
Schaakpromotiedag op zondag 2 april

Op zondag 2 april wordt in 't Trefpunt in Rucphen het clubkampioenschap van Eeuwig 
Schaak voor de jeugd beslist. Alle jeugdleden strijden op die dag in een toernooi om de titel.
Maar er gebeurt meer op die dag. Voor iedereen die geïnteresseerd is in schaken, jong, oud 
of ergens daar tussenin, is er vanaf 13.00 uur gelegenheid om via een schaakles kennis te 
maken met het spel. Degenen die het spel al kennen kunnen op die dag meedoen aan een 
simultaan. Zeker voor ouders, andere familie en vrienden van de jeugdschakers een gelegen-
heid om de strijd om het clubkampioenschap te volgen en zich tegelijkertijd zelf te verma-
ken met het schaakspel. Maar ook voor wie geen bekende is van de deelnemers een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met het schaakspel of om zelf (weer) eens een potje te 
schaken. 
Eén van de deelnemers aan het clubkampioenschap is Vincent Wang, die in de 4 toernooien 
om de Districtscup de 1e plaats veroverde in de groep Stap 1. Daarmee mag hij zich de 
beste speler van West-Brabant noemen van alle kinderen die met Stap 1 bezig zijn. Of dat 
ook betekent dat hij clubkampioen van Eeuwig Schaak wordt is allerminst zeker, want er 
liggen zeker concurrenten op de loer! 

Een andere gelegenheid om een potje mee te schaken is er op donderdagavond 13 april, als 
Wouter Jans simultaan komt geven in 't Trefpunt in Rucphen. Deelname hieraan is gratis 
voor alle leden en oud-leden van Eeuwig Schaak en alle inwoners van de gemeente 
Rucphen. Wouter Jans was jaren geleden jeugdlid bij Eeuwig Schaak en deed destijds mee 
aan het Brabants Kampioenschap voor schakers onder 20 jaar. En wat is dan leuker dan nog 



eens even een partijfragmentje terug te halen uit die tijd? De volgende stelling kwam op het 
bord toen Wouter met wit speelde tegen Erik Biemans. 

Wouter maakt het hier simpel, maar doeltreffend uit: 25.Dd8-e7+!,Kg7-h8 26.Tf3-f8 en wint
wint niet alleen de dame, maar zwart gaat ook nog mat en gaf dus hier maar onmiddellijk 
op. Momenteel schaakt Wouter Jans bij SG Max Euwe in Enschede en heeft een aanmerke-
lijk hogere rating dan alle spelers in de interne competitie van Eeuwig Schaak. Je kunt het 
dus nog ver schoppen als jeugdlid van Eeuwig Schaak! 
 

Wouter Jans in actie voor SG Max Euwe


