
SV Eeuwig Schaak 

 
Eeuwig Schaak verliest haar oudste lid 
 
Vanaf dit nieuwe seizoen moet Eeuwig Schaak het stellen zonder Albert Wittkampf, met zijn 
93 jaar het oudste lid van Eeuwig Schaak en zeker ook één van de oudste actieve schakers in 
het land. Albert Wittkampf verhuist namelijk op zeer korte termijn naar Gouda en uiteraard 
wordt het dan onmogelijk om elke donderdag in ’t Trefpunt in Rucphen een partijtje mee te 
komen schaken. Albert zal dat zeker missen, want hij was een zeer trouw lid van de 
vereniging. In de zomerstop bijvoorbeeld, als de meesten het schaken even laten voor wat het 
is, was Albert vaak elke donderdag wel present om een partijtje te spelen. Als de vereniging 
een beroep op hem deed liet Albert zelden verstek gaan. En clubavonden waarop Albert niet 
present was, waren bijna uniek.     
Ook in Gouda kan Albert een schaakclub vinden (Messemaker 1847), maar de vraag is wel of 
Albert zich daar net zo thuis zal voelen als bij Eeuwig Schaak. Albert is namelijk een pure 
liefhebber, voor wie een leuk potje en de gezelligheid eromheen belangrijker is dan de plaats 
op de ranglijst. Voor Albert maakt het niet uit of een partij nu meetelt voor één of andere 
competitie of niet, hij vliegt er elke partij gewoon met jeugdig enthousiasme in. Sommige 
mensen verliezen nooit hun jeugdig elan, hoe oud ze ook worden en dat geldt voor Albert 
meer dan voor wie dan ook.  
Albert Wittkampf is niet alleen een schaak- en bridgeliefhebber, maar ook een familieman. 
Hij is trots op zijn kinderen en kleinkinderen en stak dat niet onder stoelen of banken. Hij reed 
het hele land door om zijn familie te bezoeken. Door zijn verhuizing naar Gouda kan hij zijn 
familie vaker zien en hoeft hij daarvoor niet meer ver te reizen. De verhuizing is in die zin dan 
ook een hele logische keuze. We wensen hem in ieder geval het allerbeste toe in zijn nieuwe 
woonplaats!  
 


