Alle ogen gericht op Hoogeveen
De afgelopen paar weken was Hoogeveen even schaakhoofdstad van Nederland. In Hoogeveen werd een groots opgezet schaaktoernooi georganiseerd, waarvan de eindwinnaar de
Nederlandse grootmeester Roeland Pruijssers was. Het toernooi in Hoogeveen had een bijzonder West-Brabants tintje met een vleugje Eeuwig Schaak. De arbitrale leiding was in
handen van Frans Peeters, geassisteerd door Huub Blom, Erik van Elven en... Ad Bruijns.
Behalve Huub Blom komt het hele kwartet arbiters uit Roosendaal en is er één ook lid van
Eeuwig Schaak. En dat lid van Eeuwig Schaak (Ad Bruijns dus) was behalve arbiter ook
fotograaf. Op de website van het toernooi in Hoogeveen (www.hoogeveenchess.nl/nl) zijn
de door hem gemaakte foto's te vinden. Verder werd er in een toernooi een bijzonder goede
prestatie geleverd door Roosendaler Stefan Colijn, die met 6 uit 9 9e werd en grootmeester
Harmen Jonkman wist te verslaan.

Ad Bruijns aan het werk als arbiter in Hoogeveen
Toernooidirecteur in Hoogeveen is Loek van Wely, zelf een topschaker in Nederland en
meervoudig Nederlands kampioen. Direct na het toernooi in Hoogeveen vertrok Loek van
Wely naar Chersonissos op Kreta, waar het EK voor landenteams gespeeld wordt en Loek
van Wely captain van de Nederlandse delegatie is. Hoe het de Nederlanders daar vergaat is
te lezen op teletekst en op www.schaaksite.nl.
Het toernooi in Hoogeveen had een bijzondere opzet: een combinatie van een open toernooi
volgens Zwitsers systeem en matches. De finale ging tussen Roeland Pruijssers en het 18jarige Duitse talent Dimitri Kollars. Het moment waarop de finale beslist werd was op de
25e zet in de volgende stelling, waarin Roeland Pruijssers wit had.

25.Tg4xg5!,Tg8xg5 26.Tg3xg5 en als zwart nu de toren terugslaat met 26...,Dxg5 volgt
27.Dxf7+, waarmee wit de geofferde toren terugwint en straal gewonnen staat. Daarom koos
zwart hier voor 26...,Te8-f8, maar na 27.Tg5-g7+,Kh7-h8 28.Tg7-g4,Kh8-h7 29.Tg4h4,Df6-g6 30.Dh5-f3 sneuvelt de pion op h6, stond zwart alsnog hopeloos en gaf dus op.
Knap gezien van Roeland Pruissers!
In de strijd om de 3e en 4e plaats won Dinara Saduakassova, een Kazachstaanse die afgelopen dinsdag 21 jaar werd, van de Nederlander Thomas Beerdsen. De vrouwen gaan langzamerhand steeds meer een rol spelen in de internationale schaaktop en dat is alleen maar een
goede zaak.

Van links naar rechts: Loek van Wely, Dinara Saduakassova, Dimitri Kollars en Roeland
Pruijssers

