
Jan Rijkse op twee fronten aan kop
Jan Rijkse mag zich dubbel koploper noemen. Zowel in de C-manche van de interne compe-
titie als in de rapidcompetitie staat hij op nummer 1. Of hij ook nummer 1 zal blijven is in 
beide competities echter nog maar de vraag. In de interne competitie wordt hij op de hielen 
gezeten door Ad Bruijns, die 10 punten achter Jan staat. Jan zal proberen die voorsprong 
verder uit te bouwen: als hij een gat kan slaan van 33 punten wordt Jan Rijkse namelijk 
clubkampioen. 

Jan Rijkse in actie

In de rapidcompetitie stond Jan Rijkse ruim voor, maar zijn voorsprong is tot een minimum 
geslonken. Een paar weken geleden werd hij uitgeloot bij een oneven aantal en kon zodoen-
de geen punten scoren. Afgelopen donderdag verloor hij verrassend twee keer van Jan 
Konings. Daardoor is de spanning in de rapidcompetitie nu ineens weer helemaal terug. 

Uitslagen interne competitie: 

Jan Rijkse – Toon de Rooij 1 – 0 
Ger van Aalst – Ad Bruijns 0 – 1 
Patrick Heijnen – Matti Hurkmans 1 – 0 
Cor Lazeroms – Jan Konings 0 – 1 
Joost Asselbergs – Wim Soeters ½ – ½
Cees Buurman – Louis van Mechelen ½ – ½



Stand aan kop: 

1. Jan Rijkse 89
2. Ad Bruijns 79
3. Kees van Hogeloon 64
4. John van Helden 55
5. Patrick Heijnen 54½
6. Toon de Rooij 43
7. Ger van Aalst 42
8. Jan Konings 39
9. Matti Hurkmans 37½
10. Cees Buurman 34½

Uitslagen rapidcompetitie: 

Jan Konings – Jan Rijkse 2 – 0 
Cees Buurman – Joost Asselbergs 0 – 2
Wim Soeters – Louis van Mechelen 2 – 0 
Cor Lazeroms – Matti Hurkmans 2 – 0 
Toon de Rooij – Patrick Heijnen 1 – 1 

Stand aan kop: 

1. Jan Rijkse 13½ uit 9
2. Toon de Rooij 13½ uit 10
3. Cor Lazeroms 12 uit 10
4. Wim Soeters 9½ uit 9 
5. John van Helden 9 uit 6

Robin Verbeek, één van de deelnemers aan het Districtskampioenschap Roosendaal, vierde 
dit weekend zijn 15e verjaardag. Robin Verbeek, die in Roosendaal woont, gold jaren gele-
den als een groot talent, is mede door persoonlijke omstandigheden een beetje stil komen te 
staan in zijn schaakontwikkeling, maar is de laatste tijd weer goed op dreef. Dat bleek wel 
in zijn laatste partij in het districtskampioenschap, waarin hij met wit Ger IJzermans 
versloeg. Uit die partij een fragment: 

Robin Verbeek kan hier een pion winnen en doet dat ook: 22.Lb3xd5!,e6xd5 23.Dh5xf5. 

Zal Jan Rijkse aan eind van het seizoen reden 
hebben om te juichen? 



Zwart kan de dame uiteraard niet nemen, omdat de g-pion gepend staat. Het is simpel als je 
het zo ziet, maar velen zouden zo'n “petite combinaision” toch over het hoofd zien in een 
partij. Robin Verbeek dus kennelijk niet en dat is een teken dat het nu toch weer de goede 
kant met hem opgaat als schaker. Robin komt er aan en treedt daarmee in de voetsporen van 
zijn oudere broers Martijn en Mathijs. 

Robin Verbeek


