
De jeugd gaat weer schaken

Deze week starten de senioren van Eeuwig Schaak het schaakseizoen met een inloopavond, 
waarbij vrijblijvend geschaakt wordt en alle belangstellenden welkom zijn. Donderdag 8 
september doen ze dat nog een keer over. Ook de jeugd van Eeuwig Schaak start komende 
week met een inloopavond en wel op dinsdagmiddag 6 september, aansluitend aan school-
tijd. Alle kinderen, of ze nu al kunnen schaken of niet, kunnen dan eens komen kijken en 
zien wat schaken nu eigenlijk is. Een week later volgt opnieuw een inloopavond voor de 
jeugd en daarna beginnen de schaaklessen en partijtjes voor de kinderen die de regels al 
kennen. Schaken is een hobby die plezier oplevert van jong tot oud en het leren van het 
schaakspel levert plezier op van jonge leeftijd tot hoog bejaard. En of je nu grootmeester 
bent of amper een loper van een toren kunt onderscheiden, ieder beleeft op zijn niveau 
plezier aan het spel. Voor meer informatie kijk op de website (eeuwigschaak.nbsb.org) of 
neem contact op met Cor Lazeroms (tel. 0165-342346). 

Dat het snel kan gaan met schaakjeugd bleek wel op het Nederlands schaakkampioenschap, 
dat juist is afgelopen. Een knul van 17 veegde daar even de vloer aan met de nationale 
schaaktop (met uitzondering van Anish Giri, die niet meedeed) en werd Nederlands 
kampioen. Zijn naam: Jorden van Foreest. 

Jorden van Foreest

http://www.eeuwigschaak.nbsb.org/


Hij heeft het schaken van geen vreemde, want zijn betovergrootvader werd ook al drie keer 
Nederlands kampioen. Bij de dames werd Anne Haast kampioen, die net als enkele leden 
van Eeuwig Schaak dit voorjaar nog meedeed met het Tweetallentoernooi in Roosendaal. 
Op het Tata Steel toernooi van dit jaar speelden de twee nog tegen elkaar. Jorden stuurde 
toen met zwart Annes koning bijna letterlijk op de volgende wijze het bos in. 

36....,Tg3-d3+ 37.Kd4-e5,Tb8-b6 en wit gaf op. Anne kan Ld6 mat wel nog een paar zetten 
uitstellen, maar niet voorkomen. 

De naam Jorden van Foreest gaat u ongetwijfeld nog vaker horen. Zijn zusje van 8, 
Machteld van Foreest, hield deze zomer Hans Böhm tijdens een simultaan nog op remise en 
Jorden heeft nog een paar getalenteerde broers. Schaaktalent is soms een familiekwaal. 

Machteld van Foreest in haar simultaanpartij tegen Hans Böhm op het schaakbord uit de
film “Lang Leve de Koningin” 


