
SV Eeuwig Schaak  
 

Schaken is supersnel te leren 
 
Dit artikel is in zijn geheel (met diagram) te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 
“Schaken is veel te moeilijk voor mij, dat kan ik nooit leren”, is een opmerking die we in 
Rucphen nogal eens horen. Toch klopt dat niet helemaal: de regels van het schaakspel zijn 
niet zo moeilijk en zeer snel te leren. Dat werd afgelopen weekend maar weer eens bewezen 
in Roosendaal, tijdens de “schaakchallenge” op het Norbertus lyceum. Daar werd aan een 
aantal kinderen het schaakspel geleerd, waarna ze meteen een toernooi mochten spelen, alles 
op één dag tijd. Zo kon Sven Verstraeten op zaterdagochtend nog niet schaken en had hij op 
zaterdagmiddag zijn eerste schaaktoernooi al gewonnen. Het kan snel gaan in het leven! Op 
het Norbertus was ook Hans Böhm aanwezig voor een lezing, werd een besturentoernooi 
gespeeld en werd een demonstratiewedstrijd via internet gespeeld tussen De Pion uit 
Roosendaal en Charlois Europoort uit Rotterdam. Schaken op internet neemt trouwens een 
hoge vlucht: er bestaan al diverse schaaktoernooien, die op internet worden afgewerkt. 
Tijdens een landelijk toernooi werd onlangs Bob Hooke verdienstelijk gedeeld tweede. Komt 
u de naam Bob Hooke enigszins vertrouwd voor? Dan heeft u waarschijnlijk de film “Lang 
leve de koningin!” gezien, waarin Bob Hooke een schaakgrootmeester is. In het echt bestaat 
Bob Hooke dus ook, maar wel alleen op internet! Buiten het internet heet Bob Hooke Charles 
Kuijpers, woont in Roosendaal, is nog altijd één van de sterkste spelers van De Pion en heeft 
in Rucphen voor Eeuwig Schaak nog een keer een simultaan gegeven. Met zijn gedeelde 2e 
plaats bleef Bob Hooke andere illustere namen als Sukkeltje en Jack the Stripper ruimschoots 
voor.  
 
Bij Eeuwig Schaak doen we nog gewoon op een bord, in een café met een lekker glas drinken 
erbij. De uitslagen van ronde C2 had u nog te goed, deze zijn als volgt:  
Wim Soeters – Cees Buurman ½ - ½ 
John van Helden – Ab Witkamp 1 – 0  
Toon de Rooij – Jan Konings 0 – 1  
Matti Hurkmans – Ger van Aalst ½ - ½  
Cor Lazeroms – Louis van Mechelen ½ - ½  
 
Intussen is ook het EK schaken bezig in het Kroatische Rijeka. De Nederlanders spelen daar 
helaas tot dusverre een bijrol. Dat betekent echter niet dat er geen leuke dingen gebeuren op 
de schaakborden. Kijk maar eens naar dit fragment uit de partij tussen de Roemeen Nisipeanu 
(met wit) en de Fransman Pelletier:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Zwart staat de kwaliteit en 2 pionnen voor, maar het zwarte paard op a1 is natuurlijk ten dode 
opgeschreven. Wit weet in één klap de partij naar zich toe te trekken:  
 
26. Pc6-e7+!  
 
Na 26…,Lxe7 27.Pxe7+ wint wit een stuk en heeft hij, na het paard op a1 nog te hebben 
opgeraapt, 3 stukken tegen een toren. Dat is toch echt wel gewonnen.  
 
26….., Kg8-h8  27.Pd5-f4!  
 
Valt de dame aan tegelijkertijd de loper op b7. Wit wint dus ook nu het stuk. Zwart gaf 
meteen op. Jammer voor hem, want enkele zetten terug stond hij wel degelijk stukken beter. 
Maar ja… voor halverwege de partij beter staan krijg je geen punten… 
 
 
   


