
Iedereen kan schaken
Over schaken en schakers bestaan veel misverstanden. “Schaken is heel moeilijk en om te 
leren schaken moet je superintelligent zijn.” Niets is minder waar. De regels van het 
schaakspel zijn heel makkelijk en voor iedereen te leren. Leden van een schaakclub zijn hele 
normale mensen uit alle lagen van de bevolking. Goed schaken is moeilijk en om 
grootmeester te worden moet je heel wat extra weten en bovenmatig intelligent zijn. Dat is 
wel waar. Maar het is hetzelfde als met voetbal: tegen een bal trappen kan iedereen, maar 
voetballen zoals Lionel Messi is bijzonder moeilijk. Maar net zoals Lionel Messi niet bij 
RSV voetbalt (hoewel, de transferperiode is nog niet voorbij, we blijven hopen...), spelen er 
geen grootmeesters bij een club als Eeuwig Schaak. Iedereen die tot 10 kan tellen kan een 
aardig potje leren schaken. 

 Zelfs zij kan leren schaken!

In de gemeente Rucphen wonen heel wat mensen die de schaakregels al kennen. Omdat ze 
het vroeger geleerd hebben op school, bij de jeugd van Eeuwig Schaak of op een andere 
manier. Veel van hen vonden dat vroeger leuk, maar doen het weinig of niet meer, omdat het 
er gewoon niet meer van komt. Voor hen is het ideaal om eens langs te wippen bij Eeuwig 
Schaak, op de clubavond van donderdagavond (vanaf 20.00 uur). Dat kan weer vanaf 22 
augustus, want dan gaat voor Eeuwig Schaak het seizoen weer van start. De jeugd begint 
zelfs nog iets eerder: op dinsdagmiddag 20 augustus (15.45-17.00 uur). Zowel de jeugd als 
de volwassenen spelen in 't Trefpunt in Rucphen (Raadhuisstraat 80). Voor diegenen die ooit 
hebben leren schaken hier een opgave om te kijken of ze het nog kunnen. Wit geeft mat in 
één zet. Volgende week volgt weer een opgave. Dan gaan we een stapje verder en kijken of 
het lukt om mat te geven in 2 zetten. 



Voor de schaakliefhebbers dus nog twee weken geduld en dan brandt het schaakseizoen 
weer los. We beginnen rustig aan, met twee inloopavonden met wat vrij schaken of een 
toernooitje op ludieke wijze. Dit zijn ook prima momenten voor geïnteresseerden om de 
ontspannen sfeer op de clubavond te proeven. Iedereen is van harte welkom!


