
Ad Bruijns op weg naar de 10
De tweede manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak is gespeeld. Winnaar, niet 
verrassend, werd Ad Bruijns. In de laatste ronde kwam hij niet meer in actie, maar hij was 
toch zo goed als zeker van de eindwinst. Zeker omdat ook zijn naaste concurrent Kees van 
Hogeloon voor de laatste ronde verhinderd was. Daardoor ligt Ad Bruijns ook heel vast op 
koers om zijn 10e clubkampioenstitel binnen te halen, waarmee hij het record van Ted van 
Eck zou evenaren. In de laatste ronde deed zich overigens een opmerkelijk feit voor: in alle 
partijen won de witspeler. Kleurt de winter toch nog een beetje wit...

Uitslagen 6e ronde 2e manche: 
John van Helden – Jan Rijkse 1 – 0 
Ger van Aalst – Cor Lazeroms 1 – 0 
Cees Buurman – Louis van Mechelen 1 – 0 
Ben Seleski – Jan Konings 1 – 0 
Wim Soeters – Joost Asselbergs 1 – 0 

Eindstand aan kop: 
1. Ad Bruijns 123½
2. Kees van Hogeloon 106
3. John van Helden 98½
4. Ger van Aalst 82½
5. Patrick Heijnen 66
6. Cor Lazeroms 65
7. Cees Buurman 64½
8. Jan Rijkse 62
9. Toon de Rooij 60
10. Ben Seleski 54½



De jeugd speelde zondag op het 3e Grand Prix Toernooi van dit seizoen. In Stap 1 eindigden
Hidde Rutten, Tim van Caam, Yuan van Nijnatten en Rick Peters allen keurig in de midden-
moot. In Stap 2 deden Aurélien Oggier (die 4e werd) en Michelle van der Linden mee. 

Zoals al vermeld wonnen afgelopen donderdag alle witspelers en verloren alle zwartspeler. 
Onder het motto: “Het kan altijd nog een graadje erger” en als troost voor de zwartspelers 
hier de volledige partij tussen de Russen Ivanov en Martynov, gespeeld in 1973 in Moskou: 
1.e2-e4,e7-e6 2.d2-d4,d7-d5 3.Pb1-c3,d5xe4 4.Pc3xe4,Pg8-e7 5.Lf1-d3 (zie diagram) 

Tot zover weinig aan de hand. Zwart mag niet de pion op d4 slaan: 5...,Dxd4???, 6.Lb5+ 
met damewinst. Maar zwart flikt het om het nog erger te maken. Hij verliest niet zijn dame, 
maar staat de volgende zet mat. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Hij vond het wel een goed 
idee om zijn koningsloper te fianchetteren: 
5...,g7-g6??? 6.Pe4-f6 mat! 
Soms heb je aan één paard genoeg...


