
Ivo Kok koploper Districtskampioenschap

In de afgelopen ronde van het Districtskampioenschap kwam slechts 2 van de 4 deelnemers 
van Eeuwig Schaak in actie. Ted van Eck won met win van Anthony Snijders; Patrick 
Heijnen verloor met wit van William Gommers. Johan Goorden en Kees van Hogeloon 
hadden zich afgemeld. Ted van Eck en Johan Goorden hebben nu beiden een score van 3 uit 
5 en zijn daarmee de best geklasseerde spelers van Eeuwig Schaak. Ze doen nog niet mee in
de top van het klassement, maar je weet maar nooit: met een paar winstpartijen in de 
komende ronden kunnen ze daar ineens wel staan. Overigens was het vooraf ook niet de 
verwachting dat Ted en Johan in de absolute top zouden meedoen. 
Vooraf waren er 4 uitgesproken favorieten voor het Districtskampioenschap: Stefan Colijn, 
Mark Smits, Bram van den Berg en Alik Tikranian. Gek genoeg staat geen van die 4 
momenteel aan kop. Trotse koploper na 5 ronden is Ivo Kok met een score van 4½ punten. 
Ivo Kok doet al enige jaren mee in de subtop van het Districtskampioenschap en is één van 
de beste spelers van De Pion uit Roosendaal, maar stond tot nu toe een beetje in de schaduw
van spelers als Stefan Colijn en Alik Tikranian. Misschien dat hij daar nu in één klap uit kan
treden. Hij verkeert in ieder geval in uitstekende vorm. 

Ivo Kok

Maar hoe zit het dan met die 4 favorieten? Mark Smits won de eerste 3 partijen (waarvan 
één tegen Ted van Eck), nam in de 4e ronde een vrije ronde op (wat een half punt oplevert) 
en speelde in de 5e ronde remise tegen Oliver de Hert. Met 4 uit 5 doet hij nog volop mee 
voor de eerste plaats. Bram van den Berg heeft ook een vrije ronde opgenomen, speelde 
remise tegen Ivo Kok en won de 3 andere partijen, waarvan één tegen Stefan Colijn. Ook hij
heeft dus 4 uit 5 en heeft nog alle kans. Alik Tikranian kwam na 3 overwinningen niet 
verder dan remise tegen Freek Schouten en Pim Eerens, maar ook hij doet met 4 uit 5 nog 
volop mee. 
Anders ligt het met Stefan Colijn. Na winst op Jacques Smits (de vader van Mark) 
overkwam hem tegen Olaf van der Sloot in de 2e ronde met zwart het volgende. 



Het ziet er op het eerste gezicht niet slecht uit voor zwart. De witte c-pion is zwak en een 
serieus probleem voor wit. Maar de witspeler (Olaf van der Sloot) ziet zijn kans schoon op 
de koningsvleugel: 17.g2-g4!,Lf5-d7 18.g4-g5 en het paard op f6 kan nergens meer naar toe 
en gaat verloren. Het leverde Olaf van der Sloot de partijwinst op. 

Na deze nederlaag won Stefan van Jos van Ginneken en Jordy Schouten, maar verloor 
vervolgens van Bram van den Berg en staat nu met 3 uit 5 gelijk met o.a. Ted van Eck en 
Johan Goorden. Dat wordt nog een bijzonder lastige inhaalrace voor Stefan Colijn! 

Stefan Colijn


