
Thom Lazeroms verrast op Grand Prix
Afgelopen zondag is het 3e Grand Prix Toernooi gespeeld op het Jan Tinbergen College in 
Roosendaal. De jeugd van Eeuwig Schaak deed het daar uitstekekend. Thom Lazeroms werd in de 
groep van Stap 1 zelfs tweede met een score van 5 uit 7. Ook Tim Peters deed het bijzonder goed in 
die groep en werd 6e met een score van 4 uit 7. Jordy Rens werd met 3 uit 7 gedeeld 10e en deed 
het dus ook zeker niet slecht. 
In de groep Stap 2 waren eveneens 3 leden van Eeuwig Schaak actief: Philippe de Heer, Thomas 
Peters en Marvin van Gastel. Zij deden weliswaar niet mee om de hoofdprijzen, maar pakten wel de 
nodige punten mee en konden dus tevreden terugkijken. 

Uitslagen 3e Grand Prix toernooi

Stap 1: 
1. Tijmen van der Weide 7 uit 7
2. Tom Lazeroms 5 uit 7 (26 weerstandspunten) 
3. Max Colin 5 uit 7 (23,5 weerstandspunten)  

Stap 2: 
1. Mick Dielissen 6½ uit 7
2. Maro Tikranian 6 uit 7  (28 weerstandspunten) 
3. Thomas Schlössles 6 uit 7  (26 weerstandspunten) 
4. Luuk van der Wulp 6 uit 7  (22,5 weerstandspunten) 

Stap 3: 
1. Tikran Tikranian 9 uit 9
2. Gavin van Elleswijk 7 uit 9 
3. Willem Biezemans 6 uit 9 

Stap 4 en hoger: 
1. Alexander Bruschke 9½ uit 10
2. Jeffrey Coremans 5½ uit 10 (17,75 SB-punten) 
3. Robbin Poppe 5½ uit 10 (16,75) 

De senioren kunnen deze namen alvast onthouden en weten zo hoe hun toekomstige “kwelgeesten” 
heten. Voor je het weet zijn de kleintjes groot, maar ver voor ze groot zijn slagen ze er vaak al in 
volwassen schakers ongenadig in te maken. 

De nu volgende partij lijkt op een partijtje tussen jeugdspelers, maar is in werkelijkheid een partij, 
die gespeeld werd in 1858 in Parijs tussen de Amerikaan Paul Morphy met wit tegen twee Franse 
edelmannen met zwart. De stijl van spelen uit die tijd doet veel denken aan de manier waarop 
jeugdspelers nu spelen, al waren de combinaties, vooral die van de “groten” uit die tijd, wel erg 
goed doordacht: 

1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-f3-d7-d6 3.d2-d4,Lc8-g4 4.d4xe5,Lg4xf3 5.Dd1xf3,d6xe5 6.Lf1-c4,...
Wit lijkt zowaar wel een soort herdersmat uit te proberen! 6...,Pg8-f6 7.Df3-b3,Dd8-e7 8.Pb1-c3,c7-
c6 9.Lc1-g5,b7-b5 10.Pc3xb5,c6xb5 11.Lc4xb5+,Pb8-d7 12.o-o-o,Ta8-d8 13.Td1xd7,Td8xd7 
14.Th1-d1,De7-e6 15.Lb5xd7,Pf6xd7 (zie diagram) en een mooi dame-offer tot besluit: 



1222222223
4 + +lN T5
4O +j+oOo5
4 + +w+ +5
4+ + O B 5
4 + +p+ +5
4+q+ + + 5
4pPp+ PpP5
4+ Kr+ + 5
6777777778
16.Db3-b8+!,Pd7xb8 17.Td1xd8 mat. 

De stijl van schaken uit die tijd wordt ook wel de “Romantische Stijl” genoemd en jeugdpartijtjes 
doen er erg aan denken. Al kun je van de jeugdspelertjes niet de genialiteit van Paul Morphy 
verwachten! Maar toch grappig om te zien hoe jeugdige schakers in hun eigen ontwikkeling de 
ontwikkeling van het schaakspel zelf zonder het zelf te weten in korte tijd overdoen. Cor van 
Wijgerden, geestelijk vader van de stappenmethode, wees hier al eens op: de ontwikkeling van het 
individu is de ontwikkeling van de groep, maar dan versneld. Het geld zelfs voor baby's in de 
baarmoeder, die verkort de evolutie van het leven tot mens doorlopen! 


