
Kees van Hogeloon wint C-manche

De laatste ronde is gespeeld en de prijzen zijn bekend. Dat Ad Bruijns opnieuw clubkam-
pioen zou worden was eigenlijk al bekend, maar om de eerste plaats in de C-manche was het
nog spannend. Kees van Hogeloon had slechts enkele punten voorsprong op Ad Bruijns en 
moest in de laatste ronde tegen Jan Rijkse, een tegenstander waar toch lastig van te winnen 
is. Na 21 zetten zag het er tussen Jan Rijkse en Kees van Hogeloon inderdaad erg remise-
achtig uit, maar na de 22e zet van wit (Jan Rijkse) gebeurde het volgende. 

Kees speelde hier met zwart 22...,Lg7xc3. Als wit nu 23.Lxc3 speelt volgt bijvoorbeeld 
23...,b4 24.Db2,bxc3 25.Txc3 en het ziet er nog steeds remise-achtig uit, al heeft wit een 
klein voordeel vanwege de verst verwijderde vrijpion. Maar Jan Rijkse dacht iets lucratie-
vers te zien en speelde 23.Te1-e3. Nu lijkt de zwarte loper te sneuvelen zonder dat zwart er 
iets voor terugkrijgt. Lijkt... Want na 23...,Td7-d2! is het wit die een stuk verliest! Jan Rijkse
maakte het zelfs nog erger met 24.Te3xc3?,Db6xf2+ en wit gaat de volgende zet mat. Kees 
won daarmee de partij en verzekerde zich van de 1e plaats in de C-manche. 

Kees van Hogeloon



Cees Buurman wist tegen Geraldine Tanasale met een paardvorkje op dame en toren een 
volle toren buit te maken en koerste daarna probleemloos op winst af. Jan Konings won 
tegen Louis van Mechelen een stuk en ook hij gaf dat voordeel niet meer uit handen. Voor 
Patrick Heijnen duurde het seizoen precies één partij te lang. Na een uitstekend seizoen was 
hij tegen Ger van Aalst niet echt op dreef. Hij blunderde eerst een pion en daarna een stuk 
weg, waarna Ger moeiteloos won.
Als laatsten waren Ad Bruijns en John van Helden bezig en daar was de volgende stelling 
op het bord gekomen. 

John van Helden (met zwart) speelde hier de opmerkelijke zet 24.Le7-d8 en liet daarmee de 
toren op c8 ongedekt staan. Hoe meer Ad nadacht over de consequenties van het nemen op 
c8, hoe minder aantrekkelijk dat idee hem leek. Na 24...,Dxc8 25.Lxb6 gaat ook de pion op 
a4 verloren heeft zwart meer dan behoorlijke compensatie voor de kwaliteit. John van 
Helden stelde dat deze zet een mooie was om het seizoen mee te beëindigen en stelde 
remise voor. Ad nam het aan en zo werd de laatste zet van het schaakseizoen van Eeuwig 
Schaak een hele mooie!

John van Helden



Eindstand aan kop C-manche: 

1. Kees van Hogeloon 82
2. Ad Bruijns 71
3. John van Helden 63
4. Toon de Rooij 59
5. Jan Rijkse 56½
6. Ger van Aalst 55½
7. Wim Soeters 39
8. Ben Seleski 38
9. Jan Konings 35
10. Louis van Mechelen 35

Eindstand aan kop clubkampioenschap: 

1. Ad Bruijns 310
2. Kees van Hogeloon 245½
3. Jan Rijkse 237½
4. John van Helden 194
5. Toon de Rooij 184
6. Ger van Aalst 167
7. Ben Seleski 160
8. Patrick Heijnen 148½
9. Wim Soeters 124
10. Cees Buurman 123½

Alle eindstanden zijn voorlopig nog even onder voorbehoud. 

  Ad Bruijns met beker: een vertrouwd beeld op de feestavond


