
Patrick Heijnen blijft verbazen

Afgelopen maandag is de 2e ronde van het Districtskampioenschap Roosendaal (DKR) 
gespeeld. Vijf spelers van Eeuwig Schaak kwamen in actie; Johan Goorden en Kees van 
Hogeloon hadden zich afgemeld. Ted van Eck won van Jacques Smits, Hans Otten verloor 
van Marvin Jacobs, Ben Seleski verloor van Angelo Giglio en Gerard Snoeijs speelde 
remise tegen Ron Höfer. De grootste verrassing kwam van Patrick Heijnen, die won van de 
op papier veel sterkere Piet Bruys. De zoveelste verrassende overwinning van Patrick, die 
langzamerhand steeds sterkere schakers aan zijn zegekar gaat binden. Patrick zit duidelijk in
de lift. Dat Patrick al jarenlang heel veel schaakt begint nu duidelijk zijn vruchten af te 
werpen. 

Wie het ook opvallend goed doet in het DKR is Daniël Koopman. In de eerste ronde wist hij
Oliver de Hert een half punt af te snoepen en in de tweede ronde maakte hij korte metten 
met Joey Wattimena. Een cruciaal moment deed zich voor in de volgende stelling. 

Joey Wattimena heeft met wit zojuist 13.Tf1-e1 gespeeld en bracht zichzelf daarmee in de 
problemen. Daniël Koopman liet zich de kans niet ontglippen: 13...,g5-g4! Het arme paard 
op f3 kan nergens naar toe en is ten dode opgeschreven. Joey besloot met 14.Pf3xe5 nog 
maar een pion mee te graaien, maar stukverlies deed hem later de das om. 

Daniël Koopman



De grote favorieten Alik Tikranian en Stefan Colijn hebben in de eerste 2 ronden nog geen 
fout gemaakt en horen met 2 uit 2 bij de koplopers. De volledige lijst met uitslagen en de 
stand vindt u op www.schaakgenootschap.nl. 

In de strijd om de wereldtitel in New York tussen Magnus Carlsen en Sergei Karjakin begint
zich een sensatie af te tekenen. Na 7 vrij bloedeloze remises op rij leek ook de 8e partij op 
een remise af te stevenen, maar Carlsen ging in de fout en Karjakin won met zwart. En dat 
terwijl Carlsen toch huizenhoog favoriet was. De tweekamp gaat over 12 partijen, dus 
Carlsen heeft nog tijd om zijn achterstand recht te zetten, maar het wordt wel een lastige 
klus. Hij lijkt momenteel niet in de supervorm te verkeren die hij eerder zo vaak wel heeft 
gedemonstreerd. De tweekamp is te volgen www.schaaksite.nl. 

http://www.schaakgenootschap.nl/
http://www.schaaksite.nl/

