
Met gebroken ribben kampioen

Ad Bruijns is wederom clubkampioen van Eeuwig Schaak, maar kwam niet ongehavend uit 
de strijd. Met een paar gebroken ribben en het gezicht van een bokser vlak na de wedstrijd 
haalde hij de eindstreep. Is schaken dan zo'n ruwe sport? Nee, dat niet. Ad liep zijn blessu-
res een paar dagen voor de laatste speelronde op toen hij op de fiets keihard op een plotse-
ling overstekende boom knalde. Het moeilijkste moment in zijn partij tegen Kees van Hoge-
loon was het handenschudden bij aanvang van de partij. Het optillen van die hand deed hem 
pijn aan zijn gehavende ribben. Als hij remise zou aanbieden of op zou geven moest hij die 
hand weer uitsteken, dus zat er maar één ding op: winnen. Dat deed hij dan ook en wel in 
slechts 17 zetten. Na twaalf zetten was de volgende stelling op het bord gekomen. 

Kees van Hogeloon (met wit) moet zijn b-pion verdedigen. Hij kan dat doen met 13.Tb1 of 
met 13.Dc1, maar hij kiest voor een zet die er op het eerste gezicht heel logisch uit ziet: 
13.b2-b3. Dat blijkt al snel een heel verkeerde keus te zijn. Er volgde 13...,Db6-a5 14.Dd1-
d2,Tf8-d8 15.Dd2-e3,Pf6-g4 en wit verliest een stuk. Kees speelde nog 2 zetten door, maar 
besloot toen toch maar op te geven. 



Cor Lazeroms sloeg met zwart tegen John van Helden met zijn paard in op h3. Een mooi 
stukoffer, wat eigenlijk een schijnoffer was, want Cor kon het stuk onmiddellijk terugwin-
nen. Mooi gezien door Cor, maar John zag het ook, liet het stuk wijselijk staan en trok zelf 
de trukendoos open, waarna het paard alsnog sneuvelde, maar nu zonder dat Cor er een stuk 
voor terugkreeg. Vervolgens besloot John de partij met een prachtig mat, waarbij een keur 
aan stukken voorbeeldig samenwerkten. En ideale manier om het seizoen mee te besluiten. 
Toon de Rooij won een stuk tegen Patrick Heijnen, maar Patrick wist het stuk later in de 
partij terug te winnen en kreeg een mooie vrijpion. Patrick ging er zo alsnog met de winst 
vandoor. Ben Seleski maakte handig gebruik van de onveilige positie van de koning van 
Gerard Snoeijs en besliste met een genadeloze aanval op de koning de partij. Jan Rijkse won
tegen Cees Buurman al snel maar liefst twee stukken, maar had toch nog zijn handen vol 
aan Cees. Cees kreeg er namelijk wel een gevaarlijke aanval voor terug, waardoor Jan een 
stuk terug moest offeren en bovendien een drietal pionnen verloren zag gaan. Jan won 
gaandeweg de pionnetjes weer terug en won met een stuk meer vervolgens eenvoudig het 
eindspel. Dat Cees in zijn aanval veel tijd had verbruikt en in de tweede helft van de partij 
weinig bedenktijd meer over had speelde hierbij ook ter dege mee. 

Eindstand aan kop C-manche: 

1. Ad Bruijns 80½
2. Jan Rijkse 72
3. Ben Seleski 62
4. Kees van Hogeloon 57
5. John van Helden 43½
6. Cees Buurman 43½

De eindstand aan kop over het hele seizoen: 

1. Ad Bruijns 267
2. Jan Rijkse 216½
3. Kees van Hogeloon 208
4. John van Helden 168½
5. Hans Otten 161½
6. Patrick Heijnen 160½

Alle jeugdleden van Eeuwig Schaak hebben hun diploma Stap 1 behaald. Sanne Antnens, 
Olaf Brouwers, Jara Dekkers, Jarek van Dijk, Xander van Lisdonk, Simon Suijkerbuijk, 
Lynn Tengg, Tess Tengg en Tom Vermunt kregen hun diploma uitgereikt op de feestelijke 
afsluiting van het seizoen. Proficiat allemaal!



De jeugdafdeling van Eeuwig Schaak van dit seizoen


