
En de bel klinkt voor de laatste ronde...

Vorige week is de op één na laatste ronde gespeeld van de interne competitie van Eeuwig 
Schaak. Deze week is het op donderdag zowel Hemelvaartsdag als Bevrijdingsdag en wordt 
er niet geschaakt. Volgende week wordt de allerlaatste competitieronde van dit seizoen ge-
speeld en zit het schaakseizoen erop bij Eeuwig Schaak. Ad Bruijns kan de titel eigenlijk 
niet meer ontgaan en het ziet er na afgelopen donderdag naar uit dat hij ook de 3e manche 
gaat winnen. Daar kreeg hij wat hulp bij van Kees van Hogeloon, die koploper Jan Rijkse 
een nederlaag bezorgde. Kees beukte net zolang in op een zwakke pion tot hij sneuvelde en 
won vervolgens met een pion meer het eindspel. Ad Bruijns zelf won van Gerard Snoeijs. 
Gerard bood uitstekend tegenstand en kreeg daarvoor de complimenten van Ad, maar kon 
niet voorkomen dat een stuk verloren ging en daarmee ook de partij. Ben Seleski was uitste-
kend op dreef tegen Toon de Rooij: hij won een paard, kon een vrijpion laten promoveren en
Toon was kansloos. John van Helden wist met een venijnig schaakje Patrick Heijnen een 
stuk afhandig te maken en won daarmee te partij. De partij tussen Cees Buurman en Hans 
Otten was een echte thriller: beiden waren volop in de aanval, de beide koningen stonden te 
rillen van angst, maar uiteindelijk bleven de wederzijdse dreigingen in evenwicht en was 
remise het resultaat. 

De stand aan op in de C-manche is nu: 

1. Ad Bruijns 63½
2. Kees van Hogeloon 58
3. Jan Rijkse 53½
4. Ben Seleski 49
5. Gerard Snoeijs 43

Intussen roert ook de jeugd zich. Olaf Brouwers van Eeuwig Schaak deed het dit seizoen 
goed in de Districtscup, een toernooi voor jeugdspelers uit heel West-Brabant. Bij de groep 
Stap 1 werd hij 4e in de eindstand. Alik Tikranian uit Bergen op Zoom speelt momenteel 
mee in het Nederlands jeugdkampioenschap. Zijn start was prima met 2 uit 3. In de 3e ronde
liet hij geen spaan heel van tegenstander Laurens Schilstra. Alik speelde met zwart en in 
totaal gewonnen stelling breide hij er nog een mooi slotakkoord aan. 



Alik speelde hier 39...,Td2xe2! Een kwaliteitsoffer? Nee, gewoon stukwinst. Want na 
40.Lxe2 volgt 40...,Dg5+ en wint zwart de toren terug. Laurens Schilstra had dit gezien, 
probeerde nog even 40.a6-a7, maar na 40.Te2-a2 gaf hij op. U vindt de verrichtingen van 
Alik Tikranian terug op http://nkjeugd.pathena.nl/2016/ en natuurlijk op www.schaaksite.nl. 
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