
Ad Bruijns erelid NBSB

Afgelopen vrijdag hield de Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB) haar Algemene Leden-
vergadering. Op die vergadering werd Ad Bruijns benoemd tot erelid van de NBSB. Een eer
die in de 90-jarige geschiedenis van de NBSB nog maar 4 keer eerder iemand de beurt viel. 
Bovendien wordt het erelidmaatschap van de NBSB doorgaans pas toegekend als de betref-
fende persoon al overleden is. Dat Ad Bruijns al bij leven en welzijn het erelidmaatschap 
krijgt toebedeeld is te danken aan zijn grote verdiensten voor het schaakleven in Noord-
Brabant. Een opsomming geven van wat hij tot dusverre al heeft gedaan voor het schaak-
leven bleek onbegonnen werk, zo lang is die lijst, en hij is nog lang niet klaar. “Ik ben pas 
begonnen”, zei Ad Bruijns zelf op de Algemene Ledenvergadering. Ad Bruijns was meer 
dan 10 jaar voorzitter van de NBSB, is voorzitter van de Roosendaalse schaakvereniging De
Pion en is betrokken bij talloze toernooien en andere schaakactiviteiten, zowel voor de 
jeugd als voor de senioren. Voor een volledige opsomming van de verdiensten van Ad 
Bruijns voor de schaaksport tot nu toe is een compleet boekwerk nodig en dat boek wordt 
alleen nog maar dikker, want Ad Bruijns heeft er nog steeds zichtbaar plezier in en is nog 
lang niet van plan te stoppen. 
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Inmiddels is het nieuwe schaakseizoen weer gestart bij Eeuwig Schaak en is de eerste ronde 
van de interne competitie gespeeld. Dat leverde meteen een paar interessante ontmoetingen 
op. Zo speelde de voorzitter (Ben Seleski) tegen de oud-voorzitter (Cor Lazeroms), de 
nieuwe clubkampioen (Kees van Hogeloon) tegen de oude clubkampioen (Ad Bruijns) en 
speelden de beide competitieleiders (Cees Buurman en Wim Soeters) tegen elkaar. Al die 
partijen eindigden opmerkelijk genoeg in remise. Niet om ze met elkaar de strijd niet aan-
gingen, maar omdat na een spannende strijd de krachtsverhoudingen gelijk bleven. Enigs-
zins verrassende overwinningen waren er van Hans Otten en Gerard Snoeijs. Hans Otten 
hield na een enerverende partij tegen Jan Rijkse, waarin van alles gebeurde, de kwaliteit 
over, ruilde die kwaliteit in tegen een pion in het eindspel, die al snel van doorslaggevende 
betekenis was. Gerard Snoeijs hield tegen Patrick Heijnen in een toreneindspel twee pion-
nen over en dat was genoeg voor winst. Zowel Hans Otten en Gerard Snoeijs kwamen een 
paar jaar geleden als huisschaker de club binnen en nu staan ze met z'n tweeën bovenaan. 
Zo kan het dus gaan als je als huisschaker bij een club komt spelen! 

Nieuwe schakers kunnen nog makkelijk aanhaken in de nieuwe competitie bij de senioren 
en ook bij de jeugd kunnen nieuwe leden nog simpel instromen. De jeugd speelt op dinsdag 
van 15.30 – 17.00 uur. Wil je net als de kinderen die al bij Eeuwig Schaak spelen ook lol 
beleven aan het schaakspel, kom dan op dinsdag langs bij 't Trefpunt in Rucphen of neem 
contact op met Cor Lazeroms, tel. 0165-342346. 

In Tblisi in Georgië wordt er geschaakt om de wereldbeker (een knock-out toernooi) en daar
is de Nederlander Anish Giri goed bezig. Tegen de Rus Alexander Motylev speelde hij twee 
keer remise, waarna rapidpartijen de beslissing moesten brengen. Het werd weer twee keer 
remise, waarna Giri won met zwart en het met wit als volgt afmaakte. 

32.Dg7-e5+ en de partij is uit: 32...,Kd7 33.Dd5+ en zwart verliest een toren; 32...,Kc6 
33.d5+ en zwart verliest zijn dame. Motylev gaf hier dan ook gewoon op. 
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