
Spannende tijden voor schakers
Er breken interessante weken aan. Om te beginnen met deze week. Tussen Kerst en 
Nieuwjaar strijdt het crème de la crème van de Brabantse schaakjeugd om de persoonlijke 
Brabantse kampioenstitels in de categorieën A, B, C en D. Daaronder ook Thom Lazeroms 
van Eeuwig Schaak, die in de D-categorie meespeelt. Het zal geen eenvoudige opgave voor 
hem worden, maar dat geeft ook niet, aangezien hij in een hogere leeftijdscategorie 
meespeelt dat waar hij eigenlijk zelf toe behoort. Dat hij zich gekwalificeerd heeft voor het 
kampioenschap is al een grote prestatie op zich. Later speelt ook de jeugd van de E-
categorie nog een kampioenschap. Daar doet Thom Lazeroms dan weer aan mee, samen met 
o.a. Tim Peters, ook lid van Eeuwig Schaak.
Van 13 t/m 29 januari 2012 vindt in Wijk Aan Zee het jaarlijkse Tata Steel toernooi 
(vroeger Hoogovens Toernooi) plaats, het Wimbledon onder de schaaktoernooien. Vorig 
jaar werd dat toernooi enigszins verrassend gewonnen door de Amerikaan Hikaru 
Nakamura. Dat Nakamura een groot talent was, was al langer duidelijk. Toen hij nog maar 
11 jaar oud was versloeg hij in de volgende partij met zwart de Argentijnse grootmeester 
Alejandro Hoffman: 

1.d2-d4,Pg8-f6 2.c2-c4,g7-g6 3.Pb1-c3,Lf8-g7 4.Pg1-f3,O-O 5.Lc1-f4,d7-d6 6.h2-h3,c7-c5 
7.d4-d5,a7-a6 8.a2-a4,Pf6-h5 9.Lf4-d2,f7-f5 10.e2-e3,e7-e5 11.d5xe6 e.p.,Lc8xe6 12.Lf1-
e2,Pb8-c6 13.O-O,f5-f4 14.Pc3-d5,Lg7-h6 15.Ta1-a3,Le6xd5 16.c4xd5,Pc6-e7 17.e3-
e4,Ph5-f6 18.Dd1-b1,g6-g5 19.a4-a5,Pe7-g6 20.b2-b4,c5xb4 21.Ld2xb4,Dd8-e7 22.Le2-
d3,g5-g4 23.Pf3-d4,Pg6-h4 
24.h3xg4,Pf6xg4 25.Pd4-f6,... (Zie 
diagram)
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In plaats van zijn toren weg te spelen, 
offert de 11-jarige Nakamura nu zijn 
beide paarden!

25...,Ph4-f3+! 26.g2xf3,De7-h4! 27.f3xg4,Dh4xg4+ 28.Kg1-h2,Dg4-h4+ 29.Kh2-g1,Dh4-
g4+ 30.Kg1-h2,Dg4-h4 31.Kh2-g1,... Eeuwig schaak, de partij is ten einde, zou je denken... 
Als 11-jarig jongetje tegen een grootmeester ben je daar hartstikke blij mee. Niet 
Nakamura... Hij wil per sé winnen en gaat de zetherhaling daarom uit de weg! 31...,Kg8-f7 
32.Lb4-c3,b7-b5 33.Lc3-g7?,Dh4-g4+ 34.Kg1-h2,f4-f3 35.Th1-g1,Dg4-h4 mat. 

Hikaru Nakamura als 11-jarig jochie



Het duurde even voor het talent van Nakamura zich ook vertaalde in resultaten bij de 
volwassenen. Dat Nakamura liever snelschaakt op internet dan openingen bestudeert zal 
daar zeker mee te maken hebben. Vorig jaar gaf hij de complete internationale schaaktop het 
nakijken in Wijk Aan Zee. Benieuwd of hem dat in 2012 weer lukt...

2011: kleine Nakamura is groot geworden...


