
De ronde van de remises

Over het algemeen vallen er niet zo heel veel remises bij Eeuwig Schaak. Maar in de 4e 
ronde van de 2e manche was het flink raak: 4 remises op 6 partijen. Bij 3 partijen bleven de 
verhoudingen de hele partij in evenwicht en was een remise zowat onvermijdelijk: de partij 
tussen Hans Otten en Kees van Hogeloon, tussen Wim Soeters en Jan Rijkse en tussen Ben 
Seleski en Cees Buurman. Gerard Snoeijs had tegen Toon de Rooij twee pionnen weten te 
veroveren en leek derhalve hard op weg naar winst, maar Toon wikkelde af naar een lastig 
toreneindspel en sleepte er alsnog een remise uit. 
In twee gevallen werd het geen remise. Jan Konings had tegen Patrick Heijnen de winst 
voor het grijpen. Hij had de mogelijkheid om een stuk tegen 2 pionnen te winnen, maar liet 
die kans lopen. Vervolgens was het even later Patrick die een stuk won en de winst greep. 
Soms is schaken net voetbal: als je de kansen niet benut aan de ene kant, gaat het mis aan de
andere kant en ga je de boot in. 
Ad Bruijns was op dreef tegen John van Helden. Hij koerste gedecideerd af op winst met 
een zorgvuldig opgezette aanval en besloot de partij met een mooi matje. 

Ad Bruijns (met wit) gaf hier op fraaie wijze mat in 2: 1.Tg5-g7+,Kh7-h8 2.Pe5-g6#. 

Stand aan kop: 

1. Ad Bruijns 80
2. Hans Otten 56½
3. Kees van Hogeloon 51½
4. Patrick Heijnen 49
5. John van Helden 45½

Ad Bruijns



Inmiddels is er ook weer een ronde afgewerkt in het Districtskampioenschap. Johan Goor-
den deed daar goede zaken door met zwart te winnen van Erik van Elven. Een knappe over-
winning, omdat diezelfde Erik van Elven de laatste tijd in bloedvorm is en zelfs als hij niet 
in topvorm is al heel lastig te verslaan is. Ted van Eck won, zoals verwacht mocht worden, 
met zwart van Anthony Snijders en Patrick Heijnen verloor, eveneens met zwart, van Theo 
Potjes. Kees van Hogeloon had zich afgemeld. In de stand staat Johan Goorden nu op de 5e 
plaats, op 1 punt van koplopers Alik Tikranian en Cees IJzermans en met evenveel punten 
als de lokale toppers Stefan Colijn (Fide-meester), Mark Smits (Fide-meester) en Ivo Kok. 
Laten we hopen dat hij die mooie klassering kan vasthouden, maar dat zal nog heel lastig 
worden.

Johan Goorden


