
Op televisie is er toch niks...
Komt u het volgende bekend voor? Lekker een avondje televisie kijken, maar wat is er te 
zien? Je zapt van kanaal naar kanaal, maar de droeve conclusie is: weer niks op TV! En met 
digitale televisie is het alleen maar erger. Dan moet je wel 100 zenders langszappen om er 
uiteindelijk achter te komen dat er nergens iets echt leuks op te zien is. Met een beetje geluk 
een herhaling van een herhaling van een herhaling van iets wat de eerste keer nog wel 
aardig om te zien was...
Je kunt je tijd beter besteden! Door bijvoorbeeld op donderdagavond een in 't Trefpunt in 
Rucphen een potje te gaan schaken. Een schaakpartij is spannender dan een thriller, 
meeslepender dan een drama, interessanter dan een documentaire en opwindender dan een 
seksfilm. En vergeleken met de vele verwikkelingen op het schaakbord is iedere 
voetbalwedstrijd dodelijk saai. Goed dat het schaakseizoen dus weer van start gaat. Met op 
18 en 25 augustus Open Avonden bij Eeuwig Schaak, van 19 t/m 21 augustus het 
schaakkampioenschap van Noord-Brabant in het Jan Tinbergen College in Roosendaal, met 
verschillende categorieën, zodat het een leuk toernooi is voor schakers van elk niveau, en op 
28 augustus een toernooi in Fort Sabina bij Willemstad, georganiseerd door schaakvereni-
ging Unk uit Zevenbergen en De Schaakhoeve uit Hoeven samen. En een potje schaken is 
niet alleen heel leuk om te doen, maar ook nog eens heel gezellig, vooral bij Eeuwig 
Schaak. Voor meer informatie kijk op de website (www.eeuwigschaak.nbsb.org) of 
informeer bij Cor Lazeroms, tel. 0165-342346). 

Om alvast wat te oefenen hier een schaakprobleem om op te lossen. Op het getoonde 
diagram is wit aan zet wint een stuk. Het is een redelijk pittige opgave, vooral voor mensen 
met weinig schaakervaring, maar wie weet komt u er toch wel uit. De oplossing volgt 
volgende week in deze rubriek. 
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