
St. Martinusschool doet het prima op 
Brabants Kampioenschap

Het team van de St. Martinusschool uit Rucphen kan terugkijken op een goed optreden op 
de Brabantse Kampioenschappen voor basisscholen. Een paar keer winnen, een paar keer 
verliezen, een paar keer een gelijkspel en uiteindelijk met 6 matchpunten uit 7 wedstrijden 
keurig in de middenmoot eindigen, dat is niet gek. Een topplaats was vooraf niet verwacht 
en zat er ook niet in, maar als je als school uit een klein dorp zo lekker meedraait op een 
kampioenschap met de beste schaaktalenten van Brabant, mag je toch wel een beetje trots 
zijn op jezelf. En dat kunnen Philippe de Heer, Maurice Backx, Thomas Peters en Tim 
Peters, die samen het schaakteam van St. Martinus vormen, beslist! Brabants kampioen 
werd de Internationale School uit Eindhoven, met klinkende namen als Surav Bhattacharjee, 
Arpit Agrawal, Kritin Motamarri en Darshil Kapadia. We wisten dat Eindhoven ergens in 
het Oosten lag, maar nooit gedacht dat het zo ver in het Oosten zou zijn. We hebben 
allemaal geleerd dat de wijzen uit het Oosten komen en in de schaaksport anno 2012 (en 
vooral in de toekomst!) komen ze vooral uit India. De wereldkampioen komt uit India 
(Viswanathan Anand), Nederlands belangrijkste schaaktoernooi heeft een Indiaas bedrijf als 
hoofdsponsor (Tata) en er is een hele sloot aan Indiaas schaaktalent onderweg om de 
wereldtop te gaan bestormen. Overigens wonen de Indiase kinderen die voor de 
Internationale School Eindhoven het Brabants Kampioenschap hebben binnengesleept stuk 
voor stuk al heel lang in Brabant en zijn ze wel degelijk als echte Brabanders te 
beschouwen. 

Het team van de Internationale School Eindhoven

Thom Lazeroms was afgelopen weekend bij het Sportgala, omdat hij was genomineerd als 
jeugdsporter van de gemeente Rucphen 2011. Hij is het niet geworden, maar zorgde er in 
ieder geval voor dat weer eens wat reclame voor de schaaksport werd gemaakt. En met zijn 
prestatie op de Brabantse Persoonlijke Kampioenschappen was zijn nominatie zeer terecht. 

Vorige week maandag is de voorlaatste ronde gespeeld van het Persoonlijk Districtskam-
pioenschap. Hoewel de spelers van Eeuwig Schaak het tot dusverre helemaal niet slecht 
gedaan hadden, verliep deze ronde voor hen niet echt succesvol. Johan Goorden verloor van 
Alik Tikranian, Kees van Hogeloon verloor van Jos van Ginneken en Ab Witkamp verloor 
van Hans Ravestein. Ted van Eck speelde remise tegen Freek Schouten en was zo de enige 
die in ieder geval nog een halfje wist mee te pakken. Alik Tikranian en Stefan Colijn gaan 



samen aan kop met 5 uit 6, Johan Goorden en Ted van Eck staan nu beiden op 3½ punten, 
Kees van Hogeloon heeft 2½ en Ab Witkamp 2 punten.  

Kees van Hogeloon verloor, omdat hij een briljante zet zag. Of liever gezegd: dacht te 
zien...
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Jos van Ginneken heeft in de diagramstelling zojuist 33.b3-b4 gespeeld. Kees kan met 
33...,Dc2 goed komen te staan, maar ging met 33...,Pd5xf4? voor snelle pionwinst. Op 
34.Txf4 sneuvelt immers het paard op e5. Jos van Ginneken had dit echter wel degelijk 
gezien, maar had nog iets veel mooiers gezien: 34.Db1-b3+,Kg8-f8 35.Ld4-c5+,Kf8-e8 
36.Dc3-g8+,Lg7-f8 37.Dg8xf8#. 
 

Jos van Ginneken


