
John van Helden: drakendoder

De interne competitie bij Eeuwig Schaak bereikt zijn climax en met nog één ronde te spelen 
is die competitie spannender dan ooit. Nog 3 spelers kunnen kampioen worden en er is een 
goede kans dat na de laatste ronde nog niet helemaal duidelijk is wie de winnaar is, maar 
eerst de herberekening van de laatste stand door competitieleiders Cees Buurman en Wim 
Soeters moet worden afgewacht. Eén van de hoofdrolspelers in het koningsdrama is John 
van Helden, zelf niet één van de kampioenskandidaten, maar wel iemand de ze allemaal de 
baas kan. 

John van Helden

In de voorlaatste ronde van afgelopen week werden, doordat enkele leden  op vakantie 
waren tijdens de meivakantie, slechts vier partijen gespeeld. Ad Bruijns won gedecideerd 
van Hans Otten. Zijn stukken namen de koningsstelling van Hans van begin af aan onder 
vuur en het was al snel duidelijk dat de koning van Hans het niet zou overleven. Vrediger 
ging het er aan toe tussen Jan Rijkse en Patrick Heijnen. Jan slaagde er niet in beslissend 
voordeel te krijgen tegen Patrick en de partij eindigde in een vreedzame remise. In de partij 
tussen Toon de Rooij en Jan Konings was Toon weer eens ouderwets op dreef. Hij hield het 
beste overzicht in een partij vol verwikkelingen en won. 
Kees van Hogeloon was er op gebrand te winnen van John van Helden, omdat de kampi-
oenstitel voor hem daarmee na ruim 20 jaar weer eens voor hem lonkte. Kees kwam inder-
daad goed te staan, maar John vocht terug. En hoe! Hij wist bij toverslag allerlei tactische 
complicaties in de stelling te brengen en kwam beter en beter te staan. In een eindspel met 
een pion meer voor John was aan het eind van de partij de winst al lang uit zicht voor Kees 
en moest hij knokken voor remise. En dat had hij waarschijnlijk wel uit het vuur kunnen 
slepen als hij in de volgende stelling de goede zet had gedaan. 



Kees had hier 49...,Le8-d7 moeten spelen. Helaas voor hem deed hij wat anders: 49...,Ke5-
f4. Het antwoord kwam als een mokerslag: 50.Pe3-f5! De pion op h6 is niet meer te redden 
en wit wint. En zo kan één ongelukkig zetje uiteindelijk beslissend zijn voor het clubkam-
pioenschap, want het dit zou best achteraf wel eens het zetje geweest kunnen zijn, waarmee 
Kees het clubkampioenschap uit handen heeft gegeven. 

John van Helden kreeg na de winst op Kees van Hogeloon meteen de titel van “drakendo-
der” toebedacht, omdat hij eerder ook al won van Ad Bruijns. Al is de winst van John op 
Kees op zich een stuk minder verrassend, omdat John al enkele keren eerder van Kees won 
en diverse malen remise tegen hem speelde. De manier waarop John dit keer won was wel 
zeer indrukwekkend. Het moge duidelijk zijn dat John in bloedvorm is en in de komende 
seizoenen zelf een kanshebber voor het clubkampioenschap is. 

In de C-manche is de stand nu als volgt: 

1. John van Helden 86½
2. Kees van Hogeloon 81
3. Ad Bruijns 72½
4. Jan Rijkse 65
5. Patrick Heijnen 49½

In de stand om het clubkampioenschap wordt de zaak nu heel ingewikkeld. Kees van 
Hogeloon en Ad Bruijns staan nu praktisch gelijk, met Jan Rijkse daar op korte afstand 
achter. Kees moet nog tegen Ad en bij een remise tussen die twee en winst van Jan Rijkse 
staan ze alledrie ongeveer gelijk en hangt het van de herberekening af wat de uiteindelijke 
volgorde tussen die drie wordt. En zo kunnen alle partijen in de laatste ronde nog bepalend 
zijn voor het clubkampioenschap. Nog nooit eerder is er bij Eeuwig Schaak zo'n spannende 
en ingewikkelde ontknoping van het clubkampioenschap voorgekomen! 


