
Eeuwig Schaak heer en meester op Grand Prix

Afgelopen zondag was het 4e en laatste Grand Prix toernooi op het Jan Tinbergen College in 
Roosendaal. Bij Stap 1 werd Aurélien Oggier 1e, Jack van Kalmthout 2e en Robin van der 
Linden 3e. Alledrie zijn van Eeuwig Schaak. De eindstand over 4 toernooien is precies 
hetzelfde: ook daar is Aurélien Oggier de nummer 1, Jack van Kalmthout 2 en Robin van 
der Linden 3. Verder waren ook Kasper Brummer en Nienke van Oorschot actief op het 4e 
Grand Prix toernooi. 

Van links naar rechts: Aurélien Oggier, Jack van Kalmthout en Robin van der Linden

Bij Stap 2 was Thijs Lazeroms uit Sprundel heer en meester en scoorde 8 uit 8. Thijs wordt 
ook eindwinnaar bij Stap 2. Zijn tweelingbroer Thom speelt mee bij Stap 3 en hoger en 
werd op het 4e toernooi 5e en in de totaalstand 6e. Ook een prima prestatie, want Thom doet 
Stap 3, terwijl verschillende anderen in die groep al met een hogere stap bezig zijn. 
Eindwinnaar bij Stap 3 en hoger werd Mick Dielissen van De Pion uit Roosendaal. 

Schaken is een sport, waarbij je weinig tot geen kans loopt op lichamelijk letsel. Toch heeft 
Ad Bruijns uiterlijke schade opgelopen aan een schaakpartij. Het heeft hem namelijk zijn 
snor gekost. 
Ad Bruijns speelt in de zaterdagcompetitie in het 4e team van De Pion. Aan het begin van 
het seizoen heeft hij de belofte gedaan zijn imposante en karakteristieke snor af te scheren 
als dat team kampioen zou worden. En afgelopen zaterdag was het zover: De Pion 4 ver-



sloeg naaste concurrent Stukkenjagers 5 en werd kampioen van de 2e klasse B van de 
NBSB. En Ad hield woord: zijn snor ging eraf! Dat wordt dus even wennen: Ad Bruijns 
zonder snor. Hij heeft inmiddels al wat Pokon op zijn bovenlip gesmeerd om de snor zo snel 
mogelijk weer aan te laten groeien. 

Ad Bruijns gladgeschoren

Vorige week donderdag speelde Ad Bruijns, toen dus nog met snor, in de interne competitie 
van Eeuwig Schaak, waar hij samen met Jan Rijkse strijd om de titel van clubkampioen. De 
strijd blijft spannend, want zowel Jan Rijkse als Ad Bruijns wonnen wederom. Jan Rijkse 
van John van Helden, Ad Bruijns van Patrick Heijnen. Beiden deden dat met zwart; het viel 
overigens op dat, net als een paar weken terug, niemand met wit wist te winnen. Ook Ger 
van Aalst won met zwart (van Joost Asselbergs) en maar liefst 3 partijen eindigden in 
remise: Toon de Rooij – Matti Hurkmans, Cor Lazeroms – Cees Buurman en Louis van 
Mechelen – Wim Soeters. 

Ook op het hoogste nationale niveau is er een beslissing over het kampioenschap gevallen. 
En Passant uit Bennekom/Spakenburg is kampioen van Nederland geworden. In wedstrijden 
tussen schaakclubs op lager niveau komt het wel eens voor dat een speler, wellicht mede 
door de spanning of vermoeidheid na urenlang spelen, een enorme blunder maakt, waarvan 
de speler zich later afvraagt hoe hij in vredesnaam zo stom had kunnen zijn. Als je bij de 
landskampioen speelt... kan je dat ook zomaar overkomen! Kijk maar eens wat Dick de 
Graaf van En Passant deed in zijn partij tegen David Klein van Kennemer Combinatie. 



Dick de Graaf speelde hier 42.Tb5xd5?? Na 42...,e7-e6 ging de toren prompt verloren. Ook 
schakers in de Meesterklasse zijn maar mensen... En Passant won de wedstrijd met 5½-4½, 
waarmee de titel binnen was, maar Dick de Graaf zal toch iets minder hard hebben meege-
feest na zo'n blunder. 


