
Vredige Kerst of oudejaarsvuurwerk? 
Op de laatste clubavond van 2013, een week voor Kerst, had ieder zo zijn eigen manier om 
het schaakjaar 2013 af te sluiten. De één vredig, met een rustige remise, de ander met knal-
lend vuurwerk op het bord. Wie naar het rijtje uitslagen kijkt ziet een heleboel remises en 
zal vermoeden dat een zeer vredige clubavond is geweest. Dat geldt voor sommige remise-
partijen, maar zeker niet voor alle. Met name de remise tussen Ger van Aalst en Toon de 
Rooij kwam tot stand na een bloederig gevecht van leven of dood, waarbij beide koningen 
op het randje van mat balanceerden. Dat die partij in remise eindigde mag een wonder he-
ten. Cor Lazeroms won tegen Jan Rijkse een pion en leek goede winstkansen te hebben in 
het eindspel. Maar Cor had duidelijk de kerstgedachte in zijn hoofd, liet zijn hart spreken en
bood de arme Jan Rijkse remise aan, wat hij dan ook meteen dankbaar aannam. Het was 
overigens nog een lastig eindspel, wat bij goed spel voor Cor gewonnen was maar met een 
paar misstappen ook nog door Cor verloren kon worden. In de partijen tussen Ben Seleski 
en Louis van Mechelen en tussen John van Helden en Wim Soeters werd het evenwicht 
nooit verbroken; beide partijen eindigden dan ook in “vredige remises”. 

Niet iedereen nam genoeg met remise. Ad Bruijns hakte tegen Cees Buurman enkele pion-
nen van het bord en won eenvoudig het eindspel. De grootste vuurwerkshow was te zien in 
de partij tussen Michiel Peeters en Kees van Hogeloon. Michiel won een pion, maar enkele 
zetten later kwam Kees keihard terug in de volgende stelling. 



Kees speelde hier 25...,Pe6xf4! Als wit met het paard op f4 slaat, slaat zwart met de toren in 
op e3 met geforceerd damewinst. Wit kan ook slaan met 26.Txf4, maar kan na 26...,Txf4 
alsnog niet terugslaan met het paard. (Zolang het paard op d3 staat kan wit op Txe3 Lc5 
spelen) Michiel had dit alles gezien en speelde 26.De2-g4, maar kon daarmee toch niet 
voorkomen dat hij aan het eind van een verder nog zeer boeiende partij het onderspit delfde.

Uitslagen 2e ronde B-manche: 
Michiel Peeters – Kees van Hogeloon 0 – 1 
Ad Bruijns – Cees Buurman 1 – 0 
Ben Seleski – Louis van Mechelen ½ – ½
Cor Lazeroms – Jan Rijkse ½ – ½
John van Helden – Wim Soeters ½ – ½
Ger van Aalst – Toon de Rooij ½ – ½

Stand B-manche: 

1. Kees van Hogeloon 63
2. Ad Bruijns 53½
3. Cor Lazeroms 45½
4. Jan Rijkse 44½
5. Michiel Peeters 42


