
Ex-Rucphenaar schaakt op hoog niveau

In de loop der jaren heeft Eeuwig Schaak talloze kinderen leren schaken. Als al die kinderen
bij de club waren gebleven en bij de senioren waren blijven schaken, had Eeuwig Schaak nu
vele honderden leden gehad. Maar zo gaat het nu eenmaal in niet in de praktijk. 
Eén van de schaaktalenten die Eeuwig Schaak heeft voortgebracht was Wouter Jans. Samen 
met zijn zus Carlijn Jans, die nu een top-volleybalster is, volgde hij schaakles bij Eeuwig 
Schaak en heeft vervolgens ook nog bij de senioren geschaakt. Dat Wouter talent had bleek 
al snel; zo deed hij mee aan het Brabants Kampioenschap onder 20 jaar waar hij speelde 
tegen o.a. Jeroen de Moor, die hij op de volgende manier al op de 10e zet een stuk afhandig 
maakte. 

Wouter had zwart en speelde 10...,Pc6xd4 11.Le3xd4,e6-e5 en als de loper weggaat volgt 
12...,d5. Jeroen de Moor probeerde nog even tegen te stribbelen, maar verloor door dit 
stukverlies utieindelijk toch de partij. 

Wouter Jans anno 2016

Jammer genoeg voor Eeuwig Schaak vertrok Wouter Jans voor een tijdje naar de Verenigde 
Staten, vestigde zich daarna weer in Nederland, maar ver van Rucphen en verdween uit 
beeld. 



Maar dit weekend dook zijn naam op en wel op een opvallende plaats. Schakers kennen ook
een competitie tussen verschillende clubs, net zoals voetbal en andere teamsporten. De 
hoogste klasse bij schaken is de Meesterklasse, die we de eredivisie van het schaken kunnen
noemen. Daar vlak onder zit de 1e klasse KNSB, die zodoende dus te vergelijken is met de 
Jupiler League in het voetbal. Daar speelt o.a. schaakvereniging Max Euwe uit Enschede en 
wie zagen we daar ineens in het lijstje spelers staan? Juist: Wouter Jans! Hij heeft inmiddels 
een elo-rating van 1848 en nam het op tegen de damesgrootmeester Iozefina Paulet met een 
rating van 2215. Zij speelt voor Groninger Combinatie, die we waarschijnlijk volgend sei-
zoen zien spelen in de Meesterklasse. Dat was een maatje te groot voor Wouter, die dan ook 
van haar verloor. Maar toch goed te zien dat een voormalig jeugdlid van Eeuwig Schaak nog
altijd schaakt en nog eens op hoog niveau ook. 

Iozefina Paulet


