
Nationale Schaakdag in 2013? 
Dat het beoefenen van de schaaksport een positieve invloed heeft op de jeugd is reeds enige 
tijd bekend. Ook in politiek Den Haag is dit doorgedrongen. Daarom vindt Fred Teeven, 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dat er meer kinderen zouden moeten gaan 
schaken. Hij bepleit daarom het instellen van een Nationale Schaakdag, liefst al in 2013. Als 
datum opperde hij de woensdag na het Tata Steel Schaaktoernooi (in de tweede helft van 
januari). Leden van schaakverenigingen zouden op die dag het schaken kunnen promoten 
door het geven van simultaans op basisscholen of tegen gemeenteraadsleden. Alle 
gemeenten zouden hier hun medewerking aan moeten geven. Dat betekent dat wellicht 
iemand van Eeuwig Schaak het in januari 2013 op gaat nemen tegen de leden van de 
gemeenteraad van de gemeente Rucphen. Probleem is wel dat onze lokale politici zich nog 
even de regels van het schaakspel eigen moeten maken. Maar die zijn niet zo heel moeilijk, 
iedereen kan die in korte tijd leren, dus ook de gemeenteraadsleden. 
Fred Teeven betoogde dat er bij kinderen die schaken beduidend minder sprake is van van 
schoolverzuim, criminaliteit en drugsgebruik. “Al schakende leert een kind creatief te zijn, 
zijn intuïtie te volgen, analyseren en beslissingen te nemen, waarvan de gevolgen voor zijn 
rekening komen”, aldus Fred Teeven. Schaken draagt volgens Teeven bij aan het vermogen 
om vooruit te zien, ruimtelijk inzicht, behoedzaamheid en doorzettingsvermogen. Kortom: 
eigenlijk zouden alle kinderen moeten gaan schaken! En wat Fred Teeven dan nog vergeet 
te vermelden: schaken is ook nog eens een keer hartstikke leuk om te doen! 

Fred Teeven

Als hart onder de riem voor de gemeenteraadsleden die er tegen op zien om op last van Fred 
Teeven een partij te gaan schaken een partij van een beroemd voormalig gemeenteraadslid 
van Amsterdam (ex-provo Roel van Duijn), waarin hij grootmeester Hans Ree verslaat. 



Wit: Roel van Duijn
Zwart: Hans Ree
Opening: Roel van Duijn Opening

1.e2-e4,c7-c5 2.a2-a3,g7-g6 3.Lf1-c4,Lf8-g7 4.Pb1-c3,Pb8-c6 5.Pg1-e2,e7-e6 6.O-O,Pg8-e7 
7.Lc4-a2,d7-d5 8.e4xd5,e6xd5 9.Pe2-f4,d5-d4 10.Pc3-e4,O-O 11.d2-d3,b7-b6 12.Dd1-
f3,Lc8-b7 13.Df3-h3,Dd8-c8? (zie diagram) 
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4t+w+ Tl+5
4On+ JoNo5
4 Oj+ +o+5
4+ O + + 5
4 + OhH +5
4P +p+ +q5
4bPp+ PpP5
4R B +rK 5
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14.Pf4-e6! 
Na 14...,fxe6? volgt 15.Lxe6 met damewinst. Op 14...,Te8 volgt 15.Pd6! Wit wint dus hoe 
dan ook de kwaliteit en dat bleek beslissend voor de partij: Roel van Duijn won. 

Zou er ook nog onvermoed schaaktalent zitten in de Rucphense gemeenteraad? Krijgt straks 
nog één van de Rucphense gemeenteraadsleden of wethouders een opening naar zichzelf 
vernoemd? Spelen wij over 20 jaar massaal het Jan Suijkerbuijk Gambiet? Wie weet krijgen 
we daar volgend jaar wat meer duidelijkheid over. 

Roel van Duijn


