
Ad Bruijns niet langer voorzitter NBSB
Komende vrijdag komen in Tilburg vertegenwoordigers van alle schaakverenigingen in 
Noord-Brabant bijeen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van NBSB, de Noord-
Brabantse SchaakBond. Ad Bruijns zal tijdens die vergadering aftreden als voorzitter van de
NBSB. Niemand wil Ad Bruijns kwijt als voorzitter en Ad Bruijns wil zelf ook wel door-
gaan, maar NOC*NSF heeft de sportbonden in Nederland opgelegd dat bestuursleden niet 
langer dan 10 jaar op hun post mogen blijven zitten. En omdat Ad Bruijns die periode er al 
ruimschoots op heeft zitten, moet hij dus weg en plaats maken voor iemand anders. En 
daarmee komt een einde aan de unieke situatie dat de voorzitter van de NBSB een lid van 
Eeuwig Schaak is. Ad Bruijns blijft ongetwijfeld betrokken bij vele schaakactiviteiten in 
Noord-Brabant en is en blijft ook nog voorzitter van De Pion uit Roosendaal. Hij gaat dus 
beslist niet voor het schaakleven verloren.  

Ad Bruijns

Een dag eerder brandt het schaakseizoen bij Eeuwig Schaak echt goed los. Dan begint 
namelijk de interne competitie weer. Topfavoriet is, daar is ie weer, Ad Bruijns, die de 
afgelopen jaren een abonnement leek te hebben op de titel. Maar topfavorieten winnen niet 
altijd. Zo werd onlangs een prestigieus toernooi gespeeld in Saint Louis, in de USA, waar 
wereldkampioen Magnus Carlsen de topfavoriet was, maar de Italiaan Fabiano Caruana 



voor een absolute sensatie zorgde door de eerste 7 partijen op rij te winnen. Iets wat zelden 
of nooit vertoond wordt op een topschaaktoernooi. Caruana strandde in de 8e ronde tegen 
Magnus Carlsen op remise, maar won het toernooi wel. De laatste keer dat een Italiaan 
serieus meedeed in de absolute wereldschaaktop was ergens in de Renaissance. Héél lang 
geleden, dus! In die tijd werd er nog heel anders geschaakt dan tegenwoordig. Als voorbeeld
een partij van Gioacchino Greco tegen een onbekende tegenstander uit het jaar 1467. Het is 
een partij uit het eerste officiële schaaktoernooi tot zover bekend, in Heidelberg. Greco 
speelde met wit. 

1.e2-e4,e7-e7 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Lf1-c4,Lf8-c5 4.c2-c3,Pg8-f6 5.d2-d4,e5xd4 6.c3xd4,Lc5-
b4+ 7.Pb1-c3,Pf6xe4 (Een doelbewust pionoffer van Greco, pionnen werden in die tijd nog 
erg ondergewaardeerd) 8.O-O,Pe4xc3 9.b2xc3,Lb4xc3 10.Dd1-b3,Lc3xd4 11.Lc4xf7+,Ke8-
f8 12.Lc1-g5,Ld4-f6 13.Ta1-e1,Pc6-e7 14.Lf7-h5,Pe7-g6 15.Pf3-e5!,Pg6xe5 16.Te1xe5,g7-
g6 17.Lg5-h6+,Lf6-g7 

18.Te5-f5+,g6xf5 19.Db3-f7 mat. 

Fabiano Caruana, de man die dus meer dan 500 jaar na Greco furore maakt, heeft naast de 
Italiaanse ook de Amerikaanse nationaliteit en woont zijn leven lang al in Amerika. Een 
continent waarvan Gioacchino Greco niet wist dat het bestond. En om het verhaal helemaal 
rond te maken: daar in Saint Louis, waar Fabiano Caruana de schaakwereld nu opschudt, 
was een paar jaar geleden Ad Bruijns nog aanwezig voor technische ondersteuning. 
Vermoedelijk zullen ze zich daar “the man with the moustache” nog wel herinnneren! 
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