
Voorzichtigheid geboden... of juist niet?
Jan Rijkse weet hoe te spelen tegen Ad Bruijns. “Gewoon niks doen, betonschaak, zo kan ik 
hem wel op remise houden”, sprak Jan na afloop van zijn partij tegen Ad, om er meteen aan 
toe te voegen dat hij die partij verloren had, omdat hij zich niet aan dat devies had gehou-
den. Jan liet zich ertoe verleiden om even iets minder voorzichtig te zijn, dat kostte hem 
uiteindelijk een pion en aan het eind de partij. 
Maar aan de andere kant kun je ook weer te voorzichtig zijn. Cor Lazeroms houdt van 
aanvallen, maar was tegen Wim Soeters geheel tegen zijn natuur in op het beslissende 
moment juist iets te voorzichtig. Dit gebeurde in de volgende stelling (zie diagram)

Cor, met zwart aan zet, kon hier een veelbelovende aanval krijgen door met 14...,h7-h5 de 
h-lijn te openen. Eerst lang rocheren om de toren op a8 in het spel te brengen had ook nog 
gekunnen, maar Cor koos voor 14....,O-O. Tot een grote aanval kwam het niet meer en de 
partij eindigde in remise. 
Tot een botsing van stijlen kwam het in de partij tussen de nieuwkomers Ben Seleski en 
Michiel Peeters. Ben houdt van een degelijke opbouw en positioneel spel, terwijl Michiel zo 
snel mogelijk de aanval zoekt en taktisch sterk is. Michiels aanvalslust leverde hem een stuk 
op won zodoende de partij. Beiden zijn qua speelsterkte overigens een waardevolle aanwinst 
voor de club. 
Cees Buurman won tegen Patrick Heijnen een pionnetje, maar kon desondanks de winst niet 
forceren. Het werd remise. John van Helden won tegen Toon de Rooij de kwaliteit, kreeg 
een mooie vrijpion en won dus. Ger van Aalst moet er nog even inkomen. Hij had tegen 
Kees van Hogeloon zijn dagje even niet, verloor een paar stukken en moest noodgedwongen 
opgeven. 

Uitslagen eerste ronde: 

Ad Bruijns – Jan Rijkse 1 – 0 
Cees Buurman – Patrick Heijnen ½ – ½
Ger van Aalst – Kees van Hogeloon 0 – 1 
John van Helden – Toon de Rooij 1 – 0 
Wim Soeters – Cor Lazeroms ½ – ½
Ben Seleski – Michiel Peeters 0 – 1 


