
Thom Lazeroms verweert zich kranig
De afgelopen week speelde Thom Lazeroms mee met het Brabants kampioenschap voor 
jeugdschakers in de categorie D (t/m 11 jaar). En dat terwijl Thom zelf nog maar 9 jaar is en 
daarmee eigenlijk tot de E-categorie hoort. Thom moest het op het Brabants kampioenschap 
opnemen tegen jongens die soms 1, maar meestal 2 jaar ouder waren dan hij en ook meer 
schaakervaring hadden. Bovendien was het de eerste keer dat Thom op een toernooi 
meespeelde, waarbij hij verplicht was alle zetten te noteren, iets waar Thom ook weinig 
ervaring mee heeft. En als je dan, zoals Thom in de 6e ronde, moet spelen tegen Iratush 
Tharmalingam, is je bedenktijd al half om eer je de naam van je tegenstander foutloos op het 
notatieformulier hebt weten te schrijven. Thom had het dan ook niet makkelijk, moest 
duidelijk wennen aan het spelen van een dergelijk toernooi, maar kwam desalniettemin thuis 
met een aardige score van 3½ uit 9. De ervaring die hij afgelopen week heeft opgedaan kan 
hem van pas komen over twee weken, wanneer hij het Brabants kampioenschap in zijn 
eigen leeftijdscategorie speelt. 

Hoogtepunt van het toernooi voor Thom Lazeroms was zijn partij tegen Lard Eerens. Lard 
Eerens, spelend bij De Pion uit Roosendaal, is in het district Roosendaal de kampioen in de 
D-categorie. Maar tot ieders verbazing mepte de E-kampioen van het district (Thom dus) de 
D-kampioen hardhandig van het bord. De hele partij, waarin Thom Lazeroms met wit 
speelde, duurde slechts 23 zetten en verliep als volgt: 

1.e2-e3,e7-e5 2.d2-d4,... (Thoms eigen openingssysteem, dat hij tijdens het hele 
kampioenschap consequent speelde; wie weet wordt deze opening ooit bekend als de 
“Lazeroms Opening”) 2...,e5xd4 3.e3xd4,Dd8-e7+ 4.Lf1-e2,Pb8-c6 5.Pg1-f3,Pg8-f6 6.Pb1-
c3,e7-e5 7.O-O,Lc8-d7 8.Tf1-
e1,De7-d6 9.Le2-d3+,Lf8-e7 
(Zie diagram)
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Hier deelt Thom Lazeroms al de 
beslissende klap uit:

10.Pc3-b5!!,Dd6-b4 11.Pb5xc7+!,Ke8-d8 12.Pc7xa8,Ld7-g4 13.h2-h3,Lg4xf3 
14.g2xf3,Db4xd4 (Lard Eerens kreeg hier wellicht weer een klein beetje hoop, maar dat 
duurde niet lang) 15.Lc1-e3,Dd4xb2 16.Ta1-b1,Db2-e5 (17.Lb6+! wint nu een dame, maar 
wat Thom speelt is ook niet slecht) 17.Tb1xb7,Kd8-c8 18.Tb7-c7+,Kc8-b8 19.Le3xh7+!, 
Pc6xa7 20.Tc7xe7,... (Thom laat de dame lopen, maar in deze stelling kan hij zich dat 
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veroorloven; zwart is ook met dame reddeloos verloren.) 20...,De5-g5+ 21.Kg1-f1,Kb8xa8 
22.Dd1-b1!,Dg5-h4 23.Db1-b7 mat. 
Thom Lazeroms schaakt sinds anderhalf jaar en is bezig met Stap 2; Lard Eerens schaakt al 
3½ jaar en is bezig met Stap 4. Hij is bijna 12 (Thom is 9), speelt mee in de externe 
competitie, waar hij partijen speelt tegen volwassen schakers en daar ook regelmatig van 
wint. Lard heeft zeker als schaker veel in zijn mars, maar... Thom dus ook!

Eindstanden per leeftijdscategorie aan kop: 

Categorie A (geboren 
1. Bart von Meijenfeldt
2. Cees IJzermans
3. Justin Senders

Categorie B
1. Jan Cox
2. Thomas Mollema
3. Robin van Trijp

Categorie C (geboren na 1998): 
1. Alik Tikranian
2. Alexander Bruschke
3. Tijany Ousmane

Categorie D (geboren na 2000): 
1. Sourav Bhattacharjee
2. Sang Nguyen
3. Nathan Remans
27. Thom Lazeroms 

Van links naar rechts: Nathan Remans, Sourav 
Bhattacharjee en Sang Nguyen


