
Lintje voor Cor Lazeroms
Cor Lazeroms heeft op vrijdag 26 april uit handen van burgemeester Van der Meer Mohr 
van Rucphen een lintje gekregen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Cor Lazeroms, al ruim 25 jaar voorzitter en jeugdleider bij Eeuwig Schaak en initiatiefne-
mer tot de oprichting van Eeuwig Schaak, had deze eer te danken aan het werk dat hij deed 
bij Eeuwig Schaak, maar ook aan zijn inspanningen in het verleden voor het jeugdwerk, het 
Oranje Comité en RSV. Een ieder die bij Eeuwig Schaak die weet wat Cor Lazeroms voor 
de club doet en gedaan heeft zal kunnen beamen dat hij dat lintje dik verdient. 

Cor Lazeroms en burgemeester Marjolein van der Meer Mohr

Intussen gaan de lopende zaken op de club gewoon door en is afgelopen donderdag al min 
of meer de beslissing over het clubkampioenschap gevallen. Patrick Heijnen speelde daarin 
een hoofdrol. Hij versloeg Jan Rijkse, terwijl Ad Bruijns won van Toon de Rooij. Verder 
won Ger van Aalst van Jan Konings, scoorde Cees Buurman een punt tegen Matti Hurk-
mans, versloeg Joost Asselbergs Cor Lazeroms en won Louis van Mechelen van Geraldine 
Korver. Door de winst van Ad Bruijns en het verlies van Jan Rijkse gaat in de stand in de C-
manche Ad Bruijns Jan Rijkse voorbij en in de totaalstand van het clubkampioenschap is de 
voorsprong van Ad Bruijns intussen te groot geworden om door Jan Rijkse in de laatste 
ronde nog te overbruggen. Daarmee wordt Ad Bruijns voor de 9e keer clubkampioen van 
Eeuwig Schaak en is hij nog maar één clubkampioenschap verwijderd van het record van 
Ted van Eck, die 10 keer clubkampioen werd. Misschien een prikkel voor Ted van Eck om 
in de toekomst toch weer eens mee te doen in de interne competitie...

Dat Ted van Eck het nog kan blijkt wel uit de volgende partij. Dit valt duidelijk in de 
categorie: “schaken met de mokerhamer in de hand”. Ted speelt met wit. 



1.e2-e4,c7-c5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Pb1-c3,d7-d6 4.Lf1-c4,Pg9-f6 5.d2-d4,c5xd4 6.Pf3xd4,a7-
a6 7.Pd4xc6.b7xc6 8.e4-e5,d6xe5? (zie diagram) 

9.Lc4xf7+! Zwart geeft op. Hij moet de loper slaan, waarna hij de dame verliest. 

Voor wie intussen nog niet genoeg heeft van “de W van Willem” (en ook voor wie daar 
intussen wel de buik van vol hebben) is er een leuke schaakpuzzel te vinden op internet op 
http://schoolschaaksite.nl/page.php?al=schaakpuzzel-voor-onze-koning. Voor wie dit adres 
te lang is om te onthouden: ga naar http://schoolschaaksite.nl, scroll wat naar onder en klik 
op “Schaakpuzzel voor onze Koning”. Een leuke manier om de meivakantie mee door te 
komen! 

Willem-Alexander na het winnen van een schaakpartij
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