
Interne competitie spannender dan ooit

De B-manche zit erop. Jan Rijkse won de B-manche met een kleine voorsprong op Ad 
Bruijns, maar die voorsprong was dan wel weer groot genoeg om een voorsprong op Ad 
Bruijns te nemen in de strijd om het clubkampioenschap. Jan Rijkse heeft daarin nu 176 
punten, Ad Bruijns staat op 174½ en Kees van Hogeloon doet met 170½ ook nog volop 
mee. Zo spannend is het in jaren niet geweest: meestal had Ad Bruijns na 2 manches al een 
comfortabele voorsprong. Nu kan het zomaar gebeuren dat Jan Rijkse of wellicht Kees van 
Hogeloon het clubkampioenschap afsnoept van Ad Bruijns. De 3e manche wordt allesbeslis-
send!

De laatste ronde van de B-manche leverde niet veel sensationele partijen op. Ad Bruijns en 
Kees van Hogeloon hielden elkaar op remise, Wim Soeters wist knap Jan Rijkse op remise 
te houden en ook de partij tussen Cees Buurman en Ben Seleski werd remise. Hans Otten 
had tegen Jan Konings geen al te moeilijke avond. Hij wist zijn dame te winnen en koerste 
eenvoudig naar winst. Patrick Heijnen won tegen Gerard Snoeijs een pion en won het 
eindspel, dat overigens nog bijzonder lastig was en waarin Gerard nog heel dicht bij een 
remise was. 
Het waren misschien niet veel sensationele, maar het spektakelstuk dat de partij tussen Cor 
Lazeroms en Toon de Rooij opleverde compenseerde dat meer dan genoeg. Toon won maar 
liefst twee stukken, Cor kreeg er een handjevol pionnen voor terug, maar stond feitelijk 
gewoon verloren. En wat doe je dan? Rotzooien! Twee stukken achter? Dan offeren we 
gewoon nog een stuk! 



Cor speelde hier 35.La2xf7. Je moet maar durven! Er volgde 35...,Tf8xf7 36.Tg2-g6+,Kh6-
h7 37.h5-h6 en nu had Toon Kh7-g8 moeten spelen, maar hij maakte het foutje waar Cor op 
gehoopt had en het was meteen uit: 37...,Lc5-f8? 38.h6xg7+!Kh7-g8 39.Th3-h8 mat. 
En voor de zoveelste keer blijkt maar eens: je hebt van Cor Lazeroms nooit gewonnen voor 
de partij ook daadwerkelijk ten einde is! 

Eindstand B-manche: 

1. Jan Rijkse 91½
2. Ad Bruijns 85½
3. John van Helden 73
4. Kees van Hogeloon 66
5. Hans Otten 64½

Stand clubkampioenschap: 

1. Jan Rijkse 176
2. Ad Bruijns 174½
3. Kees van Hogeloon 170½
4. Hans Otten 130½
5. Patrick Heijnen 112

Vorige week werd ook gespeeld in het Districtskampioenschap. In de 4e ronde waren de 
spelers van Eeuwig Schaak zeer succesvol. Patrick Heijnen won met zwart van Angelo 
Giglio, Gerard Snoeijs won met zwart van Rob Verbeek en Hans Otten won met wit van Jan
de Hertog. Johan Goorden speelde met zwart remise tegen Niek Oostvogels en Ted van Eck 
verloor met zwart van Ngo Hin Cheng. Stefan Colijn versloeg met zwart Alik Tikranian en 
gaat nu alleen aan de leiding met 4 uit 4. Beste speler van Eeuwig Schaak is Johan Goorden 
met 2½ uit 4. De volledige ranglijst en uitslagen vindt u terug op 
www.schaakgenootschap.nl (kopje “DKR”).

http://www.schaakgenootschap.nl/

