
Nog twee weken...

Nog twee weken en dan is het zover. Dan begint voor Eeuwig Schaak het schaakseizoen 
2015/2016. Op dit moment zijn er waarschijnlijk nog weinig mensen die hun hoofd bij het 
schaken hebben. Verschillenden zijn nog op vakantie, anderen genieten op een andere ma-
nier van het zomerse weer. Als het kwik boven de 24 graden komt, denk je nu eenmaal niet 
aan schaken. Waarschijnlijk omdat schaken een echte binnensport is en het nu juist heerlijk 
weer is om buiten te zijn. 
Maar toch: het schaakseizoen komt er weer aan. Het duurt niet lang of we zitten weer achter
de borden en dan voelt het meteen als het weerzien van een geliefde. Ja, we mogen weer! 
Op donderdag 27 augustus is het vanaf 8 uur 's avonds weer gewoon clubavond bij Eeuwig 
Schaak in 't Trefpunt in Rucphen, al wordt dan nog niet meteen al te serieus begonnen. De 
eerste competitieronde staat pas gepland op 10 september. De eerste twee clubavonden zijn 
ideaal voor belangstellenden, die dan geheel vrijblijvend kunnen komen kijken of, beter 
nog, een potje mee kunnen spelen. De jeugd gaat trouwens nog wat later van start: zij begin-
nen pas op dinsdagmiddag 8 september. 
Voor wie alvast wat wil oefenen is er een ideale site op internet: www.stappenmethode.nl. 
Daar kan getraind worden met oefendiagrammen, gebaseerd op de stappenmethode, die 
inmiddels over de hele wereld gebruikt wordt om kinderen (en volwassenen) schaken te 
leren of beter te leren schaken. Stap 1 is voor de echte beginners, Stap 2 is weer wat 
moeilijker enzovoorts. De stappenmethode is in Nederland ontwikkeld door Cor van 
Wijgerden en Rob Brunia. 

Cor van Wijgerden

http://www.stappenmethode.nl/


De volgende opgave komt van die site is een opgave van Stap 4. Behoorlijk pittig dus, zeker
voor de ongeoefende schaker. De opgave is, zoals bij elk diagram in de Stappenmethode, 
simpelweg: vind de beste zet. In dit geval voor wit. 

De oplossing vindt u deze week in deze rubriek. We vermoeden dat ook de meeste volwas-
sen spelers van Eeuwig Schaak het nog zeer lastig hebben met deze opgave, dus laat u niet 
uit het veld slaan als het niet lukt de oplossing te vinden. 

Terwijl de doorsnee clubschaker 's zomers van de Zon geniet, gaan de meesters, grootmees-
ters en zij die dat ooit hopen te worden juist flink aan de slag op toernooien in de zomer. 
Eén van die toernooien is het Hogeschool Zeeland Toernooi in Vlissingen. De wedstrijdlei-
ding was daar in handen van Frans Peeters, Erik van Elven en Ad Bruijns. Waarom een 
toernooi in Zeeland dit trio uit Roosendaal inhuurt om alles in goede banen te leiden? Nou, 
gewoon. Omdat zij de besten zijn! Ze doen het al jaren in Vlissingen en kennelijk zijn ze in 
Zeeland nog steeds heel tevreden met dit “supertrio”! Winnaar van het sterk bezette toernooi
werd Georgische grootmeester Baadur Jobava, een echte internationale topper. 

Baadur Jobava


