
SV Eeuwig Schaak  
 

Rucphen heeft nog altijd schaaktalent  
 
Dat het schaken in Rucphen nog steeds toekomst heeft bleek onlangs maar weer eens bij het 
schoolschaakkampioenschap van het district Roosendaal. Het team van de St. Martinusschool, 
bestaande uit Yassin Barakat, Max van Oosten, Lars van Dijk, Zillah Embregts en Bryan 
Matthijsen (allen ook lid van Eeuwig Schaak) werd 2e achter De Lavoor uit Roosendaal en 
plaatste zich daarmee voor het Brabants kampioenschap schoolschaak, wat op zondag 21 
maart gehouden wordt in Oosterhout. Ook vorig jaar deed de St. Martinusschool hier aan mee, 
toen na een 4e plaats in het districtskampioenschap en omdat er een extra plaats vrij kwam. 
Nu hebben ze zich dus op eigen kracht geplaatst en mogen ze zich opnieuw meten met de 
beste basisschooljeugd van Noord-Brabant.  
 
Ander nieuws van Eeuwig Schaak is dat de website weer in de lucht is, zij het op een ander, 
makkelijker te onthouden, adres: www.eeuwigschaak.nbsb.org. De website was een tijdje niet 
bereikbaar, omdat de webhoster van het oude adres stopte met het beschikbaar stellen van 
ruimte. Op de het nieuwe adres vindt u alle artikelen die de afgelopen maanden in dit blad 
verschenen, maar dan volledig en met schaakdiagram. De redactie van dit blad heeft het 
afgelopen half jaar, en vooral afgelopen paar maanden, haar lezers danig gepest door de 
diagrammen steeds niet af te drukken, waardoor de bijbehorende tekst ineens volslagen 
zinloos werd. Merkwaardig, want als je wilt dat je blad gelezen wordt, wil je toch dat de 
artikelen lezenswaardig zijn, zou je denken. Op www.eeuwigschaak.nbsb.org vindt u onder 
het kopje “Check This Out!” wel de tekst met diagrammen. Door sponsoring van het ADF 
(oftewel: Ad Bruijns) is de website voor Eeuwig Schaak gratis. Een andere interessante 
nieuwe schaaksite is www.schaakvideos.nl van Arjon Severijnen. Een absolute aanrader voor 
zowel huis- als clubschakers, die hun spel willen verbeteren!  
 
  
 
 
 


