
Open Avonden bij Eeuwig Schaak 

Het schaakseizoen begint weer! De eerste clubavond van Eeuwig Schaak is op donderdag 
23 augustus, zowel voor de jeugd als de volwassenen. De eerste twee clubavonden van het 
seizoen zijn bij jeugd en senioren “Open Avonden”. Iedereen kan vrijblijvend een potje 
meespelen en alles vragen wat men over schaken of Eeuwig Schaak maar wil weten. Nou 
kan dat in principe op elke andere clubavond ook, maar op 23 en 30 augustus is volop tijd 
om voor iedereen aandacht te hebben, omdat de competitie dan toch nog niet is begonnen. 
De jeugd begint op donderdag om 18.30 uur, in een bovenzaaltje in café-zaal 't Trefpunt, 
Raadhuisstraat 80 in Rucphen. De senioren spelen om 20.00 in dezelfde lokatie, maar dan 
beneden. Wie telefonisch informatie wil vragen kan terecht bij Cor Lazeroms, tel. 0165-
342346. Ook op de website van Eeuwig Schaak, www.eeuwigschaak.nbsb.org, is volop 
informatie te vinden. 

't Trefpunt

Je kunt je afvragen waarom kinderen of volwassenen gaan schaken. De reden waarom 
mensen gaan schaken en blijven schaken is in hoofdzaak omdat het verschrikkelijk leuk is 
om te doen en hoe langer je het doet, des te leuker wordt het. Elke partij is een uitdaging en 
in elke partij is anders, zelfs al doe je het al 50 jaar. Maar schaken heeft ook andere 
voordelen. Kinderen die schaken leren automatisch ook gestructureerder en planmatiger 
denken, wat de prestaties op school bevordert. Alleen al het aanleren dat je eerst moet 
denken en dan doen is iets waar kinderen hun leven lang wat aan hebben. Ouderen die actief 
schaken hebben minder kans om te dementeren. Door de hersenen te blijven trainen, blijven 
ze langer goed functioneren. 
Wie wil weten hoe fascinerend schaken kan zijn kan langskomen bij Eeuwig Schaak, maar 
kan dit weekend ook eens gaan kijken bij het LBV-toernooi in het Jan Tinbergen College in 
Roosendaal (Commandobaan 8). Er wordt daar door 200 schaakliefhebbers gespeeld op 
allerlei niveaus, van grootmeesters tot beginnelingen. De partijen aan de topborden worden 
op leuke en begrijpelijke manier van commentaar voorzien door Stefan Kuipers, Yochanan 
Afek en Hans Böhm. 

http://www.eeuwigschaak.nbsb.org/


Het Jan Tinbergen College

Schaken is een echte sport en hoort tot de “Olympische Familie” van het IOC. Tot dusverre 
is schaken nog geen onderdeel geweest van de Olympische Spelen vanwege het toch al 
overvolle Olympisch programma. Wel kent de schaaksport een “Olympiade”, een 
tweejaarlijks toernooi, waarin landenteams uit alle landen van de wereld onderling uitmaken 
wie de sterkste is. Vanaf 27 augustus is er weer een Olympiade en wel in Istanbul. De 
charme van een schaakolympiade is dat er naast hele sterke schakers ook spelers van veel 
lager niveau meedoen uit landen waar de schaaktalenten minder dik bezaaid zijn. Kijk maar 
eens uit het volgende fragment, tussen Rupert Jones uit de Amerikaanse Maagdeneilanden 
en Alexander Hensley uit Papoea Nieuw Guinea, gespeeld tijdens de Olympiade van 2010.

 
De zwartspeler (Hensley) heeft zojuist kort gerocheerd en dat had hij niet moeten doen. Wit 
kan namelijk een stuk winnen: 1.Lc6xd7,Td8xd7 2.Te1xe5,Dd6xe5 3.Da4xd7. De zwarte 
dame is, zoals dat heet, “overbelast”: ze moet zowel de loper als het paard dekken en dat 
kan in dit geval niet tegelijkertijd. 


