
Open middag schaakjeugd Eeuwig Schaak

Op dinsdagmiddag 5 september start de jeugd van Eeuwig Schaak weer met het nieuwe 
seizoen. Traditiegetrouw gebeurt dat met een Open Middag, waarop iedereen die geïnteres-
seerd is welkom is. De jeugd wordt dit seizoen verdeeld in 3 groepen: Stap 1 voor de nieuw-
komers die het schaken nog moeten leren, Stap 2 voor de kinderen die vorig jaar Stap 1 heb-
ben gehaald en Stap 3 voor de kinderen die vorig jaar Stap 2 hebben gehaald. 

De vraag die u zichzelf misschien nu zult stellen is: “Waarom zou ik mijn kind schaakles 
laten volgen?” Op die vraag zijn veel antwoorden te geven, maar het belangrijkste antwoord
is: “Omdat schaken hartstikke leuk is!” De kinderen die op schaakles gaan kunnen binnen 
enkele weken al een partijtje spelen en vervolgens heb je daar je leven lang plezier van, 
want schaken kun je blijven doen tot op zeer hoge leeftijd. Er zijn nog andere redenen om 
kinderen schaakles te laten volgen. Ze leren er gestructureerd en planmatig door denken, 
waardoor de schoolprestaties positief beïnvloed worden en waar ze later ook nog profijt van 
hebben. Daarom is in sommige landen (helaas niet in Nederland) schaakles een verplicht 
vak op school. Verder is het ook nog goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling van 
kinderen. De kinderen zelf zijn vooral gefascineerd door de magische wereld van het 
schaakbord. En als ze ontdekken dat hun zelf bedachte plannetje leidt tot het winnen van 
een stuk of een schaakpartij, zijn ze de koning te rijk. Schaken is simpel te leren, maar 
vervolgens is er nog heel wat in te ontdekken en blijft het spel fascineren. En wat voor 
super-geavanceerde computerspelletjes met prachtige graphics ze ook bedenken: uiteindelijk
kunnen ze als het puntje bij paaltje komt toch niet tippen aan het op het eerste gezicht zo 
simpele, oeroude schaakspel. Wat je overigens ook uitstekend via internet of op de computer
kunt spelen, maar een tegenstander in levende lijve blijft wel het leukste. 

Jeugdlid Tjeu Vermunt in actie

De jeugd van Eeuwig Schaak schaakt op dinsdag van half 4 tot 5 in 't Trefpunt in Rucphen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Cor Lazeroms, tel. 0165-342346 of op de website 
van Eeuwig Schaak (eeuwigschaak.nbsb.org).

http://eeuwigschaak.nbsb.org/


De Nederlandse schaakjeugd doet het trouwens internationaal helemaal niet slecht. Wie het 
schaken volgt kent uiteraard de nog steeds jonge Anish Giri, wellicht ook Jorden van Fo-
reest, maar er zijn nog diverse andere “jonge honden” die aan de weg timmeren. Bijvoor-
beeld Hing Ting Lai, die op een toernooi in Brugge op de volgende fraaie wijze met wit de 
beslissende klap uitdeelde aan de Hongaar Attila Czebe. 

28.Pe6-d8!! Zwart heeft de keus tussen een dame verliezen en mat gaan. (Op 28...,Txd8 
volgt 29.Pe7+) Czebe koos geen van beide: hij gaf op. 

Hing Ting Lai


