
Diploma's voor 11 jeugdleden
Voor de jeugd van Eeuwig Schaak zit het seizoen erop. Op de feestelijke afsluitingsavond 
werden de prijzen en diploma's uitgereikt aan de kinderen. Er werden 5 diploma's Stap 1, 4 
diploma's Stap 2 en 2 diploma's Stap 3 uitgereikt en wel aan de volgende kinderen: 

Stap 1: Babette Brouwers, Thijs Lazeroms, Niels van den Luijtgaarden, Ricardo Vriens en 
Boris Wijnen.

Stap 2: Thom Lazeroms, Thuy An Nguyen, Tim Peters en Jannick Schrauwen.

Stap 3: Philippe de Heer en Thomas Peters.

In de interne jeugdcompetitie was de strijd dit jaar bijzonder spannend, zowel bij Stap 1 als 
bij de gecombineerde Stap 2 en 3. In de groep van Stap 1 werd Thijs Lazeroms 1e met 29 
punten, op slechts 1 punt gevolgd door Ricardo Vriens, die dus 2e werd. Babette Brouwers 
werd 3e met 24 punten. 
In de groep van Stap 2 en 3 scoorden Philippe de Heer en Tim Peters beiden 8 punten. 
Beslissingspartijen tussen beiden moesten de eindwinnaar en daarmee de nieuwe jeugdclub-
kampioen aanwijzen. Philippe de Heer won het verdict en mag de beker een jaar lang thuis 



hebben staan. Thom Lazeroms en Thomas Peters eindigden beiden op de 3e plaats; beiden 
scoorden 6½ punten. 

Philippe de Heer

De volwassenen leden hebben intussen weer een ronde van de interne competitie gespeeld. 
De uitslagen daarvan waren als volgt:

John van Helden – Joost Asselbergs 1 – 0 
Jan Rijkse – Toon de Rooij 1 – 0 
Wim Soeters – Cees Buurman ½ – ½
Ad Bruijns – Cor Lazeroms 1 – 0 
Louis van Mechelen – Matti Hurkmans 1 – 0 
Jan Konings –  Geraldine Korver 1 – 0 

Een goede avond voor de witspelers, dus! 

In de WK-tweekamp tussen Anand en Gelfand zijn er op het moment dat dit geschreven is 3 
partijen gespeeld, allen remise, met dus een 1½-1½ tussenstand als gevolg. Dat de eerste 
drie partijen remise zijn geworden, wil niet zeggen dat er niet op scherp gespeeld wordt. Zo 
begon de eerste partij (waarin Anand wit had) meteen al met 1.d4,Pf6 2.c4,g6 3.Pc3,d5 
4.Pf3,Lg7 5.cxd5,Pxd5 6.e4,Pxc3 7.bxc3,c5 8.Lb5+,Pc6 9.d5 (zie diagram) 
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Anand (links) en Gelfand



Anand valt het gepende paard op c6 aan, maar staat tegelijkertijd toe dat Gelfand met 
schaak kan slaan op c3 en de kwaliteit winnen. Na 9...,Lxc3+ 10.Ld2,Lxa1 11.Dxa1 staat 
zwart echter volkomen verloren en dat liet Gelfand zich dan ook niet overkomen. Hij 
speelde 9...,Da5, waarna na 10.Tb1,a6 11.Lxc6+,bxc6 zwart het stuk en wit de kwaliteit 
behield. De partij werd uiteindelijk remise. Een geschikte site om de partijen met (Engels) 
commentaar te volgen is www.susanpolgar.blogspot.com. Op deze site kunt u de partijen 
naspelen of live volgen met commentaar van grootmeester Arkadij Naiditsch. 

http://www.susanpolgar.blogspot.com/

