
Aurélien Oggier jeugdclubkampioen
Vorige week dinsdag hebben de jeudleden van Eeuwig Schaak het seizoen afgesloten op een
feestelijke manier. Met een bingo en natuurlijk ook de uitreiking van de prijzen en diploma's
die in het afgelopen seizoen zijn behaald. Aurélien Oggier werd, net als vorig seizoen, club-
kampioen bij de jeugd en mocht de wisselbeker dus nog een jaartje langer in huis houden. 
Aurélien werd ongeslagen kampioen met 35 punten. Tweede werd Rick Peters (27 punten) 
en derde Tim van Caam (26 punten). Aurélien mocht naast de wisselbeker ook het diploma 
van Stap 2 naar huis nemen. Hij was bepaald niet de enige die een diploma kreeg uitgereikt, 
want Tim van Caam, Roos van Dongen, Rick Jochems, Annette van Kalmthout, Yuan van 
Nijnatten, Rick Peters en Hidde Rutten waren allen geslaagd voor Stap 1. 

De jeugdafdeling van Eeuwig Schaak

Zo zit het schaken er dit seizoen voor de jeugd weer op en ook de senioren zetten er deze 
week een punt achter met een feestelijke afsluiting. Volgens geruchten heeft ook Louis van 
Gaal gevraagd nog even langs te mogen komen, zodat hij aan de schakers nog enkele tak-
tische adviezen kan vragen. En wat dan volgt is een lange zomerstop, waarin de één het 
schaakbord even met rust laat en de ander toch zo nu en dan nog wat met schaken bezig is: 
naspelen van partijen, zomertoernooitjes of het oplossen van schaakproblemen. De schaak-
problemen hebben inmiddels zelfs de STER-reclame bereikt. Bij de nieuwste reclame voor 
Mona-toetjes heeft iemand een krant vast, waar achterop een schaakprobleem staat. Helaas 
verschijnt dit schaakprobleem te kort in beeld om goed te kunnen zien, laat staan op te 
lossen, maar wij hebben de stelling van het “Mona-probleem” weten te achterhalen. 



De opgave van het probleem is: vind de beste zet voor wit. Het is, zeker voor mensen met 
weinig schaakervaring, nog helemaal niet zo'n simpele opgave! De oplossing geven we 
volgende week. Schaakproblemen van Mona, daar word je blij van! 

Zouden zij het schaakprobleem al opgelost hebben? 


