Jeroen Hekhuis is al in de eerste ronde van het Bekertoernooi uitgeschakeld. Hij trof het niet met
de loting want het lot koppelde hem aan René Tiggelman. Normaal zou dit wel de finale partij
moeten zijn, maar het de loterij besloot anders.
In zijn partij tegen René stond hij al snel minder en René had een prima stelling met actieve
stukken. ZIjn loperpaar was duidelijk ook beter dan de loper en paard van Jeroen. René miste in
het eindspel de kans om te winnen en Jeroen kreeg zowaar een kans voor remise.
Wit: Jeroen Hekhuis
Zwart: René Tiggelman
Beker van Souburg 2022, eerste ronde
De volgende stelling is ontstaan met wit aan zet.

Er volgde
1. Pf3 Kg7 2. Pxg5? Kg6
Het idee van Jeroen was 3.Tf4 Txf4 4. Pe6+ gevolgd door 5. Pxf4. Helaas ging dit feest niet door
want de koning stond niet meer op g7, maar op g6. Jeroen zag dit nog wel, maar toen wat het

kwaad al geschiet.
3. Ta5 Lxg5
En klaar. Ondanks de verkeerde randpion is de stelling gewonnen en voor René natuurlijk een
koud kunstje.
Roel Schroevers trof het wel met de loting en speelde tegen Marciano Verduijn. Een leerzaam
potje voor Marciano, waar het krachtsverschil natuurlijk enorm was. Roel wist dan ook makkelijk
te winnen.
Eric Bouman wist Kees Polderman te verslaan. Een leuk weetje is dat de beide heren voor de
schaakvereniging Zierikzee gespeeld hebben.
Henrik Westerweele en Albert Vermue moesten in een barrage uitmaken wie er door mocht naar
de volgende ronde. De reguliere partij was vrij vlak en eindigde in remise. In de barrage sloeg
Albert met een aanvalspartij. De witte stukken van Albert denderde door de verdediging en zo
was de eerste verrassing een feit.
Merijn van Broekhoven was als eerste klaar. Jan Engelen gaf maar liefst twee torens weg en
daarmee was de partij klaar.
Alex Jonkheer kende geen problemen met Kevin Snelders. Al snel won hij een stuk, waarna hij
niet meer in de problemen kwam.
Carl Schoor had een verlenging nodig tegen Willem Brouwer. In de gewone partij stond Carl
lange tijd beter, maar uiteindelijk werd de partij toch remise. In de barrage sloeg Carl alsnog toe.
Johanna Brouwer speelde tegen Sylvana. Sylvana speelde best verdienstelijk, maar de ervaring
gaf de doorslag. Johanna had een aantal pionnen meer en dat was genoeg voor de winst.
Tot slot de partij tussen Roeland Alders en Frans Baljeu. Roeland speelde agressief en nadat Frans
meerdere tempi verloor was er geen houden meer aan.
Eerste ronde
Jeroen Hekhuis - René Tiggelman * 0-1
Marciano Verduijn - Roel Schroevers * 0-1
Eric Bouman * - Kees Polderman 1-0
Henrik Westerweele - Albert Vermue * remise, 0-1

Merijn van Broekhoven * - Jan Engelen 1-0
Alex Jonkheer * - Kevin Snelders 1-0
Carl Schoor * - Willem Brouwer remise, 1-0
Sylvana Snelders - Johanna Brouwer * 0-1
Roeland Alders * - Frans Baljeu 1-0
Tweede ronde
Johanna Brouwer - Carl Schoor
Kwart finale
Roel Schroevers - Albert Vermue
Alex Jonkheer - Roeland Alders
René Tiggelman - Merijn van Broekhoven
Eric Bouman - Johanna Brouwer/Carl Schoor
* Naar volgende ronde

