
Ratingprijs voor Johan Goorden en Patrick Heijnen

Het Districtskampioenschap Roosendaal (DKR) is dit seizoen weer ten einde. Stefan Colijn 
uit Roosendaal werd eindwinnaar met 6½ uit 7, een vol punt voor de nummers 2 en 3 Alik 
Tikranian en Ivo Kok. Johan Goorden en Ted van Eck haalden allebei 4½ punten en eindig-
den respectievelijk als 7e en 8e. Johan Goorden viel desalniettemin in de prijzen: hij kreeg 
de ratingprijs in de categorie t/m 1800. Ook Patrick Heijnen kreeg een ratingprijs, in zijn 
geval in de categorie t/m 1400. De rating die de spelers hadden bij aanvang van het DKR 
(dus in oktober 2016) bepaalt in welke categorie de spelers vallen. Zo is de rating van Johan
Goorden inmiddels gestegen naar 1843, maar bij aanvang van het DKR zat hij nog net onder
de 1800, waardoor hij in die ratingcategorie meedeed voor de ratingprijs. 

Johan Goorden Patrick Heijnen

Johan Goorden besloot het DKR met een bepaald onorthodox potje tegen Marc Naalden. 
Dat is op zich niet zo verrassend, want zowel Johan Goorden als Marc Naalden staan 
bekend om hun onorthodoxe stijl. In hun onderlinge partij op het DKR, waarin Johan wit 
had, maakten zij er wel een heel bizarre partij van. Na 1.b3,e5 2.Lb2,Ld6 3.e3,c6 4.Dg4,Pf6 
5.Dxg7,Tg8 6.Dh6,Tg6 7.Dh4,Lc7 8.Ld3,Txg2 9.Lxh7,Pxh7 10.Dxh7,Df6 11.f4,d5 
12.Pf3,Lf5 13.Dh4,Dg6 14.Lxe5 kwam de volgende stelling op het bord. 

Toch een kunst om in 14 zetten het schaakbord in zo'n puinhoop om te toveren! Marc Naal-
den zag een aardig geintje hier: hij offert een toren om er direct daarna één terug te winnen. 
Helaas voor hem zat er nog een addertje onder het gras: 14...,Tg2-e2+ 15.Ke1xe2,Dg6-g2+ 
16.Dh4-f2,Dg2xh1 17.Pb1-a3! De zwarte dame zit klem op a1 en gaat verloren. Marc gaf 
op. 



“Een kleine misrekening”, verklaarde Marc Naalden na de partij aan de reporter van
Eurosport live. 


