
Schaakles: leuk en nuttig voor kinderen
Sporten is gezond, zeker ook voor kinderen. Ieder kind heeft de nodige lichaamsbeweging 
nodig. Maar waarom zou je je kind eigenlijk laten schaken? Die zitten toch alleen maar op 
een stoel...
Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat het volgen van schaakles zeer bevorderlijk 
is voor de ontwikkeling van het kind en dat het de schoolprestaties bevordert. Door het 
schaken leert het kind zich ongemerkt aan planmatig te denken en vooruit te denken, niet 
alleen op het schaakbord, maar ook in het leven. Zowiezo is het al een belangrijke stap om 
eerst te denken en dan te doen. Dat scheelt vaak al een hoop problemen!
Zeker net zo belangrijk is dat schaken ook vooral heel leuk is. En eenmaal aangeleerd heb je 
er de rest van je leven plezier van. Schaken kun je blijven doen, hoe oud je ook bent. 
De jeugd van Eeuwig Schaak is net gestart, aanpikken is nu nog mogelijk. Wacht er niet te 
lang mee, want dan zijn de anderen al een aantal lessen verder en wordt het heel lastig om 
nog aan te sluiten bij de rest. Wie interesse heeft of meer informatie wil kan contact 
opnemen met dhr. Lazeroms, tel. 0165-342346. De jeugd speelt elke donderdagavond van 
18.30 tot 19.15 in het bovenzaaltje van 't Trefpunt, in de Raadhuisstraat in Rucphen. De 
eerste helft bestaat uit les, de andere helft uit het spelen van partijtjes. Al na enkele lessen 
kunnen de kinderen hun eerste schaakpartijtjes spelen. 

De senioren van Eeuwig Schaak hebben de tweede ronde van de interne competitie 
afgewerkt. De uitslagen hiervan waren: 

Wim Soeters – Toon de Rooij 1 – 0 
John van Helden – Cees Buurman ½ – ½
Jan van Mechelen – Joost Asselbergs 0 – 1 
Cor Lazeroms – Matti Hurkmans 1 – 0 
Jan Konings – Louis van Mechelen 0 – 1 

De stand aan kop is nu: 

1. Wim Soeters 59
2. Cor Lazeroms 47
3. Toon de Rooij 40
4. Ad Bruijns 38
5. Jan Rijkse 37½

Voor de jeugdleden die vanaf het begin van dit seizoen al partijen spelen (groep Stap 2 en 3) 
en voor de jeugdleden die over een tijdje hun eerste partijen spelen (Stap 1) nog een tip. Er 
zijn trouwens wellicht nog volwassen schakers die er ook nog wel wat aan hebben. De 
stelling hier op het diagram komt jullie misschien bekend voor, grote kans dat je die al eens 
voor de neus gehad hebt. 
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In deze stelling (ontstaan na 1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Pb1-c3,Pg8-f6 4.Lf1-c4 of in 
iets andere volgorde) heeft zwart een geintje: 4....,Pf6xe4! Na 5.Pc3xe4 speelt zwart 5....,d7-
d5! en wint hij het gegeven stuk terug. Na 6.Lc4xd5,Dd8xd5 is het aantal stukken en 
pionnen aan beide kanten weer precies gelijk en kan het spel alsnog alle kanten op. Je wint 
er dus de partij niet mee, maar je brengt de witspeler wel aardig in verwarring en de stelling 
die op het bord komt (zie diagram hieronder) biedt lekker vrij spel voor zwart. De kans dat 
wit het van schrik helemaal verkeerd doet en een pion achterblijft is vooral tegen onervaren 
spelers zeker aanwezig!
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En schaken is dus niet alleen voor jongens!


