
Thijs Lazeroms tussen Brabants toptalent
De senioren zijn in alle rust 2012 uitgegaan. Op 20 december nog een ronde in de rapid-
competitie en een week later was het geen schaken. Ook de jeugd geniet van de kerstvakan-
tie en heeft even geen clubavond. Dat geldt niet voor Sprundelaar Thijs Lazeroms en een 
aantal andere West-Brabantse schaaktalenten. Zij waren afgelopen weekend actief op het 
Persoonlijk Brabants Jeugdschaakkampioenschap in Kaatsheuvel. Thijs wist niet in de top te 
eindigen, maar wist tussen de beste jeugdschakers van Noord-Brabant wel nog even 2 par-
tijen te winnen en een keer remise te spelen. Gezien het sterke gezelschap in Kaatsheuvel 
kun je dan toch tevreden zijn! Noord-Brabant is tenslotte een echte kweekvijver van talent 
in de schaaksport. De top van de schaakjeugd van Noord-Brabant zien we bijna altijd terug 
bij de beste schakers van Nederland en verschillenden van hen zien we later meester- of 
zelfs grootmeestertitels pakken. Tussen dat gezelschap van toekomstige meesters en groot-
meesters bevond Thijs Lazeroms zich dus. 

Naast Thijs deden er nog een aantal toppers uit de regio mee en sommigen pakten ook 
prijzen in Kaatsheuvel. In de A-categorie werd Frank Lambregts uit Oudenbosch 2e achter 
winnaar Justin Senders uit Den Bosch. In de B-categorie was de top van de ranglijst heel 
bijzonder: een complete familie-aangelegenheid. Thomas Mollema (wederom uit Den 
Bosch) werd 1e, maar daarachter volgden Alik Tikranian uit Bergen op Zoom (2e), Koen 
Riemens uit Roosendaal (3e), Tikran Tikranian (4e) en Noud Riemens (5e). Een goede dag 
dus voor de families Tikranian en Riemens en dan te bedenken dat Maro Tikranian eerder al 
de 1e prijs pakte bij het meisjeskampioenschap in de C-categorie! In de C-categorie bij de 
jongens won Sourav Bhattacharjee (Eindhoven); in de D-categorie ging de winst naar Luuk 
Baselmans (Tilburg). Ook in de C- en D- categorie deden diverse West-Brabantse deelne-
mers mee, maar zij konden zich niet mengen in de absolute top. 

Van links naar rechts: Koen Riemens, Thomas Mollema en Alik Tikranian



In de laatste ronde liet Thijs Lazeroms zien dat hij ondanks zijn jonge leeftijd (11 jaar) al 
een behoorlijk goed pionneneindspel in de vingers heeft. 

In de afgebeelde diagramstelling speelde hij 46.Ke4-e3. Wit staat in principe verloren, ook 
na deze zet, maar als je nog wat wil proberen is dit de enige kans. 46...,Kc3-b4 47.Ke3-
d3,c5-c4+? Bingo! Wit heeft zwart verleid tot de foute zet en heeft remise in handen! De 
juiste zet voor zwart was 47...,Kb3. 48.Kd3-c2! De witte koning staat op de juiste plaats om 
de pion tegen te houden en is daar niet meer weg te krijgen. Er volgde 48...,Kb4-c5 49.Kc2-
c3,Kc5-b5 50.Kc3-c2,Kb5-b4 51.Kc2-b2,... (51.Kc1?,Kc3! 51.Kd2?,Kb3!) 51...,c4-c3+ 
52.Kc1-c2,Kb4-c4 53.Kc2-c1,Kc4-b3 54.Kc1-b1,c3-c2+ 55.Kb1-c1,Kb3-c4 (55...,Kc3 is 
pat!) 56.Kc1xc2 remise. 

Thijs Lazeroms scoort in meerdere sporten!
 


