
De nieuwe lichting schaaktalenten
Eeuwig Schaak blijft jeugdtalent afleveren. In sommige jaren wat meer dan in andere jaren, 
maar er zit weer een goede lichting aan te komen. Dat bleek wel bij het eerste Grand Prix 
toernooi van dit seizoen, waarbij in de categorie Stap 1 de eerste 3 plaatsen naar leden van 
Eeuwig Schaak gingen. Jack van Kalmthout werd eerste (hij won al zijn partijen!), Aurélien 
Oggier werd tweede en Robin van der Linden werd 3e. Daarnaast werden Michelle van der 
Linden en Kasper Brummer gedeeld 6e. Een bijzonder sterk optreden van de jeugd van 
Eeuwig Schaak dus! 
Thijs Lazeroms, vorig jaar de alleswinnaar bij Stap 1, doet dit seizoen mee met Stap 2 en 
werd 2e op een half punt achter winnaar Jip Heijmans. De Sprundelse broers Thijs en Thom 
Lazeroms spelen dit seizoen mee in de interne jeugdcompetitie van De Pion en Thijs 
Lazeroms veegt daar de vloer aan met al zijn tegenstanders. Hij scoorde daar al 17½ uit 18 
en won in die competitie al 2 keer van Jip Heijmans. Thom Lazeroms werd 4 bij Stap 3 en 
hoger. Mick Dielissen werd in deze categorie de winnaar. Ook Thom maakt indruk in de 
interne jeugdcompetitie van De Pion. Hij speelt een groep hoger dan Thijs en scoorde daar 
tot nu toe 7 uit 8. Het volgende Grand Prix toernooi vindt plaats op zondag 16 december. 

De Oekraïense Anna Oesjenina is verrassend de nieuwe schaakwereldkampioene bij de 
dames geworden. Het WK was een knock-out-toernooi, waarbij elke uitglijer meteen fatale 
gevolgen had. Vele favorieten sneuvelden op die manier en in de finale bleven Anna 
Oesjenina en de Bulgaarse Antoaneta Stefanova over. De laatste was al drie keer eerder 
dames-wereldkampioene en was dan ook veruit favoriet in de finale, die beslist werd in 4 
onderlinge partijen. In de derde onderlinge partij gebeurde evenwel het volgende: 

Stefanova heeft zojuist met zwart met haar paard een witte loper op b7 geslagen. In plaats 
van het paard meteen terug te pakken speelde Oesjenina 24.Db6-a7!,Lg7-e5 25.c6-c7 en het 
paard overleeft, maar de zwarte toren sneuvelt. Het bracht Oesjenina de overwinning, maar 
in de 4e partij won Stefanova, waarmee de stand op 2-2 kwam. In de tie-break met rapid-
partijen wist Oesjenina vervolgens alsnog de titel binnen te halen. 
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