hurkmans won op gelijksoortige manier van Louis van Mechelen: 
ook hij snoepte een paar pionnetjes mee en stelde vervolgens het punt veilig. De partij 
tussen Patrick Heijnen en Wim Soeters leek lang op remise af te koersen. Patrick was echter 
net iets handiger in het eindspel en kaapte daar de winst alsnog weg. Joost Asselbergs won 
in een snelle, korte partij van Geraldine Korver, al kreeg Geraldine ook nog wel wat moge-
lijkheden. Geraldine gaat elke week beter spelen en komt steeds dichter bij het moment dat 
ze ook punten gaat pakken. 
De mooiste partij van de avond was die tussen John van Helden en Cor Lazeroms. John 
kwam goed uit de opening, maar Cor verdedigde zich als een leeuw. John hield de druk op 
de ketel en werkte toch langzaam maar zeker naar een gewonnen stelling toe. Intussen 
loerde Cor op de tegenkans. Op het moment dat Cor met mat in één dreigde wist John met 
een reeks van schaakjes beslissend materiëel voordeel te krijgen en de matdreiging te 
pareren. Het punt ging dus naar John in een van twee kanten voortreffelijk gespeelde partij. 

Alle uitslagen op een rijtje: 

Jan Rijkse – Ad Bruijns ½ – ½ 
Ger van Aalst – Kees van Hogeloon 0 – 1 
Wim Soeters – Patrick Heijnen 0 – 1 
John van Helden – Cor Lazeroms 1 – 0 
Matti Hurkmans – Louis van Mechelen 1 – 0 
Geraldine Korver – Joost Asselbergs 0 – 1 

Jan Rijkse Ad Bruijns



Eeuwig Schaak doet niet mee aan de clubcompetitie op zaterdag (wel in de Avondcompe-
titie), maar een aantal leden van Eeuwig Schaak zijn in de clubcompetitie op zaterdag wel 
actief voor andere clubs. Ted van Eck, Ad Bruijns, Johan Goorden, Kees van Hogeloon, Jan 
Rijkse en John van Helden traden afgelopen zaterdag allen in actie. En als je dan ook bij 
Eeuwig Schaak speelt is het toch wel even raar opkijken dat je in je partij verrast wordt door 
een combinatie met als motief... eeuwig schaak! 

Zwart aan zet speelt hier 38...,Df6xf3! Zwart laat zijn paard bewust gewoon afslachten en 
dit keer met een andere reden dan om het paardenvlees te kunnen verkopen: 39.Db4xb2, 
Df3-d1+ 40.Kg1-f2,Dc1-g4+ 41.Kg2-f1,Df3-d1+ en het wordt remise door eeuwig schaak. 


