
Thom Lazeroms districtskampioen 
Thom Lazeroms is bij de kampioenschappen van het district Roosendaal kampioen 
geworden in de categorie E. Het succes van Eeuwig Schaak werd in deze categorie compleet 
gemaakt door Tim Peters, die achter Thom Lazeroms als tweede eindigde. Beiden mogen 
door dit resultaat naar de Brabantse kampioenschappen in hun leeftijdscategorie. 
Op het districtskampioenschap werden de categorieën D (geboren in of na 2000) en E 
(geboren in of na 2002) samengevoegd tot één grote groep. In die groep werd Thom 
Lazeroms 5e. En daarmee presteerde hij iets heel bijzonders, want dat leverde hem ook nog 
een plaatsing op voor de Brabantse kampioenschappen in categorie D! Gelukkig worden die 
twee Brabantse kampioenschappen op verschillende tijdstippen gehouden, zodat hij aan 
beide mee kan doen. 
In de categorie D speelden ook Philippe de Heer en Thomas Peters mee. Ook zij speelden 
een uitstekend toernooi, maar liepen net kwalificatie voor het Brabants kampioenschap mis. 
Met een beetje meer geluk hadden ook zij zich geplaatst; wellicht slagen zij daar de 
volgende keer net wel in. In ieder geval lieten ook zij zien tot de betere talenten van district 
Roosendaal te horen!

Thom Lazeroms toont vol trots de oorkonde van de districtskampioen

Ook de senioren boekten een succes. In de Avondcompetitie werd in de eerste wedstrijd van 
het seizoen Unk verpletterd met 3½-½. Nadat Ger van Aalst en Toon de Rooij met een 
geslaagde aanval op de koning hun tegenstander mat hadden gezet, nam Jan Rijkse genoeg 
met remise in betere stelling om de teamwinst binnen te slepen (zoals een echte teamspeler 



betaamt!). Kees van Hogeloon zorgde voor de kers op de taart door na een hele avond 
minder te hebben gestaan in het eindspel alsnog te winnen. Het is lang geleden dat Eeuwig 
Schaak met zulke grote cijfers won en dat schept vertrouwen voor het komende seizoen. 

Niettemin zijn we wel benieuwd of de volwassenen die dit lezen net zo slim zijn als de 
jeugd van Eeuwig Schaak. Het diagram dat bij deze tekst staat is een opgave voor de jeugd, 
Stap 3. Thomas Peters en Philippe de Heer volgen deze stap en zij weten deze opgave 
moeiteloos te maken. De vraag is simpel: wat speelt wit? 
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