
Thom Lazeroms 5e van West-Brabant
Na lange tijd kou eindelijk een stralende zon buiten en temperaturen boven de 20°C. Wie gaat op 
zo'n dag binnen zitten schaken? De echte schaakfanaten! Dat waren de deelnemers aan het 4e Grand 
Prix toernooi, op het Jan Tinbergen College in Roosendaal. De opkomst bij dit laatste toernooi in 
een reeks van 4 jeugdtoernooien was door het mooie weer niet groot, maar de echte schakers waren 
present. Onder hen 2 leden van Eeuwig Schaak: Thom Lazeroms bij de categorie Stap 1 en Philippe 
de Heer in de categorie Stap 2. Thom Lazeroms werd op het toernooi 5e en daardoor werd hij ook 
5e in de totaalstand over 4 toernooien. Spijtig genoeg is die totaalstand niet terug te vinden op 
internet, de eindstanden van het laatste toernooi zijn terug te vinden op www.nbsb.nl en de foto's op 
www.depion.nl via de de site “Flickr”. Dat is een Amerikaanse site, waarvan de beheerders vast een 
andere naam hadden gekozen als ze wisten wat dat woord in het Nederlands betekent. 

Thom Lazeroms leest zelf de indeling van de volgende ronde op. Om hem heen van links naar 
rechts: Willem van Nassau, Ger IJzermans en Kimberley Oostvogels

Afgelopen donderdag is ook weer gespeeld voor de interne competitie van Eeuwig Schaak. 
Uitslagen van die partijen: 

Ad Bruijns – Cees Buurman 1-0
Wim Soeters – Jan Rijkse 0-1
Matti Hurkmans – John van Helden 0-1
Toon de Rooij – Louis van Mechelen 1-0
Joost Asselbergs – Ger van Aalst 0-1
Jan van Mechelen – Jan Konings 0-1

http://www.nbsb.nl/
http://www.depion.nl/


Stand aan kop: 

1. Ad Bruijns 103
2. Jan Rijkse 70
3. Cees Buurman 60
4. John van Helden 58½
5. Wim Soeters 52½
6. Kees van Hogeloon 49½
7. Matti Hurkmans 43
8. Toon de Rooij 41
9. Cor Lazeroms 38½
10. Ger van Aalst 37

Hoewel schaken een individuele sport is bestaat er ook een clubcompetitie voor schaakvereni-
gingen. Eeuwig Schaak doet hieraan mee via de Avondcompetitie, door verschillende regionale 
verenigingen wordt met achttallen op zaterdag gespeeld (7 of 9 keer per jaar) en er bestaat ook een 
“eredivisie”, die in het Nederlandse schaken Meesterklasse heet. In die Meesterklasse is het om de 
eerste plaats al enkele jaren niet erg spannend. Lange tijd was De Variant uit Breda heer en meester, 
totdat die club zonder sponsor kwam te zitten en nu helaas zelfs helemaal ter ziele is en de laatste 
jaren is HSG uit Hilversum zonder veel concurrentie de vaste nummer één. In de Meesterklasse 
wordt gespeeld met tientallen: 10 spelers van de ene vereniging spelen tegen 10 spelers van de 
andere vereniging en de resultaten worden bij elkaar opgeteld. In de voorlaatste ronde kwamen de 
twee Nederlandse schaakgrootheden Loek van Wely (spelend voor HSG) en Erik van den Doel 
(HMC Den Bosch) tegenover elkaar te zitten. Opvallend genoeg werd de partij beslist door een vrij 
simpele combinatie (zie diagram). 
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Loek van Wely (met wit) heeft een stuk meer, maar Erik van den Doel heeft daar wel 3 pionnen 
voor als compensatie. Van den Doel heeft zojuist 38...,Db5-b6? gespeeld en Van Wely twijfelt geen 
moment: 39.Df6xb6,Tb3xb6 40.Pe5-d7! en zwart geeft meteen op.
Ach ja... ook in de eredivisie laten de voetballers wel eens een steekje vallen....


