
Schaakjeugd op Grand Prix Circuit
Bij de term “Grand Prix Circuit” zullen de meesten moeten denken aan snelle auto's of motoren, die 
over een speciaal daarvoor aangelegd stuk asfalt racen en zeker niet aan schakende kinderen. Het 
“Grand Prix Circuit” is echter ook de benaming van vier schaaktoernooien voor de jeugd uit het 
district Roosendaal, waarover een gezamenlijk klassement wordt gemaakt. Het wordt al jarenlang 
georganiseerd en met veel succes. Dit seizoen vinden alle vier de toernooien plaats in het Jan 
Tinbergen College in Roosendaal, dat hiervoor een uitstekende gelegenheid biedt. Aan het eerste 
Grand Prix Toernooi van dit seizoen, dat afgelopen zondag gespeeld werd, deden namens Eeuwig 
Schaak Marvin van Gastel, Jordy Rens en Thom Lazeroms mee. Naar verwachting zullen bij de 
andere Grand Prix Toernooien nog meer jeugdleden van Eeuwig Schaak meedoen, maar met name 
verplichtingen jegens een in Spanje woonachtige Goedheiligman maakten dat er nu een aantal 
kinderen verhinderd waren. 
Marvin van Gastel speelde mee in de groep van Stap 2 en haalde daar 2 punten binnen. Voor Jordy 
Rens en Thom Lazeroms, die meededen in de groep van Stap 1, was het hun allereerste schaak-
toernooi. Ze deden het lang niet slecht en haalden beiden een score van 3½ uit 7, dus precies 50%. 
In de laatste ronde speelden ze tegen elkaar en die partij eindigde na felle strijd in remise. Ook als 
de weerstands- en SB-punten in aanmerking genomen worden, eindigden Jordy en Thom vlak bij 
elkaar: er stond maar één andere deelneemster tussen en dat was Talitha van Hogeloon, de dochter 
van de secretaris van Eeuwig Schaak. Pikant was het onderlinge duel tussen Talitha van Hogeloon 
en Thom Lazeroms, directe familie van de voorzitter van Eeuwig Schaak, waarbij voorzitter en 
secretaris van dezelfde club stonden te duimen voor hun pupil. Tot een bestuurscrisis binnen 
Eeuwig Schaak heeft dit niet geleid. Beiden konden er ook na de partij gewoon mee lachen. Cor 
Lazeroms net iets meer, want Thom won de onderlinge partij. 
Het toernooi verliep zonder enige wanklank, mede door het sportieve gedrag van de kinderen zelf. 
Ingrijpen door de leiding was zelden of nooit nodig, zoals dat meestal het geval is bij jeugd-
schaaktoernooien. In de groep van Stap 1 werd de dagwinst gedeeld door Bas Melse en Tijmen van 
de Weide, beide uit Huijbergen. Dat is op zich wel bijzonder, want nooit eerder was er een 
afvaardiging uit Huijbergen op een jeugdschaaktoernooi. Ook daar is men nu op een goede manier 
met jeugdschaak bezig en dat is alleen maar goed nieuws. Bij Stap 2 was Tikran Tikranian 
oppermachtig. Hij verpletterde al zijn tegenstanders. Een naam om te onthouden, dus! Bij Stap 3 
won Rob Rekveld van De Pion uit Roosendaal en bij Stap 4 ging de winst naar Alexander Bruschke 
van BSV uit Bergen op Zoom. En wat vooral zo leuk was: geen enkele deelnemer in geen enkele 
groep ging met 0 punten naar huis. 

Tafelleider Ger IJzermans leest de indeling voor de nieuwe ronde voor 



De volgende Grand Prix Toernooien worden gehouden op 19 december, 20 februari en 10 april. 

De senioren togen afgelopen maandag naar Zevenbergen om voor de Avondcompetitie aan te treden 
tegen het A-team van Unk. In het verslag van de vorige ronde staken we de loftrompet over de 
clubliefde van RSG-speler Patrick Heijnen, maar ook bij Eeuwig Schaak zijn er natuurlijk mensen 
met een groot hart voor de club. Neem nu John van Helden. Hij had zich voor de wedstrijd tegen 
Unk eigenlijk afgemeld vanwege een feestje, maar één van de andere teamleden werd ziek en John 
liet het feestje voor wat het was om toch maar mee te spelen, Hij speelde zowaar ook nog een 
sublieme partij, die hij op schitterendewijze won, maar helaas ging het op de andere borden alsnog 
fout voor Eeuwig Schaak, waardoor Unk met 3-1 won. De opofferings-gezindheid van John had een 
beter vervolg verdiend...


