
Kleine verschillen bovenin
In de interne competitie van Eeuwig Schaak is het bijzonder spannend. Met nog één ronde 
te spelen in de A-manche staan maar liefst vier spelers zo dicht bij elkaar dat ze alle vier nog
winnaar kunnen worden van die manche. Jan Rijkse is 4e en staat op 9,5 punten van leider 
Ad Bruijns. Voor een gewonnen partij tegen iemand uit de top 6 van de ranglijst worden 
minstens 20 punten verdiend, dus kan het in de laatste ronde nog alle kanten op. 

Michiel Peeters moest het opnemen tegen Ad Bruijns en wist een remise uit het vuur te 
slepen. Daardoor blijft het onderlinge verschil tussen Ad en Michiel heel klein. Jan Rijkse 
won tegen Kees van Hogeloon een pion en dat leverde hem in het eindspel het volle punt 
op. Door die overwinning sluit Jan aan bij de top. Wim Soeters wist tegen Ger van Aalst ook
een pionnetje mee te pakken. En daarna nog één, en daarna nog één... Ook Wim won dus en 
ook Wim mengt zich daarmee nadrukkelijk in de strijd bovenin. 
Joost Asselbergs slaagde er tegen Geraldine Tanasale ook in enkele pionnen mee te graaien 
en ook hij verzilverde dat voordeel. Matti trok ten aanval tegen Patrick Heijnen en had 
succes; ook voor hem was er winst. John van Helden wist tegen Cor Lazeroms een vol stuk 
te winnen. En dat de 5e ronde op Halloween gespeeld werd was goed te merken in de partij 
tussen Louis van Mechelen en Ben Seleski. Louis zat goed te spelen en stond heel behoor-
lijk, maar zag even wat over het hoofd en voor hij het wist was zijn dame ineens op myste-
rieuze wijze verdwenen. Waar ze heen was? Ze stond ineens naast in plaats van op het bord. 
Zo heb je een dame, zo is ze weg. Louis gaf uiteraard meteen op. 

Uitslagen 5e ronde: 
Ad Bruijns – Michiel Peeters ½ – ½
Jan Rijkse – Kees van Hogeloon 1 – 0 
Ger van Aalst – John van Helden 0 – 1
John van Helden – Cor Lazeroms 1 – 0 
Wim Soeters – Ger van Aalst 1 – 0 
Louis van Mechelen – Ben Seleski 0 – 1 
Geraldine Tanasale – Joost Asselbergs 0 – 1 

Stand aan kop: 
1. Ad Bruijns 95
2. Michiel Peeters 91
3. Wim Soeters 87
4. Jan Rijkse 85½
5. Kees van Hogeloon 72½
6. Cees Buurman 67
7. Ger van Aalst 56
8. Matti Hurkmans 54
9. John van Helden 54
10. Toon de Rooij 51

Wim Soeters



Tot slot een staaltje Belgische schaakhumor. De Belg Robert Schuermans, spelend voor De 
Pion uit Roosendaal, moest het in de wedstrijd van De Pion tegen SG Amersfoort met zwart 
opnemen tegen Joeri Piet. Na 44 zetten stond hij totaal verloren en kon eigenlijk al een tijdje
net zo goed opgeven (zie diagram). Maar hij had een bijzondere reden om dat niet te doen. 

In de partij was er al tot tweemaal toe een wit paard naar het veld h1 gegaan. Dat is al 
bijzonder, want je ziet niet zo gauw een paard op h1. Robert Schuermans besloot er nog 
maar een schepje bovenop te doen: 44...,h2-h1P+. Voor de derde keer een paard op h1! Na 
45.Kf2-e1 gaf Robert Schuermans alsnog op. 

Robert Schuermans


