Vincent Wang excelleert in Districtscup
Vincent Wang, jeugdlid van Eeuwig Schaak, was vorig seizoen oppermachtig in de groep
van Stap 1 in de Districtscup. De Districtscup bestaat uit vier schaaktoernooien voor de
jeugd op zondagmiddagen, waarover aan het eind van het seizoen een totaalklassement
wordt opgemaakt. De verwachting was dat Vincent Wang het dit seizoen wel een stuk moeilijker zou krijgen, omdat hij nu in een gezamenlijke groep van Stap 2 en Stap 3 speelt en
Vincent bezig is met Stap 2. Dat bleek afgelopen zondag niet het geval te zijn. De 9-jarige
Vincent Wang mept de kinderen van Stap 3 net zo makkelijk van het bord af als de kinderen
die net als hij in Stap 2 zitten. Hij won afgelopen zondag het toernooi met een indrukwekkende score van 7½ uit 8. Een groot talent dus, die nog ver kan komen als schaker!

Vincent Wang in actie (foto: Ad Bruijns)
Behalve Vincent Wang deden ook Jorn Maas, Tjeu Vermunt en Carlijn van Beeck mee in het
toernooi in de Districtscup en ook zij lieten zien dat ze heel wat leuks op het schaakbord
kunnen brengen.
In de interne competitie van de senioren van Eeuwig Schaak is het dit seizoen vooral een
race tussen Ad Bruijns en Kees van Hogeloon, waarbij Ad momenteel op voorsprong ligt.
Beiden zijn tot nu toe ongeslagen, tegen elkaar speelden zij twee keer remise. Afgelopen
donderdag wonnen ze allebei gedecideerd en bouwden zo hun voorsprong uit. Ad Bruijns
won vliegensvlug van Patrick Heijnen door al in de opening met al zijn stukken op de koning van Patrick af te denderen. Kees van Hogeloon won tegen Cor Lazeroms eerst een stuk
en daarna nog de kwaliteit, waarna Cor opgaf. Ad en Kees waren beiden binnen de 20 zetten

klaar.
John van Helden won tegen Cees Buurman met een paardvorkje een toren en handhaafde
zich zo op de 3e plaats. John had aanzienlijk langer werk dan Ad en Kees, want Cees
Buurman bood lang uitstekend tegenspel. Jan Rijkse wist met een familieschaakje Jan
Konings een toren afhandig te maken en won zo zijn partij. Wim Soeters won tegen Gerard
Snoeijs een pionnetje en verzilverde dat met partijwinst in het eindspel. Ben Seleski zette
Hans Otten met zijn rug tegen de muur en dwong Hans al zijn stukken op de 8e rij terug te
trekken. Ben liet Hans niet ontsnappen en dat leverde hem een toren en vervolgens dus ook
de partijwinst op.
Stand aan kop in de B-manche met nog één ronde te spelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Ad Bruijns
Kees van Hogeloon
John van Helden
Patrick Heijnen
Wim Soeters

88½
86½
60½
51½
49½

Ad Bruijns

