
Feestelijk jaar voor Eeuwig Schaak
De Rucphense schaakvereniging Eeuwig Schaak bestaat in 2014 30 jaar. Op 2 februari 1984
werd de vereniging opgericht. Waar bij de meeste schaakverenigingen eerst alleen senioren 
schaken en later ook nog een jeugdafdeling wordt toegevoegd ging het bij Eeuwig Schaak 
totaal anders. Vanuit de Sint Martinusschool werd 30 jaar geleden al aan schoolschaak ge-
daan en één van de schakende leerlingen maakte tegen toenmalig onderwijzer Cor Lazeroms
de opmerking dat het jammer was dat er geen schaakclub was in Rucphen. Cor nam de op-
merking ter harte en ging meteen aan de gang om een club op te richten, zodat de jeugd 
wekelijks een potje kon schaken. Belangstellenden om lid te worden waren er al volop 
onder de kinderen. En als er dan toch voor de jeugd een schaakclub kwam, waarom dan ook 
niet voor volwassenen? Ook daar bleek voldoende belangstelling voor te zijn in Rucphen en
zodoende werd op 2 februari 1984 het startsein voor de nieuwe schaakvereniging gegeven. 
Eeuwig Schaak laat dat jubileum uiteraard niet geheel ongemerkt voorbijgaan. Op donder-
dagavond 6 februari spelen de leden bij de senioren een feestelijk ingekleed toernooitje. Op 
zondagmiddag 9 februari wordt vanaf 13.00 uur in zaal 't Trefpunt een leuke middag voor de
jeugd georganiseerd, waarbij ook ouders, broers en zussen, oud-jeugdleden en seniorenleden
van harte welkom zijn. Wat er die dag precies gaat gebeuren blijft nog een verrassing. 

Het niveau lag 30 jaar geleden wel wat lager dan nu bij Eeuwig Schaak, maar zo nu en dan 
werd er ook toen nog heel wat leuke dingen op het bord gebracht. Eén van de mannen van 
het eerste uur was Kees Konings. Hij is helaas niet lang lid van de toen nog naamloze club 
gebleven en dat is jammer, want het was een behoorlijk getalenteerde schaker. Het volgende
partijfragment is afkomstig van de clubavond van 13 februari 1984, de tweede clubavond 
van de vereniging. Kees Konings speelt met zwart. 



Kees Konings speelt hier de venijnige zet 19...,f4-f3+! Een pionoffer, maar wit kan er maar 
beter van afblijven. Na 20.Kxf3 speelt zwart 20...,Tf8+ en wint de pion terug met een 
vernietigende aanval er achteraan. Wit sloeg met het paard terug en dat blijkt nog slechter: 
20.Pg5xf3???,Pg6-f4+ met damewinst.  
Verrassende ontwikkelingen op het schaakbord kent Eeuwig Schaak dus al 30 jaar lang! 


