
Strijd tussen oud-leraren
Voor de laatste ronde van de A-manche konden nog 4 spelers winnaar worden van die A-
manche: Ad Bruijns, Michiel Peeters, Wim Soeters en Jan Rijkse. Ad Bruijns was verhin-
derd en Michiel Peeters was op vakantie. Dus mochten de beide oud-leraren Wim Soeters en
Jan Rijkse samen vechten om de eindzege. Het werd een boeiende partij tussen de twee, 
waarin de één kort en de ander lang rocheerde. Jan kreeg de beslissende aanval, won en mag
zich dus winnaar van de A-manche noemen.  
Patrick Heijnen wist tegen Louis van Mechelen een pion te winnen en dat bleek voldoende 
om het eindspel te kunnen winnen. Kees van Hogeloon kreeg het initiatief tegen Cees 
Buurman, maar die verdedigde zich meesterlijk. Totdat er bij Cees Buurman toch een stuk 
afging en toen was het snel met hem gedaan. Tot dusverre de “normale” partijen. 
Wat er op de andere 3 borden gebeurde was ronduit bizar te noemen. Cor Lazeroms won 
tegen Toon de Rooij een stuk en leek te gaan winnen, maar Toon won het stuk terug en het 
werd remise. Kan het nog gekker? Jawel! Joost Asselbergs won tegen John van Helden na 
schitterend aanvalsspel de dame tegen de toren, maar John knokte verder. Een pion van John
glipte naar de overkant, promoveerde en bezorgde John het punt. Kan het nog gekker? 
Jawel! De partij tussen Ger van Aalst en Matti Hurkmans was werkelijk te bizar voor 
woorden. Matti won maar liefst 2 stukken, maar een dappere pion van Ger stormde door alle
linies heen, promoveerde en Ger won. Eén pion bleek in dit geval meer waard dan 2 stuk-
ken! 

Eindstand A-manche: 
1. Jan Rijkse 109½
2. Ad Bruijns 105
3. Michiel Peeters 96
4. Wim Soeters 89
5. Kees van Hogeloon 87
6. Ger van Aalst 76
7. Cees Buurman 65½
8. John van Helden 63
9. Matti Hurkmans 60
10. Toon de Rooij 57

Intussen is het schaken volop in het nieuws, of zou dat in ieder geval moeten zijn. In de 
Indiase stad Chennai strijden Viswanathan Anand en Magnus Carlsen op dit moment om de 
werelditel. De Noorse televisie besteedt er 100 uur zendtijd aan en de openingsceremonie in 
het plaatselijke stadion werd door 60.000 man bezocht! De schaaksport leeft dus wel dege-
lijk in een aantal landen! Intussen vindt in Warschau het EK schaken voor landenteams 
plaats. Over beide evenementen is uitgebreid verslag te lezen op www.schaaksite.nl. 

Ook op een EK vergrijpen schakers zich wel eens aan stukken waar ze beter van af hadden 
kunnen blijven. Het volgende gebeurde in de wedstrijd tussen Nederland en Denemarken: 

Jan Rijkse

http://www.schaaksite.nl/


De Deen Jakob Vang Glud speelt hier met wit tegen Ivan Sokolov, die voor Nederland 
speelt. Wit staat al verloren, maakt het in één klap nog stukken erger: 27.Db3xd5???,Ld7-
c6! en de witte dame kan haar biezen pakken. Mede door deze partij won Nederland met 3-1
van Denemarken. 

Jakob Vang Glud


