
Gemiste kans Jerom 

1.  

Altijd opletten op tussenzetjes. Jerom had hier 
met Le6, schaak, de partij in zijn voordeel kunnen beslissen. 

De nieuwste aanwinst op de club is Jerom van Wijnen. Een jonge fanatieke 

schaker die heel wat in zijn mars heeft. Tijdens de coronasluiting heeft hij al 

mee gespeeld met de online competitie. En dat ging niet onverdienstelijk. 

Vorige week had hij zijn eerste grote scalp kunnen pakken in de interne 

competitie. 

Jerom van Wijnen – Robert Prins 

Robert is toch niet de minste. Al veelvuldig stond hij op het podium van het 

clubkampioenschap. Laten we snel naar de stelling gaan. 

Robert, met de zwarte stukken, heeft zojuist een dame gewonnen met 1. – Lxf2+ 2. 

Dxf2 Txf2 en na 3. Kxf2 Df7+ 4. Kg1 Dxd7 kan de winst hem niet meer ontgaan. Dat is 

ook precies wat er gebeurde en niet veel later had Robert het punt binnen. 

Maar Jerom had beter, namelijk de tussenzet 3. Le6+!! Daarmee redt hij zijn loper en 

staat gewonnen. Robert heeft niet beter dan 3. – Tf7 en er kan volgen 4. Tf1 c6 5. Txf7 

Txf7 6. Tf1 Dxe6 7. dxe6 Txf1+ Kxf1 en Jerom staat een paard voor. 

Een gemiste kans; volgende keer niet te snel terugslaan maar even kijken of er nog 

verrassende tussenzetjes in zitten. 

Clubkampioenschap 



De beslissing is met nog één ronde te gaan gevallen. Ad Kroot volgt zichzelf op en 

blijft clubkampioen (zie het stuk elders in deze krant). 

Sander van Dijk is tweede geworden en de derde plek, waarvoor nog lang gestreden 

werd door een vijftal spelers, is voor 99% zeker opgeëist door Ron Verhoofstad. 

Hans Remmers heeft nog een theoretische kans maar dan moeten er bepaalde 

spelers niet en wel komen en ook de uitslagen moeten dan meezitten. 

En zo is er, voordat er mogelijk weer een nieuwe lockdown aan komt, toch een einde 

gekomen aan het seizoen 2019/2020. 

Het seizoen 2020/2021 wordt als verloren beschouwd maar dit seizoen is alweer 

begonnen. 

De tussenstand na 6 ronden aan kop is: 

1. Wim van Wanrooij 78.6 

2. Ron Verhoofstad 68.3 

3. Edgar van Dijk 62.1 

Alle uitslagen en de complete stand op 
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