
Voor schakers gaat de Zon nooit onder
De zomer is nog in volle gang, maar het nieuwe schaakseizoen begint over enkele weken 
weer. Veel schakers hebben het schaakbord wekenlang links laten liggen, maar sommigen 
zijn actief gebleven op de zomertoernooien. En de internationale wereldtop speelt momen-
teel op de Olympiade in Tromsö, dat in het Noorden van Noorwegen ligt en waar de Zon 
dus in deze tijd van het jaar nauwelijks onder gaat. 
De regionale toppers zochten het iets dichter bij huis, met name in Vlissingen, waar het HZ-
toernooi werd gespeeld. Dat toernooi werd gewonnen door de Pool Michal Krasenkow met 
een score van 7½ uit 9 en tot de deelnemers hoorden ook o.a. Stefan Colijn (6 uit 9), Alik 
Tikranian (5½ uit 9), Cees IJzermans (5 uit 9), René Punt (5 uit 9), Jordy Schouten (4½ uit 
9), Oliver de Hert (4½ uit 9), André van der Graaf (4½ uit 9), Frank Lambregts (4 uit 9), 
Joris Kok (3½ uit 9), André van der Laar (2½ uit 9) en Ger IJzermans (2 uit 9). Een stevige 
West-Brabantse inbreng dus. Zeker als men bedenkt dat Ad Bruijns, Frans Peeters, Erik van 
Elven en Herman Colijn ook nog aanwezig waren om mee te helpen om de organisatie in 
goede banen te leiden. 

Michal Krasenkow

Eeuwig Schaak start weer op 28 augustus, zoals altijd in café 't Trefpunt in Rucphen, waar 
elke donderdag vanaf 20.00 uur geschaakt wordt. De eerste 2 clubavonden zijn Open Avon-
den, waarop er volop gelegenheid is voor belangstellenden om kennis te maken met het 
schaakspel en de club. De jeugd start op 2 september. Zij komen elke dinsdagmiddag van 
15.45 – 17.00 bij elkaar om schaakles te krijgen en partijen te spelen in de zaal van 't Tref-
punt in Rucphen. Ook hier zijn de eerste 2 clubmiddagen inloopmiddagen. Wie eenmaal 
heeft leren schaken, en zo heel moeilijk is dat echt niet te leren, heeft daar zijn leven lang 



plezier van. Schaken is een echte sport, voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en te 
beoefenen in alle weersomstandigheden. En hoe serieus of intensief men de sport beoefent 
maakt ieder voor zich uit. 

Om weer even te wennen aan het schaakspel hier een niet al te moeilijke opgave. Wit geeft 
mat in 2. 

Voor de schakers op de Olympiade geldt letterlijk dat de Zon voor hen nooit onder gaat, 
voor schakers in het algemeen geldt het ook figuurlijk. Want altijd is er weer uitzicht op een 
nieuwe partij, met nieuwe kansen om prachtige dingen op het bord te toveren. Ook als de 
vorige partij minder gelukkig verlopen is... 


