
Vincent Wang clubkampioen bij de jeugd

Vincent Wang is overtuigend clubkampioen geworden bij de jeugd van Eeuwig Schaak. In 
het toernooi om het clubkampioenschap van afgelopen zondag won Vincent al zijn partijen 
en pakte zo de beker en de titel. Op een gedeelde tweede plaats eindigden Jarek van Dijk, 
Simon Suijkerbuijk, Tom Vermunt en Tjeu Vermunt. Het toernooi om het clubkampioen-
schap was één groot schaakfeest, waarbij er ook voor ouders en andere familieleden en 
geïnteresseerden volop te doen was. Zo gaf 10-voudig clubkampioen Ted van Eck een 
simultaan voor iedereen die het tegen hem op durfde te nemen. Iedereen genoot van een 
fijne schaakmiddag en zo was eigenlijk iedereen een winnaar. 

De jeugd van Eeuwig Schaak in actie

De naam van Vincent Wang wordt bijgeschreven op de wisselbeker, waarop al heel wat 
illustere namen staan. Bijvoorbeeld die van Wouter Jans, die vandaag de dag een gewaar-
deerd schaker is bij SG Max Euwe in Enschede en donderdag 13 april vanaf 19.30 uur in 't 
Trefpunt in Rucphen een simultaan komt geven, waar behalve alle leden ook alle oud-leden 
van Eeuwig Schaak en alle inwoners van de gemeente Rucphen gratis aan deel mogen 
nemen. 



Vincent Wang krijgt de beker overhandigd van Ben Seleski

In het Districtskampioenschap Roosendaal is de kampioen ook bekend. Weliswaar moet er 
nog een ronde gespeeld worden, maar Stefan Colijn staat anderhalf punt voor op de con-
currentie en is niet meer te achterhalen. In de 6e ronde won hij van Ngo Hin Cheng. Ted van
Eck won van Erik van Elven en is nu de best geklasseerde speler van Eeuwig Schaak. De 
andere leden van Eeuwig Schaak deden het deze ronde minder goed dan Ted, mede omdat 
zij behoorlijk pittige tegenstanders troffen. Johan Goorden verloor van Alik Tikranian, Hans
Otten van Hans Ravestein, Gerard Snoeijs van Nico Kloosterboer en Kees van Hogeloon 
van Marvin Jacobs. Patrick Heijnen en Ben Seleski speelden tegen elkaar. Na een partij met 
wisselende kansen won Patrick Heijnen. 

Tot besluit een schaakprobleem. Met alleen een loper kun je niet mat geven. Hoewel... Soms
toch wel! De opgave van dit schaakprobleem is: wit geeft mat in 4. 


