
Jeugd Eeuwig Schaak spreekt woordje mee
Afgelopen weekend vonden in Kaatsheuvel de Brabantse jeugdschaakampioenschappen 
plaats voor de kinderen in de E-categorie (geboren na 2001). Thom Lazeroms en Tim 
Peters, beiden lid van Eeuwig Schaak, hadden zich hiervoor gekwalificeerd. Thom 
Lazeroms scoorde 4½ uit 9 en eindigde daarmee in de middenmoot, juist voor Tim Peters, 
die 4 punten behaalde. Van beiden kan gezegd worden dat ze het uitstekend deden, gezien 
het feit dat ze het moesten opnemen tegen de beste jeugdschakers van Noord-Brabant. Voor 
de volledige uitslag en foto's zie www.nbsb.nl. Zowel op Brabantse kampioenschappen voor 
de A- t/m D-categorie, enkele weken geleden, als nu bij de E-kampioenschappen hadden de 
begeleiders van De Pion uit Roosendaal, de vereniging met veruit de grootste jeugd-afdeling 
van Noord-Brabant, die zelf voor zo'n 30% van het totaal aantal deelnemers zorgde, er geen 
enkel probleem mee zich ook te ontfermen over de deelnemers van Eeuwig Schaak. Zeer 
sympathiek van onze “grote broer”! Met name de familie van Haastrecht speelde hierbij een 
belangrijke rol. 

In de B-manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak heeft Ad Bruijns in de 3e 
ronde orde op zaken gesteld door te winnen van Cees Buurman en zo de leiding in de 
tussenstand van hem overgenomen. Cees bood lang weerstand, maar die kraakte uiteindelijk 
toch onder de druk van Ad. Kees van Hogeloon klom naar de 2e plaats door een 
overwinning op Jan Rijkse. In een eindspel, waarbij Jan een loper en paard en Kees een 
toren en een pluspion had, gaven de verbonden vrijpionnen van Kees na een taaie strijd de 
doorslag. 
Een bijzonder aantrekkelijke partij was die tussen John van Helden en Cor Lazeroms. Er 
ontstond een stelling met gekruiste rochades, waarbij de aanval van John de meeste kans 
leek te maken. Hij investeerde een kwaliteit in de aanval, maar Cor wist de zaak goed te 
verdedigen en won de partij door het materiële voordeel. Jan van Mechelen bevestigde zijn 
goede vorm door overtuigend te winnen van Ger van Aalst. Hij denderde de stelling binnen 
en ging als een wervelwind tekeer. 
Ook Joost Asselbergs en Louis van Mechelen schaakten stormachtig: ze speelden zo snel 
dat het meer op snelschaken leek. En inherent aan snelschaken is dat er fouten gemaakt 
worden. Louis ging in de fout, Joost boekte stukwinst en won de partij. Toon de Rooij wist 
Matti Hurkmans een toren afhandig te maken en won dus ook. Wim Soeters en Jan Konings 
wisten in hun onderlinge partij geen van beiden beslissend voordeel te halen, met remise als 
resultaat. 

Uitslagen 3e ronde B-manche: 
Cees Buurman – Ad Bruijns 0 – 1 
Kees van Hogeloon – Jan Rijkse 1 – 0 
John van Helden – Cor Lazeroms 0 – 1 
Jan van Mechelen – Ger van Aalst 1 – 0 
Wim Soeters – Jan Konings ½ – ½
Toon de Rooij – Matti Hurkmans 1 – 0 
Joost Asselbergs – Louis van Mechelen 1 – 0 

Cees Buurman

http://www.nbsb.nl/


Stand aan kop: 
1. Ad Bruijns 71½
2. Kees van Hogeloon 63
3. Cees Buurman 60
4. Cor Lazeroms 56
5. Jan van Mechelen 48
6. Ger van Aalst 39½
7. Jan Rijkse 34
8. Jan Konings 31½
9. John van Helden 31
10. Toon de Rooij 30

Wie de namen in deze ranglijst ziet zou 
kunnen concluderen dat schaken een sport 
voor Jannen is. Denk ook aan bekende 
schakers als Jan Timman, Jan Smeets en 
Jan Werle (allen grootmeester). Voor 
iedereen in de gemeente Rucphen die Jan 
heet zou het dus een goed idee zijn eens een 
partijtje mee te komen spelen. Iedereen met een andere voornaam is overigens ook van harte 
welkom.

In Wijk Aan Zee zijn alle ogen gericht op een 17-jarige scholier met een voor een 
Nederlander heel ongebruikelijke naam: Anish Giri. Zijn voor- en achternaam zijn 
Nepalees; zijn vader komt namelijk uit Nepal. Giri ging het toernooi uitstekend van start 
door de winnen van Boris Gelfand, die binnenkort met Viswanathan Anand een tweekamp 
om de wereldtitel zal gaan spelen. Giri deelde al vroeg in de partij de beslissende klap uit.
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Anish Giri

Giri (met zwart) speelde hier 11...,Pd5-b4 en wint een pion. Wat wit ook doet met de dame, 
zwart kan de zet daarop met 12...,Dxd4 een pion winnen. Na 12.Dd2 of 12.Dd1 volgt 
12...,Dxd4 13.Dxd4,Pc2+! en zwart de op het eerste gezicht zo achteloos weggegeven dame 
weer terug. 

Ad Bruijns


