
Bart von Meijenfeldt Nederlands kampioen
De West-Brabander Bart von Meijenfeldt is afgelopen weekend in Rotterdam Nederlands 
jeugdschaakkampioen geworden in de A-categorie (t/m 20 jaar). En daarmee heeft de 
Roosendaalse schaakvereniging De Pion een nogal unieke situatie bereikt: ze hebben zowel 
een Nederlands jeugdkampioen als een Belgisch jeugdkampioen in huis. Anthony Mitran 
werd namelijk eerder al Belgisch kampioen in de categorie tot 10 jaar. En vorig jaar werd 
een ander Pion-lid, namelijk Alik Tikranian, Nederlands kampioen in de B-categorie. Die 
vereniging timmert dus aardig aan de weg! 

Bart von Meijenfeldt

Bart von Meijenfeldt haalde eerder al zijn eerste meesternorm. Hij deed dit eind vorig jaar 
bij het Groningen Chess Festival. Hier een fragment van één van zijn partijen; hij speelt hier
met wit tegen de Rus Vladimir Zachartsov. 

Bart staat een toren achter, maar de winst ligt desondanks voor het oprapen. Je moet het wel 
even zien: 56.d7-d8D++ en zwart gaf meteen op: 56...,Kc7xd8 57.De1-e7+,Kd8-c8 58.De7-
c7#. 

Je kunt winnen door een briljante ingeving, maar meestal ligt aan de winst van een schaak-
partij een grote of kleine fout van de tegenstander ten grondslag. Je kunt achterover leunen 
en wachten op zo'n fout, maar dat werkt meestal niet. Je moet je tegenstander wel de gele-
genheid geven om fouten te maken en dat kan door de stelling flink ingewikkeld te maken. 
De 5e ronde van de C-manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak leverde weer 



een paar fraaie voorbeelden op van hoe dat soms wel en soms niet succes heeft. Jan Rijkse 
had er tegen Cor Lazeroms wel succes mee. Aan het eind van een ingewikkelde combinatie 
toverde hij een dubbele aanval uit de mouw, waarmee hij een stuk en daarmee ook de partij 
won. Ben Seleski had na een lange, vrij gelijkopgaande strijd tegen Louis van Mechelen aan
het eind de sterkste zenuwen en won een toren. Partij in één keer uit. Jan Konings had een 
mooie aanval opgezet tegen de koningsstelling van John van Helden. De aanval sloeg net 
niet door en de partij werd remise. 
Sommigen scheppen verwikkelingen om het vege lijf te redden. Ger van Aalst verloor tegen 
Kees van Hogeloon een kostbare pion en Kees stoomde op naar een gewonnen eindspel. 
Alleen met een dubieus stukoffer kon Ger een vrijpion creëren en nog wat tegenspel bieden.
Kees liet zich echter niet tot een onzorgvuldigheid verleiden en won de partij. Cees Buur-
man verloor tegen Toon de Rooij een toren, maar kreeg wel met zwart een levensgevaarlijke
pion op f2. Toon wist de pion tijdig te stoppen en te neutraliseren en pakte het volle punt. 
Hiermee is de stand met nog één ronde te spelen als volgt: 

1. Jan Rijkse 98½
2. Kees van Hogeloon 88½
3. Ad Bruijns 82
4. Patrick Heijnen 68½
5. Ger van Aalst 56
6. Cor Lazeroms 53
7. Ben Seleski 50½
8. Toon de Rooij 44½
9. Joost Asselbergs 44
10. Cees Buurman 36


