
Waarom alle kinderen zouden moeten schaken

Vorige week is Eeuwig Schaak gestart met het nieuwe seizoen. Met een paar ontspannen, 
frivole partijtjes, zonder dat er verder wat op het spel stond. Rustig aan beginnen is jaarlijks 
het motto voor Eeuwig Schaak. De jeugd doet dat volgende week. Op dinsdagmiddag, tus-
sen 15.45 en 17.00 uur in zaal 't Trefpunt in Rucphen. Eeuwig Schaak hoopt dan ook weer 
veel nieuwe jeugdleden te mogen begroeten. Er zijn veel redenen om kinderen te laten 
schaken. Kinderen die leren schaken leren daarbij op speelse manier gestructureerd te 
denken, vooruit te kijken, eerst denken en dan pas doen en en passant leren ze ook sociale 
vaardigheden aan. Daarom is in diverse landen schaken een onderdeel van het lesprogram-
ma op school (o.a. in Spanje). In Nederland, waar het wegbezuinigen van nuttige 
voorzieningen tot de rege-ring tot een heilige missie is verheven, zit dat er even niet in, 
maar is er gelukkig altijd wel een schaakclub in de buurt. Maar een kind gaat natuurlijk niet 
op schaken omdat het goed voor zijn of haar ontwikkeling is. Een kind gaat schaken omdat 
het ook nog eens hartstikke leuk is! Op de 64 velden van het schaakbord is altijd wel wat 
nieuws te ontdekken. Het blijft ongelooflijk hoe in zo'n op het eerste gezicht simpel spel, 
waarvan de regels eenvoudig te leren zijn, steeds weer nieuwe, interessante dingen te 
ontdekken zijn. Zoveel, dat veel mensen het hun leven lang, tot op hoge leeftijd, blijven 
spelen. 
Wie meer informatie wil over Eeuwig Schaak kan terecht bij Cor Lazeroms, tel. 0165-
342346.



En hoe goed je ook bent en hoe lang je ook al schaakt, blunders blijven altijd op de loer 
liggen. Dat onvoorspelbare maakt schaken tegen mensen ook leuker dan schaken tegen 
computers. In een toernooi in Brasschaat in augustus dit jaar speelde de Belgische groot-
meester Alexandre Dgebuadze (eigenlijk afkomstig uit Georgië) tegen Stefan Colijn uit 
Roosendaal. Hij was met zwart goed op dreef en de volgende stelling kwam op het bord. 

Dgebuadze speelde hier 35....,c7-c5??? Een vraagteken achter een zet wil zeggen dat het 
gaat om een slechte zet. En waarom achter deze zet maar liefst 3 vraagtekens staan? Welnu, 
kijk maar wat Stefan Colijn hier speelde: 36.De3-h6! (Een uitroepteken achter een zet 
betekent: “hele sterke zet”) Zwart kan mat niet meer voorkomen en Dgebuadze gaf meteen 
op. Stefan Colijn werd mede dankzij deze overwinning toernooiwinnaar en haalde de titel 
“FIDE-meester” daarmee definitief binnen. In deze partij had hij geluk, maar de rest van het
toernooi had hij al bijzonder sterk gespeeld, met 5 eerdere overwinningen en remises tegen 
twee grootmeesters (Sergei Kasparov uit Wit-Rusland en Levente Vajda uit Roemenië) en 
zijn clubmaatje Cees IJzermans, die met 6½ uit 9 overigens ook een uitstekende prestatie 
leverde in Brasschaat. 

Stefan Colijn in Brasschaat


