
SV Eeuwig Schaak

Jeugd gaat weer van start
Het schaakseizoen is nu echt helemaal begonnen. De senioren hebben afgelopen donderdag hun 
eerste competitieronde afgewerkt en de jeugd is ook weer begonnen. Voor de jeugd is de hele 
maand september inloopmaand, om rustig aan weer op te starten. Wie graag mee wil doen met de 
jeugd kan op donderdagavond om 18.30 uur gewoon langskomen of even bellen naar Cor 
Lazeroms, tel. 0165-342346. In oktober starten we dan met schaaklessen en schaakpartijen. Later 
als in andere jaren, maar dat heeft alles te maken met het feit dat de zomervakanties voor de 
kinderen dit jaar erg laat zijn. 

De senioren zijn dus alweer begonnen. Voor de één is dat weer even wennen, met als gevolg dat er 
nog wat foutjes in het spel sluipen. De ander voelt zich weer meteen vertrouwd op het bord en 
levert meteen een prachtige partij af. In die laatste categorie kunnen we John van Helden zeker 
plaatsen. In de eerste ronde moest hij het opnemen tegen Ad Bruijns en hij maakte het hem meteen 
zo lastig dat hij Ad een half puntje wist af te snoepen. En dat terwijl Ad de laatste paar jaar zowat al 
zijn partijen wist te winnen bij Eeuwig Schaak. Ook Jan van Mechelen leverde een buitengewone 
prestatie. Hij speelde tegen Jan Rijkse, die een paar jaar niet aan de interne competitie meedeed, 
maar wel actief is blijven schaken en wist zowaar de kwaliteit te winnen. Daarna kwam Jan van 
Mechelen wel wat onder druk, maar hij bleef koelbloedig overeind en kwam finaal gewonnen te 
staan. Een verrassing, want Jan Rijkse is een zeer ervaren schaker, die bij Eeuwig Schaak zeker in 
de top zal gaan meedraaien. Het punt dat Jan van Mechelen zo dubbel en dwars verdiende kreeg hij 
echter niet, want op het eind verloor hij even zijn koelbloedigheid en kostte hem de dame. 
Jan Konings speelde tegen Louis van Mechelen en trok ook voluit ten aanval. Hij wist Louis 
helemaal te overrompelen en won de partij, al bleek achteraf dat Louis wel degelijk kansen had 
gehad om de partij helemaal om te draaien. Kees van Hogeloon veroverde tegen Matti Hurkmans de 
kwaliteit en zette dat voordeel om in winst. Wim Soeters had tegen Cees Buurman genoeg aan een 
pionnetje meer, dat hem in het eindspel de winst opleverde. 
De meest sensationele partij was die tussen Joost Asselbergs en Cor Lazeroms. Joost wist al snel in 
de partij de dame van Cor in het pikken en de partij leek daarmee beslist. Cor knokte zich echter 
terug en kwam van een totaal verloren stelling in een onduidelijke stelling met wederzijdse kansen 
terecht. Cor kwam in zijn element en kwam steeds beter te staan. Een laatste dodelijke aanval op de 
koning deed Joost de das om en zo won Cor alsnog de partij. Zo kennen we Cor weer. Van Cor 
Lazeroms heb je nooit gewonnen voor hij helemaal mat staat! 

Uitslagen ronde A1: 
Ad Bruijns – John van Helden ½ – ½
Cees Buurman – Wim Soeters 0 – 1  
Kees van Hogeloon – Matti Hurkmans 1 – 0 
Joost Asselbergs – Cor Lazeroms 0 – 1 
Jan Konings – Louis van Mechelen 1 – 0 
Jan van Mechelen – Jan Rijkse 0 – 1 

Tot slot nog een partijfragment van de Deense schaakgrootmeester Bent Larsen, die afgelopen week 
op 75-jarige leeftijd is overleden. Larsen was door zijn onconventionele, zeer aanvallende spel een 
icoon in de schaakwereld. Hier een fragment uit een partij tegen een andere schaakicoon, de 
Armeniër Tigran Petrosian. 



1222222223
4t+ W Tl+5
4Oo+ OoN 5
4 + Oj+oQ5
4+ +r+ + 5
4 +p+ +b+5
4+ + Br+ 5
4pP + +pP5
4+ + + K 5
6777777778
Bent Larsen heeft hier wit en de vraag is waar hij zijn dame wegzet. Terugtrekken op de h-lijn ligt 
voor de hand, maar Bent Larsen speelt liever zetten die minder voor de hand liggen. Hij kiest voor 
25.Dh6xg6! Na 25...,fxg6 26.Lxe6+,Tf7 27.Lxf7+,Kf8 28.Lxg6+,Lf6 staat wit duidelijker beter, 
maar Petrosian koos voor een andere variant, die de zaak er voor hem helaas niet beter op maakte: 
25...,Pe6-f4 26.Tf3xf4,f7xg6 27.Lg4-e6+,Tf8-f7 28.Tf4xf7,Kg8-h8 29.Td5-g5,b7-b5 30.Tg5-g3
1222222223
4t+ W + L5
4O + OrN 5
4 + Ob+o+5
4+o+ + + 5
4 +p+ + +5
4+ + B R 5
4pP + +pP5
4+ + + K 5
6777777778
Zwart geeft op. De dreiging Th3 is dodelijk. 


