
Hans Otten stoomt op naar 2e plaats

Eeuwig Schaak mocht aan het begin van dit seizoen een nieuw lid begroeten: Hans Otten uit
Roosendaal. En dat nieuwe lid heeft inmiddels op formidabele manier zijn visitekaartje 
afgegeven. Na de eerste 2 partijen heeft hij nu ook de 3e partij in de interne competitie 
gewonnen en staat nu al op de 2e plaats in de competitie. Zijn laatste slachtoffer was John 
van Helden. De partij tussen Hans en John was een zeer attractieve partij, waarbij John met 
zwart een aanval kreeg over de 2e rij, maar wel 2 pionnen kwijtraakte. Hans wist de aanval 
af te slaan, daarna nog een stuk te winnen en streek zo de volle buit op. 
Ger van Aalst trok tegen Geraldine Tanasale vanaf de eerste zet ten aanval en overrompelde 
Geraldine helemaal. Hij won een dame en daarmee ook de partij. Cees Buurman wist Cor 
Lazeroms een stuk afhandig te maken, maar Cor legde zich niet zomaar neer bij een neder-
laag en trok furieus ten aanval. Cees bleef koelbloedig, sloeg de aanval af en won de partij. 
Jan Konings en Patrick Heijnen leken van begin tot eind op remise af te koersen, maar Jan 
had nog een venijnig truukje in het eindspel en lokte Patrick in een matval. Jan Rijkse en Ad
Bruijns waren een partij lang bezig met het verdedigen van hun eigen stelling en het zal 
niemand verbazen dat dat in remise eindigde. 
Wim Soeters en Ben Seleski rocheerden ieder naar een andere kant en dat beloofde spekta-
kel. Het geijkte plan is dan: naar voren met de pionnen om de koningsstelling van de ander 
te bestormen en aanvallen maar! Wim Soeters leek de beste papieren te hebben, omdat zijn 
stukken al op de koning van Ben stonden gericht en de koningsstelling van Ben al verzwakt 
was. Maar vreemd genoeg bleef de aanval uit. Wim speelde te voorzichtig en dat brak hem 
op. Ben wist uiteindelijk Wim te verrassen met een aardig tactisch geintje, won de kwaliteit 
en ging er met de partijwinst vandoor. 



Uitslagen 3e ronde 1e manche: 
Jan Rijkse – Ad Bruijns ½ – ½
Hans Otten – John van Helden 1 – 0 
Wim Soeters – Ben Seleski 0 – 1
Jan Konings – Patrick Heijnen 1 – 0 
Cees Buurman – Cor Lazeroms 1 – 0 
Ger van Aalst – Geraldine Tanasale 1 – 0 

Stand aan kop: 

1. Ad Bruijns 52½
2. Hans Otten 50
3. Kees van Hogeloon 49½
4. Jan Rijkse 47
5. Ben Seleski 44
6. John van Helden 36
7. Cees Buurman 31½
8. Jan Konings 30
9. Wim Soeters 26
10. Patrick Heijnen 24

Misschien vragen de wat oudere lezers zich soms af hoe het tegenwoordig is met Jan 
Timman, de grote Nederlandse schaakcorifee uit de jaren '70, '80 en '90. Hij is intussen 63 
jaar oud en helaas geen schim meer van de fantastische schaker die hij ooit was. Hij speelt 
momenteel op een schaaktoernooi op het eiland Man en tegen Mishra Swayams uit India 
overkwam hem met wit het volgende: 

37...,Te2xg2+! Timman gaf meteen op. Op 38.Kh2xg2 volgt 38...,Lg6-e4 met damewinst. 
Neemt niet weg natuurlijk dat Jan Timman een monument van de Nederlandse schaaksport 
is! 


