
Eeuwig Schaak 30 jaar
Op 2 februari 2014 was het precies 30 jaar geleden dat Eeuwig Schaak werd opgericht. 
Afgelopen week heeft Eeuwig Schaak dat uitvoerig gevierd. Op donderdag 6 februari 
speelden de senioren een ludiek toernooi, waarin alles net even anders was dan normaal 
gesproken in schaakpartijen. Zoals En Avant, waarbij alle stukken alleen maar vooruit op 
opzij mogen en een schaakpartij die begon met een worp van een dobbelsteen, waarbij de 
één net zoveel punten mocht weghalen bij de tegenstander als het aantal ogen van de dob-
belsteen. Dat leverde in één geval een wel heel hilarische situatie op. In de diagramstelling 
hebben beide spelers wat pionnen bij elkaar van het bord gepakt, maar de zwartspeler was 
op z'n zachtst wat ongelukkig in zijn keus.

De partij die volgde duurde wel erg kort: 1.Dd1-h5 mat. 

Voor de jeugd en hun ouders, broertjes en zussen werd op zondag 9 februari een gezellige 
middag georganiseerd met sjoelen en spelletjes die veel of weinig met het schaakspel te 
maken hadden. De ouders kregen vooraf een korte uitleg over de regels van het schaakspel 
en ontdekten dat ze al snel ook een partijtje konden spelen. De ouders en andere familiele-
den konden zo kennismaken met de club, maar het belangrijkste was dat iedereen gewoon 
een leuke middag had. 

Veel enthousiasme bij het sjoelen



Oplossing van het schaakprobleem van vorige week: 

1.Df5-c8+ en als zwart de dame slaat is het pat. Als de zwarte koning wegloopt, dringt de 
witte dame zich net zolang aan hem op totdat ze genomen wordt, of ze geeft eeuwig schaak 
op c7 en c8. 

Dan willen we ook nog even de aandacht vestigen op een cursus schaaktrainer in Zundert. 
De cursus is laagdrempelig en uitstekend geschikt voor mensen die bijvoorbeeld schaakles-
sen willen geven op school. Locatie is De Roskam (Molenstraat 1, Zundert) en de cursus 
wordt gegeven op 5 vrijdagavonden, op 21 februari, 14 maart, 25 april, 16 mei en 20 juni. 
Docent is Boris Friesen en de kosten bedragen €80,-. 
Voor meer informatie: Sacha Schiermeier, tel. 0235254025. 


