
Ad Bruijns is ook maar een mens

Ad Bruijns heeft bij Eeuwig Schaak een onkreukbaar imago. Als je geen fouten maakt en 
niet al te gekke dingen doet, kun je nog wel eens remise tegen hem spelen, maar Ad verslaan
lijkt een welhaast onmogelijke opgave in Rucphen. Onbezonnenheid lijkt hem vreemd op 
het schaakbord. Toch is niets menselijks Ad Bruijns vreemd en gaat hij, zij het zeer zelden, 
ook af en toe onbezonnen de fout in. Afgelopen week was zo'n zeldzaam moment. Gek 
genoeg leverde het Ad geen verlies, maar juist winst op!
In de partij tussen Ad en Cor (Ad had wit) kwam na 1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.d2-
d4,e5xd4 4.Lf1-c4,Lf8-c5 5.c2-c3,d7-d6 6.c3xd4,Lc5-b4+ 7.Pb1-c3,Lc8-g4 de volgende 
stelling op het bord: 

Ad Bruijns trok manmoedig de stoute schoenen aan en offerde zijn loper op f7. Het leverde 
hem geen windeieren op. Na 8.Lc4xf7+,Ke8xf7 9.Pf3xg5+,Kf7-f8 10.Dd1xg4 heroverde hij
het stuk met een pion en een prima stelling op de koop toe. Toch was het stukoffer eigenlijk 
niet goed. Want als Cor op de 9e zet niet met zijn koning terug was gegaan, maar 9...,Dxg5 
had gespeeld, had Cor na 10.Lxg5,Lxd1 11.Txd1 gewoon een stuk voor gestaan. Ad had dan
wel wat compensatie gehad, maar niet genoeg om het stukverlies te rechtvaardigen. Het 
stukoffer op f7 is een bekende truc in deze opening, maar normaal gesproken staat er dan 
een paard op f6 en Cor had dat beestje nog even op stal gehouden. De manier waarop Ad de 
partij vervolgens razendsnel naar zich toe trok was wel weer ronduit meesterlijk: 10...,Dd8-
f6 11.O-O,Lb4xc3 12.b2xc3,Ta8-e8 13.d4-d5,Pc6-e5 14.Pg5-e6+!,Kf8-f7 15.Dg4-h3,h7-h6 
16.f2-f4,Pe5-c4 17.e5-e6,Df6-g6  



18.f4-f5!,Dg6-h7 19.Dh3-h5+!,Kf7-e7 20.Dh5-h4+,Ke7-d7 21.Dh4xc4,Te8-c8 22.Dc4-b5+ 
en zwart gaf op. 

Ad Bruijns

Ook John van Helden bezondigde zich aan een foutief stukoffer in zijn partij tegen Hans 
Otten, maar hij kwam er minder genadig van af. Hans profiteerde optimaal en won de partij.
Cees Buurman won een pionnetje tegen Gerard Snoeijs, maar lange tijd was niet duidelijk of
dat ook genoeg was voor winst. Cees wist echter via een leuke combinatie een aftrekschaak-
je te forceren, die meteen een toren en daarmee de partijwinst opleverde. Ben Seleski wist 
Patrick Heijnen een partij lang onder zware druk te zetten, maar Patrick verdedigde goed en 
wist remise te houden. Kees van Hogeloon wist de betonnen verdediging van Jan Rijkse niet
te slopen en ook deze partij eindigde in remise. 
Wim Soeters had waarschijnlijk wat te weinig gegeten voor zijn partij. Hij had zo'n honger 
dat hij tegen Toon de Rooij een veelvoud aan pionnen opvrat en daardoor makkelijk het 
eindspel won. 

De stand aan kop is nu als volgt: 

1. Kees van Hogeloon 74½
2. Ad Bruijns 65
3. Hans Otten 58
4. Jan Rijkse 53
5. Cor Lazeroms 51


