
Prachtige prestatie van Thijs Lazeroms
Thijs Lazeroms heeft afgelopen zondag bij het 1e Grand Prix toernooi in het Jan Tinbergen 
College in Roosendaal voor een mooie prestatie gezorgd door als eerste te eindigen in de 
categorie Stap 1. Zijn tweelingbroer Thom speelde bij Stap 2 en scoorde met 3½ uit 7 
precies 50%. Kimberley Oostvogels bleef bij Stap 2 alle jongens en haar zus Cora de baas 
en pakte de eerste plaats. Bij Stap 3 en hoger ging de winst naar Alik Tikranian, voor zijn 
broer Tikran.  

Thijs Lazeroms

In de Avondcompetitie heeft Eeuwig Schaak na een uitstekende start even pas op de plaats 
moeten maken. Tegen Woensdrecht werd nipt verloren met 2½-1½. Kees van Hogeloon 
won, Jan Rijkse speelde remise en Cees Buurman en Cor Lazeroms moesten na een taaie 
strijd uiteindelijk toch in een nederlaag berusten. Ook nu weer speelde het viertal van 
Eeuwig Schaak tegen spelers met stuk voor stuk een veel hogere Elo-rating en ook nu was 
daar op de borden weinig van te merken. 

In het Districtskampioenschap speelden twee leden van Eeuwig Schaak tegen elkaar: Johan 
Goorden en Ted van Eck. Ted van Eck deed in die partij iets wat hij anders zowat nooit 
doet: hij gaf een stuk weg. Ted van Eck is het eerste lid van Eeuwig Schaak die ooit een 
Elo-rating van boven de 2000 heeft bereikt, maar hij is ook maar een mens en mensen 
maken nu eenmaal soms blunders. Johan Goorden won en is nu met een score van 2 uit 2 
gedeeld 1e. Kees van Hogeloon won van André van de Laar. 
Het partijfragment van de week komt ook uit het Districtskampioenschap en wel uit de 
partij Oliver de Hert – Jos van Ginneken.
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Het paard op c3 staat gepend en doet dus niet meer mee, zou je misschien denken. Dat dacht 
de zwartspeler (Jos van Ginneken) wellicht ook, maar Oliver de Hert heeft een 
onaangename verrassing voor hem in petto: 21.Pc3xd5+. De loper op b4 gaat verloren en de 
partij is zo goed als uit! 
Jeugdspelers kennen de naam van Oliver de Hert overigens wel: hij is de redacteur van 
Minorpromotie, het jeugdblad van de NBSB. 
Alle partijen in het Districtskampioenschap zijn terug te vinden op 
www.schaakgenootschap.nl. En zoals altijd is de tekst van dit stukje op internet terug te 
vinden op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
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