
Ad Bruijns geeft simultaan

Op donderdagavond 17 maart a.s. geeft Ad Bruijns simultaan in zaal 't Trefpunt in Rucphen.
De simultaan is niet alleen toegankelijk voor leden van Eeuwig Schaak: alle inwoners van 
de gemeente Rucphen kunnen gratis aanschuiven vanaf 20.00 uur. Een mooie kans om het 
zelf eens te proberen tegen degene die de laatste 10 jaar ongenaakbaar lijkt in de interne 
competitie van Eeuwig Schaak. Geregeld slaagt er iemand in om remise te houden tegen Ad 
Bruijns, maar winnen van Ad Bruijns lijkt een onmogelijke opgave. Hoewel: in zo'n simul-
taan zijn er misschien wel kansen. Kan Ad Bruijns in z'n eentje heel Eeuwig Schaak of zelfs 
heel de gemeente Rucphen aan? We zijn benieuwd; het belooft in ieder geval een gezellige 
avond te worden, want een prettige babbel is wellicht nog meer de specialiteit van Ad 
Bruijns dan een vlekkeloze schaakpartij. 

Ad Bruijns

Ad Bruijns lijkt overigens ook dit seizoen weer hard op weg naar een nieuw clubkampioen-
schap. Vorige week won hij van Wim Soeters en won daardoor de B-manche, nadat hij 
eerder ook al de A-manche had gewonnen. Zijn concurrenten vangen elkaar vliegen af, 
zodat hij alweer met een behoorlijke voorsprong de 3e en laatste competitiemanche ingaat. 

Uitslagen van de laatste ronde van de B-manche: 
Wim Soeters – Ad Bruijns  0 – 1
Jan Rijkse – Kees van Hogeloon 0 – 1
John van Helden – Hans Otten 1 – 0 
Cees Buurman – Jan Konings ½ – ½
Ben Seleski – Gerard Snoeijs 1 – 0 
Toon de Rooij – Cor Lazeroms ½ – ½ 



Eindstand aan kop B-manche: 

1. Ad Bruijns 87
2. Patrick Heijnen 69
3. Kees van Hogeloon 61½
4. Jan Rijkse 58
5. Hans Otten 55

Verliest Ad Bruijns dan echt helemaal nooit in de interne competitie van Eeuwig Schaak? 
Wel, het is een grote zeldzaamheid, maar Ad heeft ook wel eens verloren. In het afgebeelde 
diagram had Ad Bruijns zwart en wordt hem hardhandig een stuk afhandig gemaakt, waarna
hij de partij zou verliezen. 

28.Da5-a7,Lb7-a8 29.Tc1-b1,Db2-c2 30.Td1-c1,Dc2-d2 31.b6-b7 en het kleine, dappere 
pionnetje beslist de partij. Dit partijfragment is al wel van 22 oktober 1998. Toen in Neder-
land nog met guldens werd betaald. Maar het geeft moed te weten dat zelfs Ad Bruijns soms
onbezonnen is. (Hij kwam in deze partij in de problemen, omdat hij wat al te onbezonnen 
ten aanval ging.) 


