
Aurélien Oggier wint in Grand Prix
Het 2e Grand Prix toernooi van dit seizoen is bij Stap 1 gewonnen door Aurélien Oggier. 
Dat is het tweede succes van Eeuwig Schaak op rij, want in het 1e Grand Prix toernooi ging 
de winst naar Jack van Kalmthout. Achter Aurélien Oggier werden dit keer Robin van der 
Linden 2e en Jack van Kalmthout 3e. Kortom: de jeugd van Eeuwig Schaak doet het goed in 
Stap 1. Kasper Brummer en Michelle van der Linden, ook beiden van Eeuwig Schaak, 
bliezen ook hun partijtje mee in de groep van Stap 1. Bij Stap 2 greep Thijs Lazeroms net 
naast de 1e plaats. Hij had net als Ruben Boogaart (BSV) 7 punten, maar kwam een half 
weerstandspuntje te kort om officieel de nummer 1 te worden. Bij de groep Stap 3 en hoger 
was Mick Dielissen van De Pion de sterkste. 
Op dezelfde werd in Waalwijk het Brabants meisjeskampioenschap gespeeld. Geen 
deelneemsters van Eeuwig Schaak hier, maar wel West-Brabants succes. In de C-categorie 
(geboren in of na 1999) werd Maro Tikranian Brabants kampioene. Tweede en derde werden 
Kimberley en Cora Oostvogels uit Roosendaal. De Roosendaalse Talitha van Hogeloon 
(wiens vader bij Eeuwig Schaak speelt) werd 5e. In de E-categorie (geboren in of na 2003) 
werd Marieke van Essen uit Roosendaal 2e. 

Maro Tikranian

De senioren waren afgelopen week ook actief. Donderdag werd de 1e ronde van de B-
manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak gespeeld. De uitslagen waren als 
volgt: 

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



Maandag is de 2e ronde van het Districtskampioenschap gespeeld. Ted van Eck verloor van 
Tikran Tikranian. Patrick Heijnen wist Jos van Ginneken lang goed tegenspel te bieden, 
maar na een foutje moest ook hij verlies incasseren. Johan Goorden en Kees van Hogeloon 
moesten het tegen elkaar opnemen. Hoewel beiden al jaren lid van Eeuwig Schaak zijn, was 
het al bijna 14 jaar geleden dat ze een officiële partij tegen elkaar gespeeld hadden. Heel 
verrassend won Kees van Hogeloon, die nu tot zijn eigen verbazing bij de 5 koplopers 
behoort die 2 uit 2 gescoord hebben. De genadeklap in die partij werd uitgedeeld in de 
volgende stelling: 

35....,Tc4-c2 en het pleit is beslecht. Wit kan met 36.Kg1 weliswaar mat voorkomen, maar 
verliest een vol stuk in een uitzichtloze stelling. 


