
Eeuwig Schaak niet meer in Rucphense Bode
Regionale huis-aan-huis-bladen en sportverenigingen hebben een symbiotische verhouding met 
elkaar. De verenigingen hebben de regionale weekbladen nodig om zich te profileren naar buiten en 
hun leden, maar vooral ook niet-leden, op de hoogte te houden van het verloop van competities. De 
bladen hebben de verenigingen nodig om hun blad gratis te vullen met artikelen, zodat hun blad 
gelezen wordt en het interessant wordt voor bedrijven om te adverteren in hun blad. Zo stond er al 
zo'n 25 jaar wekelijks een stukje van Eeuwig Schaak in de Rucphense Bode (dat vroeger nog het 
Weekblad voor de Gemeente Rucphen heette) dat, afgaande op de reacties die ik via via krijg, 
redelijk goed gelezen wordt door mensen buiten de vereniging. Het plaatsen van schaakdiagrammen 
ging af en toe wel eens fout, maar over het algemeen werd al die jaren het artikel van Eeuwig 
Schaak keurig netjes geplaatst. Eeuwig Schaak was blij met de Rucphense Bode en de Rucphense 
Bode blij met Eeuwig Schaak. 

Sinds een jaar echter is er een nieuwe hoofdredacteur, die de zaken allemaal wat anders ziet. De 
Rucphense Bode moet strak en zakelijk en de verenigingen moeten daar maar in mee. Eigenlijk ziet 
deze nieuwe hoofdredacteur, Vif Janssen is zijn naam, de artikelen van de verenigingen maar als 
ballast, plaats die ook met advertenties opgevuld had kunnen worden. Ze mogen nog net een artikel 
plaatsen, als het maar zo kort mogelijk is en er absoluuts niets “overbodigs” (lees: iets leuks of 
lezenswaardigs) in staat, want dat vinden zijn lezers toch niet interessant. Vif Janssen weet namelijk 
precies wat zijn lezers interessant vinden: helemaal niets! 
Het stukje van Eeuwig Schaak is hem helemaal een doorn in het oog. In zijn huidige vorm wordt 
het artikel van Eeuwig Schaak door hem niet langer geplaatst. Hier een stukje uit de e-mail die ik 
kreeg van Vif Janssen: 

Het zijn helaas geen korte, bondige verslagen, maar meer leukbedoelde
stukjes voor eigen leden. Ze zijn te lang en er zit te veel wolligs
in, dat niet interessant genoeg is om aan grote groepen andere lezers
dan aan eigen clubleden mee te delen. Zoals:

- Toon lachte zich een breuk
- Hij snapte er helemaal niks meer van
- Tenminste-- tegenwoordig niet meer
- ... grote gevolgen als je de verkeerde dame pakt. Kijk maar naar
CDAér Jack de Vries

En zo kan ik nog doorgaan. Dit is wellicht aardig voor de eigen
gelederen - het clubblad - maar niet voor de Bode.

Hij heeft natuurlijk groot gelijk. Hoe haal ik het in mijn hoofd een zinsnede als “Tenminste – 
tegenwoordig niet meer” te gebruiken? Dat is toch volstrekt ongepast in een keurig blad als de 
Rucphense Bode. De enige manier waarop ik het artikel had mogen schrijven was als volgt: 

John van Helden won van Toon de Rooij. Ger van Aalst won tegen Cor Lazeroms een stuk, Cor won 
dat terug, Cor won de partij. Jan Rijkse won tegen Jan Konings een stuk, verloor het weer en won 
de partij in het eindspel. Jan van Mechelen won van Joost Asselbergs door een stuk te winnen. Cees 
Buurman won van Matti Hurkmans door een stuk te winnen. Ad Bruijns won van Kees van 
Hogeloon.  

Zo wil Vif Janssen het voortaan zien. (Hoewel: mag ik eigenlijk nog wel schrijven dat iemand een 
stuk wint?) Kort, bondig, zakelijk, dodelijk saai. De Rucphense Bode kan voortaan zo bij het oud 



papier, want geen hond wil dit nog lezen. Hooguit voor uitslagen van verenigingen, maar die zijn 
ook op internet te zien. De adverteerders krijgen binnenkort ook door dat niemand straks het blad 
nog wil lezen en zien er dan geen brood meer in om nog te adverteren in de Rucphense Bode. En 
dan is het meteen einde verhaal voor de Rucphense Bode en moet Vif Janssen weer uitzien naar een 
andere baan. De “Pyongyangse Bode” schijnt nog een plaatsje voor hem vrij te hebben...

Gelukkig hebben we internet nog. De rubriek “Check This Out” gaat gewoon door. Triest is wel dat 
er weer een stukje lokale schaakpromotie verdwijnt. Het “schaakhoekje” in de Roosendaalse Bode 
is al eerder op soortgelijke manier weggepest. En de schaaksport heeft al bijna geen podia meer in 
de media om zich te presenteren. En om zo te laten zien hoe ontzettend leuk het is om je met 
schaken bezig te houden. 
We wachten betere tijden af. En nogmaals, voor alle duidelijkheid: het nieuws over Eeuwig Schaak 
is wekelijks nog altijd op deze plaats op internet te lezen! 
 


