
Tjeu Vermunt gaat als een speer

De jeugd van Eeuwig Schaak heeft weer een toernooi afgewerkt om de Districtscup. Werden
bij Stap 1 de eerste twee toernooien gewonnen door Vincent Wang, dit keer was het Tjeu 
Vermunt die er met de eerste plaats vandoor ging. En dat is een hele mooie prestatie, want 
Tjeu Vermunt is nota bene het allerjongste lid van Eeuwig Schaak. De op één na jongste is 
overigens Vincent Wang, die dit keer op een half puntje achterstand tweede werd achter 
Tjeu Vermunt. Beiden zijn dus echte schaaktalenten! Carlijn van Beeck deed voor het eerst 
mee aan het toernooi en eindigde in de groep van Stap 1 als 5e, wat ook zeker geen onver-
dienstelijke prestatie is. Met een 1e, 2e en 5e plaats was Eeuwig Schaak bij Stap 1 duidelijk 
de sterkste schaakclub uit de regio en dat is zeker iets om trots op te zijn. 
Bij de kinderen van Stap 2 deden dit keer 4 kinderen mee van Eeuwig Schaak. Naast Olaf 
Brouwers, die de eerste twee toernooien ook al van de partij was, deden dit keer ook Simon 
Suijkerbuijk, Jarek van Dijk en Tom Vermunt mee. In totaal was Eeuwig Schaak dus met 7 
kinderen vertegenwoordigd op het toernooi. Simon Suijkerbuijk was met een 6e plaats de 
beste van de spelers van Eeuwig Schaak, al deden ook Jarek, Tom en Olaf het stuk voor stuk
prima. De volgende ronde van de Districtscup is op zondag 5 maart. 

Tjeu Vermunt

In Teheran is momenteel het WK schaken voor dames bezig. Om dit toernooi is heel wat te 
doen geweest, omdat de deelneemsters verplicht werden zich te kleden volgens de plaatse-
lijke voorschriften, dus inclusief hoofddoekjes. Te gek voor woorden dat de FIDE (de 
wereldschaakbond) met die voorwaarde akkoord is gegaan en je zou verwachten dat dit 
toernooi massaal geboycot zou worden, maar niettemin deden er nog heel wat topschaak-
sters aan mee, waaronder de Georgische Sopiko Goeramisjvili, de echtgenote van Anish 



Giri. Helaas is ze inmiddels uitgeschakeld, maar ze heeft nog wel mooie dingen laten zien, 
waaronder deze prachtige paardmanoeuvre in haar partij tegen de lokale Iraanse favoriete 
Sarasadat Khademalsharieh.

Sopiko speelde 36.Pg5-e7+,Kh8-g8 37.Pe7xd6+,Kg8-f8 38.Pd6-c8 en Sopiko wint een stuk,
waarna de Iraanse met de superlange naam meteen opgaf. 

Sopiko Goeramisjvili met de aldaar verplichte hoofddoek


