
Simultaan 13 april wordt tevens jeugd-reünie

Op donderdag 13 april komt Wouter Jans naar 't Trefpunt in Rucphen om daar een simultaan
te geven. Wouter Jans is voormalig jeugdlid van Eeuwig Schaak en woont en schaakt tegen-
woordig in Enschede. Als jeugdschaker was Wouter een talentvolle schaker en maakte hij 
deel uit van succesvol jeugdteam. De leden van dat jeugdteam en diverse andere voormalige
jeugdleden komen 13 april weer bij elkaar om nog eens gezellig bij te kletsen. Zo wordt de 
simultaan dit jaar een ware reünie! Deelname aan de simultaan is gratis voor alle leden en 
oud-leden van Eeuwig Schaak en alle inwoners van de gemeente Rucphen. De aanvang is 
om 19.30 uur, zodat na een introductie de simultaan kan beginnen om stipt 20.00 uur. 

Wouter Jans

Als de deelnemers aan de simultaan er net zo invliegen als de leden op de clubavond van 
afgelopen week, kan Wouter zijn borst nat maken. De ene sensationele partij na de andere 
was daar te bewonderen. Jan Konings bijvoorbeeld, die met zwart tegen Hans Otten pardoes
een paard offerde op f2, wat op het eerste gezicht volkomen kansloos leek, maar wat hem de
rest van de partij aanvalskansen bleef opleveren. Hans wist ze allemaal het hoofd te bieden, 
bleef een stuk voor en won de partij, maar het kostte hem wel bloed, zweet en tranen. 
Patrick Heijnen wist tegen Gerard Snoeijs een aanval langs de open gekomen h-lijn te 
lanceren en aangezien Gerard kort gerocheerd had was dat een groot probleem voor zijn 
koning. Die koning overleefde het niet en Patrick won dus. Kees van Hogeloon verraste Jan 
Rijkse met een dubbele aanval, die Kees de kwaliteit opleverde en de stelling van Jan als 
een kaartenhuis in elkaar deed storten. Jan gaf al snel daarna op. Ben Seleski won met een 
vorkje tegen Cor Lazeroms een stuk en daardoor de partij. Wim Soeters won tegen Cees 
Buurman al vroeg in de partij een stuk, maar Cees knokte zich terug in de partij en wist nog 
een remise uit het vuur te slepen. 
De sensatie van de avond was de partij tussen John van Helden en Ad Bruijns. John won, 
wat op zich al een sensatie is, want Ad heeft al sinds mensenheugenis geen partij bij Eeuwig
Schaak verloren, maar de manier waarop John won was indrukwekkend. Na 1.e4,c5 
2.Pf3,Pc6 3.Lc4,e6 4.Pc3,a6 5.a3,b5 6.La2,Lb7 7.d3,d6 8.O-O,Le7 9.Le3,Pf6 10.Dd2,h6 
11.h3,Dd7 12.Pe2,a5 13.Pg3,La6 14.Tfe1,b4 15.Lb3,Tb8 16.a4,Ld8 17.Lf4,e5 18.Le3,Pd4 
19.Lxd4,cxd4 20.Pf5,Kf8 21.Pg3,g6 22.Tf1,Kg7 23.Ph2,Lc7 24.f3,Thf8 25.Pg4,Pxg4 
26.fxg4,f6 27.Tf3,Ld8 28.Taf1,Le7 29.Df2,Lb7 komt John op de proppen met een 



verrassend stukoffer. 

30.Pg3-f5+!? 

Doel van het stukoffer: het openbreken van de g-lijn om daarlangs de zwarte koning aan te 
vallen. Er volgde 30...,g6xf5 31.g4xf5,Dd7-e8? (Volgens Fritz had zwart hier met 31...,Th8 
of 31...,Kh7 het vege lijf kunnen redden en de partij zelfs kunnen winnen) 32.Tf3-g3+,Kg7-
h7 33.Tg3-g6,Tf8-f7 34.Df2-h4,Le7-f8 35.Lb3xf7,De8xf7 36.Dh4-h5,Df7-e8 37.Tf1-
f3,Lf8-g7 38.Tf3-g3,Lg7-f8 39.Tg3-g4,Lb7-c6 40.Tg4-h4,Tb8-b7 41.Dh5xh6+!!,Lf8xh6 
42.Th4xh6 mat. 

John van Helden
 


