
Schaken: een sport voor stoere kids
Als je wilt gaan schaken moet je niet bang uitgevallen zijn. Als een generaal stuur je je 
stukken naar de frontlinie, waar ze andere stukken kunnen slaan, maar zelf ook kunnen 
sneuvelen. Je stelt alles in het werk om de koning van de tegenstander mat te zetten en 
probeert te voorkomen dat intussen je eigen koning mat gaat. Alles terugtrekken en bang 
afwachtend schuilen leidt onherroepelijk tot een nederlaag, dus je moet naar voor, dapper 
aanvallend en daarbij al je creativiteit gebruiken. Schaken is een vechtsport, maar schakers 
zijn wel zo slim om het vechten over te laten aan de stukken op het bord. Of je een jongen 
of een meisje bent maakt niet uit en als je eenmaal kunt schaken kun je dat de rest van je 
leven blijven doen, zelf als je hoogbejaard bent. De regels van het schaakspel zijn verras-
send snel te leren. Vervolgens kun je, als je wil, nog vele jaren vooruit om steeds beter te 
leren schaken en steeds meer finesses onder de knie te krijgen. Bij Eeuwig Schaak wordt les 
gegeven op dinsdagmiddag van 15.45 – 17.00 uur. Nieuwe kinderen kunnen nog altijd 
aanhaken. Binnen de kortste keren kun je al een partijtje spelen, wat dan natuurlijk ook 
wekelijks gedaan wordt. Informatie bij Cor Lazeroms, telefoon 0165-342346.

Diezelfde Cor Lazeroms liet in de interne competitie van Eeuwig Schaak zien dat hij zelf 
ook een stoere, dappere krijger is. Hij moest het opnemen tegen Ad Bruijns, al jarenlang de 
onbetwiste clubkampioen van Eeuwig Schaak. Cor bood echter heel goed tegenstand en Ad 
had het bijzonder zwaar. Op een gegeven moment wist Ad dan toch een pionnetje te winnen 
en leek het toch mis te gaan voor Cor. Maar Cor legde zich daar niet bij neer, stuurde zijn 
stukken op de koning af met de volgende stelling als gevolg: 



Cor (met wit) staat schaak en als hij 1.Kf6 speelt (dreigt mat in 1!) kan zwart waarschijnlijk 
het best 1...,Td6+ remise door herhaling van zetten proberen te forceren. De koning en de 
toren waren al een keer heen en weer gegaan. Maar Cor koos hier voor 1.Kf5-e6 en dat liep 
verkeerd af: 1...,Ph3-f4+ 2.Ke6-f6,Td5-d6+ en de loper sneuvelt. Cor wist nog het tijd tegen 
te spartelen, maar de partij ging voor hem verloren. Op de vraag waarom hij niet voor de 
remise ging, antwoordde hij: “Remise?? Ik wou winnen!” Toen iemand zei dat het wel Ad 
Bruijns was, zei hij simpelweg: “Het maakt met niet uit tegen wie ik speel. Ik zag winst-
kansen, dus probeer ik te winnen!”  Kijk: dat is de juiste mentaliteit! 

Ook anderen gingen er onvervaard tegenaan. Joost Asselbergs en Jan Konings speelden een 
echte wildwest-partij, waarbij beiden volop in de aanval gingen. De aanval van Joost bleek 
dodelijker en dat leverde hem de winst op. Cees Buurman wist tegen Louis van Mechelen 
maar liefst twee keer een stuk te winnen en won dus ook. Matti trok ten aanval tegen Ger 
van Aalst en dat leverde hem een volle toren en derhalve ook de partijwinst op. John van 
Helden viel tegen Toon de Rooij binnen met een witte dame op de 7e rij en in combinatie 
met een loper, die de hele partij opgesloten was maar aan het eind ineens supersterk werd, 
was dat teveel voor Toons arme koning. Patrick Heijnen velde Wim Soeters met een alles-
vernietigende paardvork. De enigen die het rustig aan deden waren Jan Rijkse en Kees van 
Hogeloon. Zij speelden remise zonder echt spektakel op het bord. 

Uitslagen 5e ronde A-manche: 

Jan Rijkse – Kees van Hogeloon ½ – ½
Cor Lazeroms – Ad Bruijns 0 – 1 
Joost Asselbergs – Jan Konings 1 – 0 
Patrick Heijnen – Wim Soeters 1 – 0 
Ger van Aalst – Matti Hurkmans 0 – 1 
Cees Buurman – Louis van Mechelen 1 – 0 
John van Helden – Toon de Rooij 1 – 0 

Stand aan kop na de 5e ronde: 

1. Jan Rijkse 97½
2. Ad Bruijns 95
3. Kees van Hogeloon 76½
4. Matti Hurkmans 60
5. John van Helden 60
6. Cor Lazeroms 56½
7. Toon de Rooij 53½
8. Patrick Heijnen 43½
9. Joost Asselbergs 43
10. Ger van Aalst 41


