
Thijs Lazeroms Grand Prix kampioen
Dat Thijs Lazeroms eindwinnaar zou worden van de Grand Prix Stap 1 stond voor de laatste 
ronde op 1 april eigenlijk al vast. De beste 3 resultaten tellen en aangezien Thijs al 3 keer 
gewonnen had kon hem de eindzege niet meer ontgaan. In het laatste toernooi moest hij de 
eer laten aan Sam Colin van De Pion en werd Thijs 2e, maar dat kon de pret niet drukken.
In Stap 2 scoorde Thom Lazeroms 5 uit 9 en werd 7e in de eindrangschikking. Met Dylan 
Bastiaansen ging het het laatste toernooi iets minder; hij behaalde 2 punten. Maar hij zal 
zeker geen spijt hebben gehad dat hij meedeed, want ook het 4e en laatste Grand Prix 
toernooi van het seizoen was weer uitermate plezierig en gezellig. De thuisblijvers waren de 
echte verliezers. Het motto van een echte schaker in hart en nieren is: liever een partij 
verloren dan helemaal geen partij gespeeld! 

Thijs Lazeroms



Eeuwig Schaak verloor afgelopen donderdag met 4-0 van De Pion uit Roosendaal. Van die 
nederlaag zal echter niemand van Eeuwig Schaak wakker liggen. Al aan het begin van het 
seizoen wist Eeuwig Schaak dat er in deze wedstrijd weinig te halen zou zijn dat het 
waarschijnlijk wel 4-0 zou worden. Als we kijken naar de gemiddelde rating van beide 
teams is duidelijk waarom: De Pion was gemiddeld 500 Elo-punten sterker op elk bord. De 
Pion won elke andere wedstrijd ook met 4-0, alleen tegen BSV hadden ze een off-day, want 
toen wonnen ze “slechts” met 3½-½. Rogier van Loon stelde zich in Rucphen bij wijze van 
grap al voor als de “schlemiel van het team”, omdat hij als enige een halfje had laten liggen. 
Bijna kwam daar nog een halfje bij, want Jan Rijkse, die tegen Rogier van Loon speelde, 
bood uitstekend tegenstand en leek lang uitzicht te hebben op remise. Uiteindelijk vond 
Rogier toch het gaatje in de verdediging en won. Ook Ad Bruijns, Toon de Rooij en Ger van 
Aalst waren niet opgewassen tegen hun tegenstanders en gingen onderuit. De wedstrijd 
werd afgewerkt in een zeer ontspannen sfeer en de Pionezen, die allen op zaterdag in De 
Pion 3 spelen en zich daarom ook wel “Drionezen” noemen, waren bijzonder te spreken 
over de gezellige ambiance in 't Trefpunt. Muziek terwijl u schaakt, dat maak je alleen mee 
in Rucphen. Muziek, die overigens absoluut de aandacht niet van het spel afleidt en waar 
dan ook nog nooit iemand heeft over geklaagd. Misschien moeten meer clubs dat doen. 

De Pion is kampioen en stroomt door naar de 1e klasse, waar het team thuishoort. Ze wilden 
zelf dit seizoen daar al spelen, maar omdat het team van nieuw was in de Avondcompetitie, 
moesten ze in de 2e klasse beginnen. Topscorer bij Eeuwig Schaak werd Jan Rijkse met 3 
uit 6. De eerste vier ronden scoorde hij louter remises, daarna won en verloor hij een keer. 
Rogier van Loon is de enige die Jan Rijkse dit seizoen wist te verslaan in de Avondcompe-
titie. Eeuwig Schaak heeft ook een speler met een 100%-score: Joost Asselbergs. Hij 
speelde één keer mee en won die partij ook. Misschien moet hij vaker meespelen! 

Eric van Loon (links) en Carlo Rens van het Avondteam van De Pion


