
Eeuwig Schaak sluit jaar af met vuurwerk

Donderdag 17 december was de laatste clubavond van 2015 bij Eeuwig Schaak. En die 
laatste clubavond is gevierd met vuurwerk. Geen letterlijk vuurwerk, maar vuurwerk op het 
schaakbord. 

Jan Konings zorgde misschien nog wel voor de grootste vuurwerkshow. Onlangs hield hij 
Ad Bruijns nog op remise, nu gaf hij blijk van zijn goede vorm door Ger van Aalst op 
schitterende wijze van het bord af te zetten en hem compleet te verpletteren. Kees van 
Hogeloon deed er ook nog een paar knallers bij. Tegen Ben Seleski won hij eerst een paar 
pionnen, vervolgens een stuk en streek zo het volle punt op. Ad Bruijns hield het bij sier-
vuurwerk. In een combinatie verraste hij Hans Otten met een venijnig tussenschaakje, wat 
Hans zijn dame kostte. Hans kon meteen opgeven. Ook Patrick Heijnen had vuurwerk op 
zak, maar kon de lont niet vinden. Hij had winstkansen tegen Jan Rijkse, maar wist niet door
te pakken en bleef steken op remise. John van Helden was van plan flink wat vuurwerk los 
te laten op Wim Soeters, maar Wim ging voor veiligheid en doofde het vuurwerk voor het 
los kon barsten. Wims koning leek onveilig te staan en kreeg een aanval over zich heen, 
maar Wim verdedigde zich uitstekend en John kwam niet verder dan remise. 
En spelen met vuurwerk kan ook tot ongelukken leiden. Dat ondervond Cees Buurman 
tegen Cor Lazeroms. Hij zag in de volgende stelling een mooie combinatie, die hem een 
pion opleverde. 

Cees Buurman (met zwart) speelde hier 1...,Tc2xg2+ 2.Kg1xg2,Pf5-e3+. Hij geeft een toren 
voor een pion en wint de volle toren met een familieschaakje weer terug. 



Mooi gezien, maar helaas voor hem op het verkeerde moment. Hij had de voetzoeker op d6 
met 1...,Tc8 en 2...,Td8 onschadelijk moeten maken. Cor speelde 3.Kg2-g3 en toen zag Cees
dat als hij de toren op d1 zou pakken, het pionnetje op d6 ongestoord doorloopt en promo-
veert. Hij probeerde nog 3...,Pe3-f5+, maar kon de zaak niet meer redden en verloor de 
partij. 

De stand aan kop in de B-manche na 2 ronden is nu: 

1. Ad Bruijns 48
2. Kees van Hogeloon 36½
3. Jan Rijkse 36
4. Patrick Heijnen 35
5. Hans Otten 32


