
Eeuwig Schaak heeft nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Eeuwig Schaak is Ben Seleski gekozen als 
voorzitter van Eeuwig Schaak. Hij volgt daarmee Cor Lazeroms op, die sinds de oprichting 
van Eeuwig Schaak 33 jaar geleden voorzitter was. Niet alleen was Cor Lazeroms 33 jaar 
voorzitter, hij was destijds ook de initiatiefnemer tot oprichting van Eeuwig Schaak. Er kan 
dus gerust gezegd worden dat Eeuwig Schaak er zonder Cor Lazeroms niet geweest zou 
zijn. Cor Lazeroms, die er zelf voor had gekozen af te treden als voorzitter, blijft wel actief 
in de club. Hij blijft jeugdleider en gaat verder als bestuurslid. Eeuwig Schaak is dus nog 
lang niet af van Cor Lazeroms en dat is alleen maar goed nieuws. 

Cor Lazeroms, Ben Seleski en Kees van Hogeloon

In de 33 jaar dat Cor Lazeroms voorzitter was, was hij behalve voorzitter ook jeugdleider en
heeft hij talloze kinderen in Rucphen en omstreken het schaakspel bijgebracht. En daar gaat 
hij dus nog wel even mee door. De meeste van die kinderen schaken inmiddels helaas niet 
meer, maar ongeacht of de kinderen nog wel eens schaken of niet hebben ze toch stuk voor 
stuk wat gehad aan de schaaklessen in Rucphen. Wie als kind schaken leert, leert ook ge-
structureerd, planmatig denken en dat komt later in het leven altijd van pas. Alleen al het 
principe van “eerst denken, dan doen” is in het leven heel belangrijk. 

Eén van de vele kinderen die schaakles genoten heeft bij Eeuwig Schaak is Rob Buurman, 
zoon van de huidige wedstrijdleider Cees Buurman. Rob Buurman heeft ook nog even bij de
senioren meegespeeld en dit is een fragment uit een partij van Rob Buurman uit die tijd.  



Rob speelt met wit en wint hier een stuk: 10.d4-d5!,Pc6-d8 11.Db3-b5+ en de loper op a5 
gaat eraan. Dit was in 1987, dus inmiddels al weer 30 jaar geleden. Als iedereen die ooit in 
Rucphen schaakles heeft gehad zou besloten mee te gaan spelen bij de senioren van Eeuwig 
Schaak, zou Eeuwig Schaak een complete sporthal moeten afhuren om iedereen een plaatsje
te geven. Niettemin: wie van de oud-jeugdleden weer eens een potje mee wil spelen is van 
harte welkom op donderdagavond in 't Trefpunt. Wie weet krijg je de kans je oude leermees-
ter te verslaan!


