
Lazeroms brothers slaan weer toe
Thom en Thijs Lazeroms hebben weer van zich doen spreken. Beiden waren succesvol op 
het Grand Prix toernooi van afgelopen zondag. Thijs Lazeroms was voor de derde keer op 
rij eerste in de categorie Stap 1. Dit keer scoorde hij maar liefst 11½ uit 12! Hij mag zich 
met recht de beste Eerste-Stapper van het district Roosendaal noemen. Thom Lazeroms 
werd bij Stap 2 gedeeld derde achter Maarten Schut en Cora Oostvogels, samen met 
Kimberley Oostvogels. Bij Stap 3 en hoger ging de winst naar Martijn Struijs. Buiten de 
gebroeders Lazeroms deden er dit keer geen kinderen van Eeuwig Schaak mee. De opkomst 
was overigens over het geheel al wat minder dan anders, vermoedelijk als gevolg van de 
vakantie. De echte “toernooitijgers” waren er wel allemaal, waaronder opmerkelijk wat 
tweelingen: Thom en Thijs Lazeroms, Kimberley en Cora Oostvogels en Sandra en Irene 
Bos. Als het zo doorgaat kunnen we binnenkort een apart toernooi voor tweelingen gaan 
organiseren! Dat toernooi zou dan wel eens gewonnen kunnen worden door Koen en Noud 
Riemens, de 14-jarige tweelingbroers en supertalenten van De Pion, waar we ongetwijfeld 
ook nog veel van zullen gaan horen. Thom en Thijs worden binnenkort 10 en kunnen gezien 
hun jonge leeftijd het de andere tweelingen en andere schakers in de toekomst ook nog zeer 
lastig maken. 
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Ook in de hoogste klasse van de Nederlandse clubschaakcompetitie, de Meesterklasse, 
spelen jeugdige talenten mee, al zijn die wel een stukje ouder. Spelers als Ali Bitalzadeh (22 
jaar) en Anne Haast (18 jaar) kun je geen kinderen meer noemen, maar nog wel steeds 
jeugdig talent. In de laatst gespeelde ronde speelden zij tegen elkaar en dat leverde na 22 
zetten de volgende stelling op: 
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4tT +wNl+5
4Oq+ + Oo5
4p+ +n+ +5
4+ +oOo+ 5
4 + + + +5
4+ +pBbP 5
4 + +pP P5
4+rR + K 5
6777777778
“Ali B.” speelde hier met wit 
23.Le3xa7! Hij laat zijn dame ijskoud van het bord slaan, ten faveure van zijn a-pion! Maar 
je dame verliezen is niet erg, als je er maar genoeg wisselgeld voor terug krijgt. (Zeg dit als 
man nooit hardop waar je vrouw bij staat, want dat krijg je niet meer uitgelegd...) Na 
23...,Tb8xb7 24.a6xb7,Ta8-b8 25.La7xb8,De8xb8 26.Tc1-c6,Kg8-f7 27.Tc6-a6,e5-e4 
28.Lf3-g2,g7-g5 29.Ta6-a8,Lf8-b6 30.Ta8xb8,Lb6xb8 31.Tb1-c1 gaf Anne Haast op. 
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