
Weer eerste plaats voor Thijs Lazeroms
Thijs Lazeroms heeft het weer geflikt! Na zijn eerste plaats in het eerste Grand Prix toernooi 
van het seizoen heeft hij nu ook in het tweede Grand Prix toernooi de eerste plaats gepakt in 
de categorie Stap 1. Hij won 9 van de 10 partijen en pakte zo heel overtuigend de eerste 
plaats weg voor Jip Heijmans en Sam Colin. Thijs is niet te stoppen in zijn eerste schaak-
seizoen en dat belooft dus nog wat voor de toekomst!
Bij Stap 2 speelden op het 2e Grand Prix toernooi van Eeuwig Schaak Thom Lazeroms en 
Dylan Bastiaansen mee. Zij bliezen uitstekend hun partijtje mee, maar konden niet meedoen 
voor de eerste plaatsen. Voor Dylan was het de eerste keer dat hij meedeed aan een Grand 
Prix toernooi en dat is in het begin zeker even wennen, vooral omdat er ook met klok 
gespeeld wordt, hetgeen de kinderen nog niet heel erg aan gewend zijn. En dat het heel 
vermoeiend is om je 9 keer achter elkaar op te laden voor een superspannende partij met 
stuk voor stuk sterke tegenstanders zal Dylan ook wel gemerkt hebben. Desalniettemin deed 
hij het helemaal niet slecht en hij met wat meer ervaring het nog zeker aardig gaan doen. 
Winnaar bij Stap 2 werd Maarten Schut, voor Vincent Gijse en Kimberley Oostvogels. Bij 
Stap 3 en hoger gingen de eerste en tweede plaats naar de familie Tikranian: Alik werd 
eerste, Tikran tweede en Martijn Struijs werd derde. Maro Tikranian werd overigens samen 
met Jeffrey Coremans gedeeld 4e, dus het feest kon niet op bij de Tikranians. 

De senioren speelden afgelopen maandag de derde ronde van het Districtskampioenschap. 
Wederom speelden twee spelers van Eeuwig Schaak tegen elkaar: Ted van Eck won van Ab 
Witkamp. Kees van Hogeloon verloor van Cees IJzermans en Johan Goorden behaalde een 
verdienstelijke remise tegen Stefan Colijn, die toch min of meer geldt als de gedoodverfde 
winnaar. 
Met het  Avondcompetitieteam ging het afgelopen week wat minder. Tegen het C-team van 
BSV uit Bergen op Zoom werd na een zware, spannende strijd met 3-1 verloren. Na remises 
van Ger van Aalst en Jan Rijkse verloren Toon de Rooij en Kees van Hogeloon beiden nipt 
na lang goed tegenspel te hebben geboden. In ieder geval kon van alle vier de spelers 
gezegd worden dat ze na een lange avond zwoegen eruit hebben gehaald wat erin zat; helaas 
bleek de tegenstander nu eenmaal een maatje te groot. 
Intussen walst De Pion, die voor het eerst in haar geschiedenis ook meespeelt in de Avond-
competitie, over elke tegenstander heen met 4-0. Tegen Unk A had het echter anders af 
kunnen lopen. Pionspeler Frank Lambregts had het met wit moeilijk tegen Aad Kerkhof, 
bood zelfs nog remise aan (wat werd afgewezen), maar knokte zich daarna alsnog terug, 
waarna op de 66e zet de zwartspeler een voor hem fataal foutje maakte (zie diagram).
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Zwart speelde 66...,Pd7-f8?, waarna wit fraai het feit beslecht: 67.Tb7-b6+!,Ke6-f7 
68.Tb6xf6+! en de pion op h7 kan tot dame promoveren. Eeuwig Schaak moet nog tegen De 
Pion en wel in de laatste ronde. De Pion is inmiddels de op één na grootste vereniging van 
Nederland, heeft de op één na grootste jeugdafdeling van Nederland en het jeugdteam in 
categorie C (geboren na 1 januari 1998) werd onlangs derde van Nederland! Daar zijn we 
dus voorlopig niet van af, maar het heeft beslist ook wel voordelen zo'n “grote broer” als 
vereniging in de buurt te hebben!
 

Het C-team van De Pion (Noud Riemens, Alik Tikranian, Robin van Trijp en Koen Riemens)


