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clubblad van de schaakvereniging
EEUWIG SCHAAK te Rucphen opgericht

2 februari 1984

Jrg. 1 nummer 1 maart 1986

Voorzitter  C. Lazeroms  Vasseurdreef 53
   tel. 01654 – 2346  4715 EG Rucphen
Secretaris  K. v. Hogeloon  Jan Steenstraat 12
   tel. 01654 – 2172  4715 BR Rucphen
Penningmeester  F. Husson  Jan Steenstraat 2
   tel. 01654 – 3048  4715 BR Rucphen
Bestuurslid en  C. Buurman  van Slotendreef 63
Materiaalbeheer  tel. 01654 – 1927  4715 EB Rucphen
Seniorenleider  F. Willeme  Adm. de Ruyterstr. 39
   tel. 01650 – 53186 4702 VB Roosendaal
Jeugdleider  C. v. Peer  Vasseurdreef 14
   tel. 01654 – 2344  4715 EH Rucphen
Redactie clubblad  J. Goorden  Rucphensebaan 43
   tel. 01650 – 40428 4706 PH Roosendaal

Verenigingslokaal  Jeugdcentrum De Louwen  Kerkstraat 6
   tel. 01654 – 2064  4715 RN Rucphen

Speelavond jeugd:  donderdag van 18.30 – 19.30 uur
Speelavond senioren:  donderdag vanaf 19.30 uur
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Voorwoord
Door: Cor Lazeroms

Bij het 25-jarig bestaan van Eeuwig Schaak denk je meteen terug hoe het
allemaal begon. Een schoolschaaktoernooi van het district vormde in
1984 de aanleiding tot de oprichting van onze vereniging. Immers na af-
loop vroegen de kinderen toen om meer te kunnen schaken dan alleen op
de St. Martinusschool. Daar gaven we in 1980 al schaakles met behulp
van een serie televisie- en radioprogramma’s van de stichting NOT. In al
die jaren is het enthousiasme waarmee kinderen willen leren schaken niet
veranderd. Waar veel volwassenen ten onrechte denken dat schaken (te)
moeilijk is, bewijzen kinderen steeds weer het tegenover-gestelde.
In dit jubileumboek vindt u verhalen over opmerkelijke gebeurtenissen
uit de afgelopen 25 jaar. Het is een selectie uit de vele activiteiten, die u
een beeld geven van de geschiedenis van onze vereniging. Want Eeuwig
Schaak is geen grote, maar wel een stabiele, actieve vereniging. Ook een
vereniging die gelukkig beschikt over een grote groep actieve vrijwilli-
gers; zo heeft onze jubileumcommissie, gespreid over 2009, diverse acti-
viteiten georganiseerd, waardoor we het 25-jarig bestaan grandioos
kunnen vieren.
Daarom feliciteer ik Eeuwig Schaak van harte met dit jubileum en be-
dank ik iedereen die zich in de afgelopen 25 jaar heeft ingezet voor onze
vereniging. Hopelijk blijft Eeuwig Schaak in de toekomst de vereniging,
waar het plezier in het edele schaakspel vanaf blijft stralen.
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De 10 geboden van de schaakspeler
1990

Ik ben de Wijsheid
die u roept uit de dienstbaarheid van het buffet aan het
Schaakbord des verstands.

Ie gebod:
Gij zult op dat bord geen onzin voor Mijn aangezicht maken.

2e gebod:
Gij zult geen valse goden oprichten in de schaaktempel, noch tandem-
schaak, noch cilinderschaak, noch kleurenschaak en gij zult die niet die-
nen.

3e gebod:
Gij zult de naam van het Schaakspel niet ijdel gebruiken, noch op allerlei
geklungel toepassen, want daaraan heb Ik een afgrijselijke hekel en Ik zal
het u wis en zeker betaald zetten.

4e gebod:
Langer dan zes dagen per week van 's morgens zeven tot 's avonds elf
moogt gij niet Schaken, want dat is lang genoeg en gij moet ook eens wan-
delen.

5e gebod:
Koop de "Kerkvaders" en lees ze aandachtig, want dat doende zal het u
welgaan op de Via Dolorosa naar de Schaakhemel.

6e gebod:
Gij zult niet stelen, noch openbaar de tijd bij eenvoudige zetten, noch hei-
melijk de stukken als de tegenstander zich verwijdert.
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7e gebod:
Gij zult geen overspel plegen, ja zelfs geen stuk onbehoorlijk aanraken.

8e gebod:
Gij zult geen stukken of partijen doodslaan zonder enig verstandig plan.

9e gebod:
Gij zult geen valse getuigenis afleggen als uw partij verloren is, noch over
hoofdpijn, noch over haast, noch over uw vrouw, want zodoende zoudt u
zich gedragen als een schaaklummel.

10e gebod:
Gij zult niet begeren uws naasten dame, noch zijn raadsman, noch zijn paar-
den, noch zijn kastelen, noch zijn knechten, als ge ze toch niet kunt krijgen,
want het is een kwelling des geestes en baat u toch geen zier.

Bovenstaande tekst werd door leden van de schaakvereniging Moretus uit
Hoboken (vlak onder Antwerpen) rechtstreeks vertaald uit de Schaakbijbel.
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Al voor 1984 werd op de St. Martinusschool schaakles gegeven aan de
jeugd. Onderwijzer Cor Lazeroms kwam op het idee om dan ook maar een
schaaktoemooi voor de jeugd te houden, waarbij diverse basisscholen wer-
den uitgenodigd. Dit was de eerste editie van wat later bekend zou worden
als het "Bitterballentoernooi".

Een van de meest getalenteerde deelnemers, Peter Dankers, sprak "meester
Lazeroms" aan en zei dat het jammer was dat er niet een schaakclub was in
Rucphen. Deze opmerking was de aanleiding om inderdaad een club op te
zetten en op 2 februari 1984 vond de oprichtingsvergadering van de
Rucphense Schaakclub plaats, Als we zien wie er op die oprichtings-verga-
dering  aanwezig waren, zien we daar een aantal bekende namen, maar ook
aantal onbekende namen. Een aantal mensen was aanwezig op de oprich-
tingsvergadering, maar hebben we later nooit meer teruggezien op de club-
avond.

Uit de notulen van de oprichtingsvergadering, gemaakt door Frans Husson,
hier de lijst met aanwezigen: C. Lazeroms, J. Vromans, A. Antens, J. Goor-
den, A. van Haperen, A. Geerts, C. Buurman, W. van Dijk, K. van Hoge-
loon, Chr. van Peer, Th. Heeren, Th. Leijdekkers, J. Dekkers, F. Husson.
Afwezig met kennisgeving waren: L. van Mechelen, J. van Mechelen, mevr.
Mabesone.

In de oprichtingsvergadering werd  een werkgroep geformeerd, bestaande
uit Christ van Peer (contactpersoon jeugd en beheer materiaal), A. Antens
(penningmeester), Frans Husson (secretaris) en Cor Lazeroms (publiciteit
en beheer materiaal).

Hoe het allemaal begon
2004
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De jeugdafdeling liep goed van het begin af aan. De volwassenen kenden
aanvankelijk een wat kwakkelende start. In het eerste jaar van de club wa-
ren er periodes dat er vaak maar 3 of 4 man aanwezig waren om een potje
te schaken. Van een competitie was nog geen sprake. In 1985 begon het hij
de volwassenen ineens ook beter te lopen. In het seizoen '85-'86 werd ook
een interne competitie opgezet (met als eerste wedstrijdleider Frans Wille-
me) en dat droeg er sterk aan bij dat de opkomst structureel goed werd.
Op 6 februari 1986, dus pas 2 jaar na de oprichtingsvergadering werd het
bestuur en een naam voor de vereniging gekozen. Toen werden we  van een
hobbyclubje van schaakliefhebbers een echte schaakvereniging. Cor Lazer-
oms werd gekozen als voorzitter, Kees van Hogeloon als secretaris, Frans
Husson als penningmeester en Cees Buurman als 4e bestuurslid. Als naam
voor de vereniging konden de leden kiezen uit 3 mogelijkheden: "Eeuwig
Schaak", "De Matgevers" en "De Korte Rochade". Er waren ook nog diver-
se andere suggesties, maar die waren reeds afgevallen. De meest opmerke-
lijke kandidaatnaam was "De Dameruil", maar mede vanwege mogelijke
verwarring met Sauna Diana en de bekende ontmoetingsplaats op Zundert-
seweg 84 haalde deze naam de verkiezing niet. Op 3 maart 1986 werden de
stemmen voor de kandidaat verenigingsnamen geteld en vastgesteld dat we
voortaan door het leven zouden gaan als "Schaakvereniging Eeuwig
Schaak". In de bestuursvergadering van 24 april 1986 besloot het bestuur
om Eeuwig Schaak aan te melden bij de NBSB.

De geschiedenis van het schaken in de gemeente Rucphen begint al veel
eerder dan de oprichting van Eeuwig Schaak. In 1981 werd geprobeerd in
Sprundel in de Vissenherg een schaakclub van de grond te krijgen. Daarin
speelden o.a. Louis van Mechelen en zijn zoon Jan en mijn broer Bert en
ikzelf. Na een veelbelovend begin kreeg Hans Vissenberg, de kameraad
van Jan van Mechelen, zonder enige aanleiding een pak slaag van wat
plaatselijk tuig. Ook toen was er dus al zinloos geweld. Met de schaakclub
was het toen snel gedaan. Nog veel verder terug in de tijd, omstreeks 1938,
moet er in Rucphen een schaakvereniging hebben bestaan met de naam
"Zet Mat". Ondanks veel speurwerk is er niets meer teruggevonden van die
schaakvereniging. Met het verstrijken van de jaren wordt de kans om nog
wat over deze schaakvereniging te weten te komen steeds kleiner.
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De grootste verdienste van Eeuwig Schaak in de afgelopen 20 jaar is naar
mijn mening dat we talloze kinderen kennis hebben laten maken met het
schaken. De eerste lichting van die kinderen is intussen al weer volwassen,
sommigen hebben misschien zelfs zelf intussen kinderen.
Hopelijk plukken we daar ooit de vruchten van door ook meer volwasse-
nen in de club te krijgen. De reacties van "Schaoke? Da's vus te moeiluk
vur mèèn! Daor krèède alleen mar koppijn van, van al da' dèènke!" maken
langzamerhand plaats voor "Schaoke? Da-d-ek vroeger ok nog gedaon! Da'
waar best leutig!" Dat geeft alvast hoop...

Kees van Hogeloon
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Wetenswaardigheden
Door: Marcel Koek

Wisten jullie dat het eerste clubblad alweer dateert van maart 1986. Johan
Goorden was toen redacteur van ons blad en heeft dat 21 jaar gedaan. Met
een frequentie van 4 stuks per jaar en 2 extra jubileumnummers is dit de
95e uitgave!
De twee grote scribenten van het clubblad, onze voorzitter Cor Lazeroms
en secretaris Kees van Hogeloon, zitten al vanaf de oprichting in hun huidi-
ge bestuursfunctie. Daarnaast schrijft Kees al jarenlang wekelijks een
schaakstukje in de Rucphense Bode. De stukjes van de afgelopen 11 jaar
zijn nog allemaal na te lezen op onze website.

In maart 1986 hadden we 28 jeugdleden en 15 volwassenen. In de jaren
daarna was het ledenaantal bijna altijd hoger. Vergeleken met de huidige
situatie van 21 jeugdleden en 21 volwassenen blijkt dat we dus een stabiele
vereniging zijn.

We zijn gestart in het “Jeugdcentrum De Louwen” maar door een grote
huurverhoging in 1988 moesten we een andere locatie gaan zoeken en kon-
den we terecht bij “’t Trefpunt”, waar we nog steeds naar alle tevredenheid
zitten.

Onze grootste schaakactiviteit, qua aantal deelnemers, is natuurlijk ons be-
faamde Bitterballentoernooi. De 26e editie is inmiddels begin dit jaar ge-
weest. Ja echt de 26e, want het eerste jeugdtoernooi vond al kort na de
oprichting plaats. Naar schatting zijn er opgeteld zo’n 25.000 partijen ge-
speeld.
Het ludieke Midwintertoernooi kende in zijn 1e editie in 1988 een winnaar
uit eigen gelederen: Johan Goorden.
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Bij de schoolschaakkampioenschappen werd door de St. Martinusschool in
1989, 1991, 1992 en 1994 het districtskampioenschap behaald. In 1996
zelfs een fraaie 2e plaats om het schoolschaakkampioenschap van Noord-
Brabant.
Een ander indrukwekkend feit is dat we in 2003 het 500e jeugddiploma
hebben kunnen uitreiken.

Het eerste succes in de NBSB-competitie was voor de pupillen in seizoen
1986-1987, waar zij het groepskampioenschap behaalden. Hierna werd Ma-
ren van de Biesheuvel in 1988, als 10 jarige, districtskampioen t/m 12 jaar
bij de meisjes. In 1989 volgde een 2e plaats op de Brabantse teamkampi-
oenschappen t/m 10 jaar en nog 2 districtskampioenen: Maren van de Bies-
heuvel t/m 12 jaar en Sjef Goorden t/m 14 jaar. In 2001 werd Richard
Koeken districtskampioen t/m 12 jaar.

Het districtskampioenschap bij de senioren werd in 1990 door Marcel Koek
en in 2006 door Johan Goorden gewonnen. In seizoen 1994-1995 en 2002-
2003 werd het eerste team in de 2e klasse avondcompetitie ongeslagen
kampioen.
Het Vierstedentoernooi wisten wij te winnen in 1994 en 2001.

Pieter van Peer en Ted van Eck zijn het meest aantal keren clubkampioen
geworden. Pieter namelijk 3x bij de jeugd en Ted 10x bij de volwassenen.
Wouter Jans, Michel Koeken, Richard Koeken en Randy Schoonen zijn
ieder 2x jeugdkampioen geworden. Eén keer was er een meisje kampioen

Ted van Eck  Iris Monsieurs
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De clubkampioenen

Seizoen  Jeugd   Volwassenen
1985 -    Theo Leijdekkers
1985-1986 Rob Buurman  Theo Leijdekkers
1986-1987 Arnaud Bruyns Marcel Koek
1987-1988 Robert Lazeroms Marcel Koek
1988-1989 Ronny Naalden Marcel Koek
1989-1990 Niels Suykerbuyk Marcel Koek
1990-1991 Xavier Jeukens Marcel Koek
1991-1992 Michiel Peeters Marcel Koek
1992-1993 Pieter van Peer Kees van Hogeloon
1993-1994 Pieter van Peer Kees van Hogeloon
1994-1995 Pieter van Peer Ted van Eck
1995-1996 Jimmy Broos  Ted van Eck
1996-1997 Wouter Jans  Ted van Eck
1997-1998 Wouter Jans  Ted van Eck
1998-1999 Michel Koeken Ted van Eck
1999-2000 Michel Koeken Ted van Eck
2000-2001 Richard Koeken Ted van Eck
2001-2002 Sjoerd Broos  Ted van Eck
2002-2003 Richard Koeken Ted van Eck
2003-2004 Roy Schepers  Ted van Eck
2004-2005 Randy Schoonen Ad Bruijns
2005-2006 Randy Schoonen Jaap van Dooren
2006-2007 Iris Monsieurs  Ad Bruijns
2007-2008 Jordin van Beek Ad Bruijns
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De externe competitie
NBSB zaterdagcompetitie

seizoen klasse plaats wed-mp
1987-1988 4A 7e 6-2
1988-1989 4A 5e 7-7
1989-1990 4A 6e 7-5
1990-1991 4A 8e 7-2

NBSB avondcompetitie

1e team 2e team
seizoen klasse plaats wed-mp klasse plaats wed-mp
1991-1992 A2 5e 7-7  geen deelname
1992-1993 B2 3e 7-9  A2 7e 7-5
1993-1994 B2 4e 7-10  A2 4e 6-5
1994-1995 A2 1e 7-14  A2 8e 7-2
1995-1996 A1 3e 6-7  A2 6e 6-3
1996-1997 A1 3e 6-8  A2 7e 7-3
1997-1998 A1 4e 6-7  A2 8e 7-1
1998-1999 A1 6e 7-5  A2 3e 7-7
1999-2000 A1 2e 7-10  A2 6e 7-2
2000-2001 A1 7e 6-2  A2 5e 6-3
2001-2002 A2 5e 7-6  geen deelname
2002-2003 A2 1e 6-10  geen deelname
2003-2004 A1 8e 7-0  geen deelname
2004-2005 A2 7e 7-2  geen deelname
2005-2006 A2 7e 6-2  geen deelname
2006-2007 A2 8e 7-2  geen deelname
2007-2008 A2 7e 7-2  geen deelname
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Achter de schermen
1989

Het is goed mogelijk dat de meeste leden van Eeuwig Schaak mij nog niet
eens kennen, omdat ik een beetje achter de schermen werk. Vroeger heb ik
inderdaad de opleiding voor het Koningsexamen verzorgd, maar daar had
ik door de komst van twee kleine mannen echt geen tijd meer voor. Tegen-
woordig kom ik aan schaken nauwelijks meer toe, maar wat ik nog wel
doe, is het persklaar maken van het clubblad van Eeuwig Schaak. Het ma-
ken van een clubblad is een groot karwei, maar ook op dit gebied heeft
Eeuwig Schaak grote vooruitgang geboekt. Ik zal proberen een korte blik
terug te werpen en daarna uiteenzetten hoe dit clubblad tot stand komt.

Toen we pas begonnen met een clubblad werd alle kopij getypt op een
elektrische schrijfmachine door de vrouw van Cor Lazeroms. Dat was na-
tuurlijk heel veel werk. Plezier had ze er wel van, want het zag er altijd
netjes uit. Het moeilijke was niet het typen, maar veeleer het uitkienen van
wat waar moest komen te staan. Bovendien werd werk dubbel gedaan: ie-
mand schreef een stukje en dat stukje moest worden overgetypt. Met ge-
wone tekst valt dat nog wel mee, maar probeer maar eens een lange
schaakpartij foutloos over te typen. Het geheel werd gekopieerd en dat was
uiteraard vrij duur.
De volgende stap die we toen gemaakt hebben, was dat alle kopij door mij
met een tekstverwerker (met een computer dus) getypt werd. Het vervelen-
de knip- en plakwerk werd daardoor al een stuk minder en je kon eens wat
extra doen, zoals bijvoorbeeld een rechte rechterkantlijn maken. Thuis
printte ik alles uit met een eenvoudige matrixprinter. Ik weet nog goed dat
Frans van de Bemd zo blij was, dat de letter nu eindelijk een beetje groter
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werd, zodat hij het ook kon lezen. Het printen nam veel tijd in beslag en
elke keer moest er weer een nieuw lint aan te pas komen. Het kopiëren was
niet meer mogelijk en vanaf dat moment hebben we het boekje offset laten
drukken.
Zoals de meeste mensen wel zullen weten, wordt het clubblad voorname-
lijk gevuld door artikeltjes van Cor Lazeroms, Johan Goorden en Kees van
Hogeloon. De fase waarin we nu zijn, is dat Johan en Kees hun kopij op
een computerschijf bij mij inleveren. De productie van Cor typ ik nog wel
over. Het enige dat ik nog moet doen, is de artikeltjes in de goede volgorde
zetten, hier en daar wat verplaatsen of een spelfoutje er uit halen. Met een
computer is dat een peulenschil, maar al met al ben ik er nog steeds enkele
avonden per editie mee zoet. Als ik het helemaal klaar heb om te laten prin-
ten, neem ik mijn schijfje mee naar Victor Computers, waar meneer Van
Uffelen directeur is. Daar wordt het clubblad dan met een laserprinter uit-
geprint en thuis zet ik dan hier en daar nog kopjes boven de verschillende
artikeltjes met een ander computerprogramma. Als het helemaal geprint is,
komt het weer terug bij Cor Lazeroms, die dan nog wat plaatjes en dia-
grammen plaatst. Uiteindelijk brengt hij het dan naar Rijsbergen naar de
drukker en drie dagen later kan hij het weer ophalen. Het moet dan echter
nog geraapt en geniet worden. De rondjes rond de tafel draait Cor thuis sa-
men met zijn vrouw en kinderen. Dan komt er op elk clubblad nog een eti-
ket (gemaakt door de secretaris), zodat alle exemplaren goed terecht
komen. De exemplaren voor de leden zijn natuurlijk gauw uitgedeeld op
een clubavond, maar alle adverteerders moeten uiteraard ook een exem-
plaar ontvangen. Die adverteerders worden overigens ook weer bij elkaar
gezocht door Cor. Verschillende keren per jaar moeten deze mensen wor-
den bezocht om zodoende uit de kosten te kunnen komen. Een exemplaar
van het clubblad kost aan drukken alleen ongeveer een gulden. Als de men-
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sen die het samenstellen per uur betaald moesten worden, zou het blad ze-
ker onbetaalbaar zijn. Denk daar alstublieft een keer aan, geachte lezer,
want we mogen trots zijn op ons clubblad. Het is leuk en interessant om te
lezen en het ziet er altijd keurig netjes uit.

Frans Peeters

Cor Lazeroms



KACHELSHOP
RUCPHEN

RAADHUISSTRAAT 30A
4715 CD RUCPHEN
Tel. 0165 - 342750

KOZIJNEN
DEUREN
TRAPPEN

DAKKAPELLEN
BALKEN PLAFONDS
GEVELBEKLEDING

Timmerbedrijf

A. van DIJK

A D F



A.D.S. BOUW v.o.f.

A.D.S. BOUW v.o.f., Postbaan 9, 4715 PL RUCPHEN,
Tel. 0165-348053/Fax. 0165-348054

TANKSTATION VOOR

BENZINE - DIESEL - LPG extra voordelig
Banden - accu’s tegen zeer scherpe prijzen

Mengsmering alle soorten motorolie - antivries

SHELL VALENTIJN B.V.
KAAISTRAAT 60A

4711 HS ST WILLEBRORD

N A F F   B . V .
KUNSTSTOF VERWERKENDE
INDUSTRIE

NIJVERHEIDSSTRAAT 2
4716 RZ RUCPHEN,
HOLLAND

ADMINISTRATIE, IN- EN VERKOOP
AARTSDIJKWEG 22
3155 RR MAASSLUIS
TEL. 0031(0)174-512775
FAX 0031(0)174-510180
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Willems keuze
1992

"Wat is voor jou belangrijker, Willem, schaken of ik?"
"Huh? Wat krijgen we nou?"
"Simpel ... Wat is voor jou belangrijker: ik of dat stomme schaakspel?"
"Maar Wilma toch ... Je weet toch dat ik immens veel van je hou? Ik
schaak nou eenmaal graag; is dat zo erg?  Een ander voetbalt of tennist.
Een ieder heeft wel z'n sport."
"Ik vind het niet erg dat je schaakt, Willem, maar je bent ieder weekend
weg. Altijd is er wel ergens een schaaktoernooi waar je zo nodig aan mee
moet doen. En vrijdagavond op de club zak je meteen maar even door tot
diep in de nacht."
"Nou ja, oké, ik ben een hele fanatieke schaker."
"Fanatiek? Ziekelijk noem ik het.  Als je al thuis bent, zit je achter de
schaakcomputer of achter het schaakbord."
"Nou, dat valt nogal mee. Zo vaak pak ik thuis niet naar het schaakbord of
de schaakcomputer. Alleen maar heel af en toe."
"Je bent ook maar heel af en toe thuis. Ik zie je door de week al amper door
al dat overwerken en in het weekend ben je de hort op om te schaken. Wat
beteken ik nog eigenlijk voor je, Willem? Het lijkt onderhand wel of je lie-
ver weg bent dan thuis."
"Onzin. Ik hou van je, dat weet je toch?"
"Ik merk er anders verdraaid weinig van, manneke. Je bent nooit thuis!"
"En 's zondags dan? Elke zondag ben ik thuis!''
"Ik ben niet alleen voor de zondagen met je getrouwd, Willem. Ik wil je
elke dag van de week."
"1k ben er toch elke dag van de week?"
"O ja ! Om te vreten en om te neuken! En voor de rest heb je me niet nodig.
Ik ben je vrouw, Willem. Niet je huishoudster, niet je kokkin, geen op-
blaasbare sexpop, maar je vrouw. En ik wil graag met je verder leven, maar
niet op deze manier. En daarom vraag ik je nogmaals: wat vind je belang-
rijker: je schaakbord of mij ?"
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"Wilma, vind je nou niet dat je een beetje doordraaft?"
"Laat ik het dan zo zeggen, Willem: of je stopt met schaken of ik verlaat
je."
"Wat!!! Dat meen je toch niet, zeker!"
"En of ik dat meen, Willem. Je zult moeten kiezen: ik of het schaakbord.
1k verdraag het niet langer dat je meer aandacht aan die houten stukken
schenkt dan aan mij."
"Maar Wilma ... Dat kun je me toch niet aandoen?"
"Sorry Willem, maar in het huwelijk moeten nu eenmaal van twee kanten
offers gebracht worden."
"Wilma, ik doe alles voor je, maar je vraagt me te kiezen tussen mijn twee
grootste passies. 1k..."
"Mijn besluit staat vast, Willem. Je zult een keuze moeten maken."
"Tja..."
"Ik weet dat het hard is, Willem, maar het is niet anders."
"Ik vind het wel rot..."
"Ik weet het. Maar alleen thuis zitten is ook rot."
"Tja ... Dan kan ik niet anders dan ... Eh ..."
“Ja... Zeg het maar...
"Vaarwel dan maar, Wilma. Het was een mooie tijd met jou."

Kees van Hogeloon
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De Koning
Koning, ik benijd je niet.

Zo machteloos en kwetsbaar als je bent.
leder die in jou een doelwit ziet.

Ik denk, dat zoiets eigenlijk nooit went.
De hele wereld lijkt wel om jou te draaien,

maar alles wat je mag doen is vriendelijk zwaaien.
Een stap verkeerd of een ontglipte scheet

en de hele wereld weet onmiddellijk wat jij deed.
Men schrijft je tot in details voor wat je doen moet,

maar zelfs de koning is een mens van vlees en bloed.
Zeg eens eerlijk, koning, denk jij stiekem nie

zo af en toe: "Weg met de monarchie' ?

De Dame
Mooie vrouwen zijn aan mij niet besteed.

Maar tot m’n verbazing wist iemand mij toch te bekoren,
Met als gevolg dat ik verliefd ben tot over m’n oren.
En daarmee is meteen een groot probleem ontstaan,

Want welke liefde moet ik nu voor laten gaan?
De tweestrijd verscheurt me en de keus is als vaak:

Neem ik de dame of geef ik schaak?
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Externe competitie

Sinds 1987 doet Eeuwig Schaak mee aan de externe competitie. Niet altijd
met veel succes, maar niettemin werd twee keer een kampioenschap bin-
nengehaald in de Avondcompetitie. Soms waren de wedstrijden zelf memo-
rabel, zoals die keer dat we op bezoek waren bij Schavo in Tilburg en de
teamleider trots vertelde dat hij spelers geronseld had van andere verenigin-
gen, zodat ze zeker kampioen zouden worden. Nog terwijl hij dat stond te
vertellen mepte Jaap van Dooren zijn tegenstander van het bord en wij
wonnen de wedstrijd. En met hulp van RSG werd later niet Schavo, maar
Eeuwig Schaak kampioen! Soms ook was wat er om de wedstrijden heen
gebeurde memorabel. Zo schaakten we ooit in een ruimte waar ook een bil-
jartwedstrijd werd gehouden tussen twee biljarters die er kennelijk weinig
van konden, want we hoorden de arbiter steeds roepen: “Nul noteren!” Cor-
né van Geel won zijn partij en riep toen luidskeels een beetje pesterig naar
zijn tegenstander: “Nul noteren!”
Het vinden van de speellokatie was soms moeilijker dan het winnen van de
partijen. Een navigatiesysteem werkt dan niet altijd, zo merkte ooit Ed
Boeren tot zijn ontzetting. Terwijl we toch echt midden in het centrum van
Tilburg moesten zijn, stuurde zijn navigatiesysteem ons ergens midden in
het bos tussen Breda en Tilburg. Door navragen bij mensen op straat zijn
we er toen toch nog gekomen. Eén keer was het vinden van de weg naar het
speellokaal echt een groot probleem. Hier het verslag van een Avond-com-
petiewedstrijd tegen Unk in 1992:

Unk 2 - Eeuwig Schaak 3,5 – 0,5

Het was mistig.

Eerst onderweg: ik wist wel een binnendoorweg naar Zevenbergen. Kilo-
meters lang reden we over een smalle weg over een dijk in dichte mist. We
zagen geen hand voor ogen. Gelukkig was het in Zevenbergen zelf niet zo
mistig, maar waar moesten we naar toe? We vroegen de weg aan een Ze-
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venbergenaar, die op een haartje na ondersteboven werd gereden door Jaap.
We moesten naar de Zuidhaven, maar waar was die nu? "Welnu", sprak de
man, "u moet niet naar links, want daar ligt de Noordhaven, met onder an-
dere ook....blablabla..., maar voor de Zuidhaven gaat u hier rechtdoor en op
het marktpleintje kunt u naar rechts en komt u bij.... blablabla...., maar daar
moet u niet naar toe..." Enfin, een kwartier later was de man eindelijk uit-
gesproken en wisten we alles te vinden in Zevenbergen, zelfs de Zuidha-
ven. En we waren nog ruim op tijd ook.
Maar mistig bleef het. In onze hoofden, wel te verstaan. Geen van ons kon
een goede schaakpartij op het bord brengen. Peter van Hassel zag een
dubbele aanval van de dame over het hoofd en verloor zo een stuk en later
dus ook de partij. Jaap den Boer offerde een toren en een loper om mat te
geven, maar de koning ontsnapte via de achterdeur. Foutje, bedankt en Jaap
verloor dus ook.
Ab Witkamp begon goed en won een pion, maar kwam gaandeweg steeds
meer onder druk te staan. In plaats van een pion voor stond hij later een pion
achter, waarna hij tot overmaat van ramp ook nog mat ging.
Dat ik niet verloor was niet mijn eigen verdienste. Het ging van het begin af
aan slecht en ik zag steeds prachtige zetten voor mijn tegenstander, waarna
ik zowat hopeloos zou staan. Maar mijn tegenstander was gelukkig iedere
keer zo aardig een andere, minder scherpe zet te spelen. Ik kwam uiteindelijk
terecht in eindspel, dat er redelijk gunstig voor mij uitzag en dus wees ik
remise van de hand, waarna ik een onmiddellijk een slechte zet deed en nog
goed moest uitkijken om niet te verliezen.
Het bleef remise, zodat we in ieder geval toch een half puntje mee wisten te
nemen.
Wat moeten we nu doen met zo'n wedstrijd? Antwoord: snel vergeten en
door naar de volgende wedstrijd!

Toch ironisch dat een verslag dat eindigt met de wens de wedstrijd snel te
vergeten 17 jaar later verschijnt in een jubileumuitgave!
In één geval was de reis naar de speellokatie niet een probleem, maar wel
het parkeren van de auto. In 1997 moesten we spelen in Waspik tegen Was-
bord. Het verslag vermeldt daarover het volgende:
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Toch een rare parkeerplaats, die Ad Bruijns had uitgekozen. Hij reed achter-
uit en kwam niet weg. Er leek iets in de weg te liggen. "Geen nood", be-
zwoer Ad, "ik kom er wel uit.”

Na vijftien keer steken en draaien; eindelijk, Ad was los! Toch even kijken
wat dat nou geweest was. Nieuwsgierig nam Toon een kijkje en zag wat er
aan de hand was. Een boomwortel of iets dergelijks veroorzaakte het pro-
bleem. Boomwortel?? Toon keek nog eens.
"Ad.."
"Ja..."
"Die parkeerplaats, Ad..."
"Ja..."
"Dat was geen parkeerplaats... Je hebt zojuist een rozenperk omgeploegd."

Naast de officiële wedstrijden voor de NBSB hebben we ook een aantal
vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Eén keer tegen Schaakhoeve en
enkele malen tegen Schaakkring Essen. Die wedstrijden tegen Essen waren
stuk voor stuk aparte belevenissen. Daarom op de volgende pagina’s enkele
verslagen van deze “interclubs”.

Ad Bruijns
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Op vrijdagavond 18 december 1987 vertrokken we om 19.15 uur met 10
man richting Essen. Het was dan we1 vriendschappe1ijk, maar we waren
toch echt in de stemming om op onze zuiderburen een goed resultaat te
behalen. En dat is ons dan ook gelukt. We hebben ze verslagen met 5½
tegen 4½.
Je kunt de Essense club in verschi1lende opzichten vergelijken met de on-
ze. Het is ook een vrij jonge club, nl. 7 jaar oud, en ook gestart vanuit het
niets. Ze spelen het liefst op een wat minder hoog  niveau en hun  schaak-
avond is hun vrije avond. Gezellig een partijtje schaken en daarna een lek-
kere pint pakken.
Ook hun locatie leent zich daar erg voor. Het is een oergezellig buurthuis
waar iedereen zo in en uit loopt, een potje kaart, biljart, flippert, ouwehoert
en het glas hoog heft. Je ziet het al als je aan komt rijden. Grote, gekleurde
neonletters boven de deur met de  tekst "PAROCHIEHUIS - STELLA AR-
TOIS". "Typisch Bels", zouden de Rucphenaren zeggen. Onze komst is
hen ook goed bevallen en ze zeiden toen we huiswaarts gingen graag voor
een tegenbezoek uitgenodigd te worden  ("En dan winnen wij", riepen ze
nog na).

Johan Goorden  met zwart op het eerste bord heeft het fantastisch gedaan.
Voor wat ik ervan gezien heb, is hij niet echt in de problemen geweest en
heeft hij de partij  gewoon op klasse gewonnen. Proficiat  Johan,  terwij1
zijn tegenstander toch niet de eerste de beste was, want de Belgische kam-

Essen - Eeuwig Schaak
1988
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pioen heeft van hem nog leren schaken. De twee verbonden vrijpionnen
voor de witte koning waren niet meer tegen te houden voor onze Belgische
vriend.

Ook alle lof voor Frans Willeme, die op het 2e bord met wit eveneens een
vol punt wist te veroveren. Het was een lange, zware strijd voor Frans, die
hij uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslissen. Knap gedaan. Goed voor
onze club dat dit sterke duo af en toe eens met uitwedstrijden meedoet.
Kees van Hogeloon met wit op het 4e bord kwam in het middenspel een
kwaliteit voor te staan. Toen rook Kees z'n kans en dacht: "Nu goed  oplet-
ten en geen gekke dingen doen, dan moet het lukken". Maar door z'n rusti-
ge, min of meer van toen af aan defensieve spel, kon zijn tegenstander weer
zo'n goeie stelling op het bord creëren dat Kees zijn kwaliteit  uitein-delijk
weer in moest leveren. Daardoor werd Kees weer zo geïnspireerd dat hij de
partij toch nog vrij snel in zijn voordeel wist te beslissen.
Peter van Hassel en Rob Buurman waren de pechvogels, omdat ze op een
gegeven moment allebei een stuk achter kwamen te staan, waardoor het
vanaf dan natuurlijk vaak een ongelijke en minder plezierige strijd werd.
Ze hebben zich nog wel goed geweerd, maar dat mocht jammer genoeg niet
meer baten. Volgende keer beter, jongens.

Cees Buurman, met zwart spelend op het 7e bord, deed net het omge-keer-
de.  Hij wist een stuk te veroveren van z'n tegenstander. Met dit niet gerin-
ge voordeel wist Cees het tot een goed einde te brengen. Ik had ook niet
anders verwacht van hem. In zo'n situatie loopt hij niet van stapel en maakt
hij geconcentreerd en degelijk de partij af. En zo hoort het ook. Compli-
ment, Cees.
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Frans van de Bemd  speelde weer in z'n eigen geliefde stij1 (de stij1 van
z'n Roosendaalse naamgenoot), erop of eronder, aanvallen tot er één bij
neer-valt. Maar jammer genoeg viel hij deze keer zelf. Toch is zijn vaak
scherpe spel door velen graag gezien.Wim Wijnings, ook spelend met wit,
heeft meer van de degelijke stijl, waarmee hij zelfs de kwaliteit wist te ver-
overen. Maar Wim wist het helaas niet in winst om te zetten. Hij ging uit-
eindelijk door z'n vlag en wel met 66 zetten. Teveel denktijd nodig, omdat
hij bij de eindstelling een toren en een pion achter stond. Toch jammer van
z'n goed verdiende uitgangspositie. De meeste fouten worden ook gemaakt
in het ingewikkelde middenspel.

Ikzelf speelde met zwart op het 3e bord en was de enige die remise speel-
de.  Dat werd uiteindelijk overeengekomen na ruim drie en een half uur
spelen. We hadden allebei naast nog drie andere pionnen één vrijpion.
Maar door de ongelijke lopers kon daar door geen van beiden voordeel uit-
gehaald worden. Toch nog tevreden, want bij verlies was het 5-5 gewor-
den.

Dan Corné van Geel nog. Een verhaal apart. Hij verloor de ene pion na de
andere. Bij de uitzichtloze stelling met 2 pionnen tegen z'n tegenstander 6
moet Corné gedacht hebben: "Dit kan zo niet doorgaan. Ik moet hem nu zo
snel mogelijk de loef afsteken." En jawel hoor, door de ruimte van z'n ei-
gen pionnen naast het bord zette hij z'n Belgische vriend in de kortste ke-
ren zo mat als wat. Hij kreeg zelfs de tijd  niet meer om op te geven. Da's
pas karakter!

Theo Leijdekkers.



Pagina 28

Clubblad Eeuwig Schaak  Editie 25-jarig jubileum

Vorig jaar is Eeuwig Schaak naar Essen gegaan, dit jaar hebben de Belgen
ons met een tegenbezoek verblijd. Op 10 november speelden we een
vriendschappelijke wedstrijd tegen Schaakkring Essen, een schaakclub die
op veel punten overeenkomsten vertoont met Eeuwig Schaak. Net als onze
vereniging is het een jonge, kleine, gezellige schaakclub, waar het schaak-
plezier voorop staat en nooit "met het mes op tafel" wordt gespeeld.
"Peetvader" van de Essense club is veteraan Bruno van Oeckel, die ver-
scheidene Belgische topschakers het schaken heeft geleerd. Tevens is Bru-
no de uitvinder van een speciaal dieet voor schakers, waarvan het
hoofdingredient uit sigaretten bestaat. Weinige van zijn pupillen echter
hebben dit dieet overgenomen en echt gezond lijkt het me ook niet, maar
volledigheidshalve volgt hier het recept van Bruno: "Men neme een pluks-
ke shag en wikkele daar een vloeike omheen. Zo bekomt men een sigaret.
Men proppe de sigaret tussen de tanden, nochtans zonder de sigaret aan te
steken. Vervolgens kauwe men op het gedeelte van de sigaret dat zich in
de mond, dus achter de tanden, bevindt en slikke het propje hierna door.
Darna bewege men met de lippen de sigaret naar achteren, de mond in en
herhale men de beschreven procedure tot de sigaret gans opgepeuzeld is."
Of het lekker is weet ik niet, maar kennelijk werkt het wel, want Bruno
won die dag van Johan Vromans. Misschien een ideetje voor de kerstda-
gen?

Uitslagen van de partijen:

Eeuwig Schaak - Essen

1988
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Frans Willeme (w) - Karel de Mulder  1-0
Kees van Hogeloon (z) - Cyriel Cauwenterp 0-1
Johan Vromans (w) - Bruno van Oeckel 0-1
Jaap den Boer (z) - Filip de But  1-0
Theo Leijdekkers (w) - Mark Herrijgers 1-0
Peter van Hassel (z) - Jorg de Mulder  1-0
Ton van Dorst (w) - Serge de But  0-1
Wim Soeters (z) - Nico Eyckholt  0-1
Louis van Mechelen (w) - Lars Lambrechts 1-0
Wim Wijnings (z) - Koen Wulff  0-1
      ---
      5-5
Kees van Hogeloon
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De Toren
Nooit zie ik je opgetogen.

Je ellende staat te lezen in je ogen.
Dat weet je, dus je draait je hoofd snel om.

Als ik je aanspreek hou je je doofstom.
Je werpt je als een bezetene op het schaken,

want dan hoef je niet te denken aan andere zaken.
Je verslaat me en je glimlacht even.

Je wint je schaakpartij, maar in het leven
sta je grandioos verloren.

Je hebt jezelf opgesloten in je toren.

Het Paard
Nooit zal hij een hele goeie schaker zijn.

Die zekerheid doet hem absoluut geen pijn.
Vaak heeft hij het zo druk met andere zaken

dat hij er nauwelijks aan toekomt zelf te schaken.
Aan zijn eigen partij kan hij geen aandacht schenken,

want hij moet ook nog aan honderd andere dingen denken.
En zo vergeet hij even die aanval op zijn toren

en hop: weer gaat een partij verloren!
Hij organiseert, regelt, zorgt overal voor.

Zonder hem gaat de clubavond niet eens door.
Hij is in de club het werkpaard,

heeft geen hoge rating, maar is goud waard.



Struikhei 2
4714 VB Sprundel

Tel. 0165 - 341726
Fax. 0165 - 342849

bij de jeugd, dat was Iris Monsieurs
in seizoen 2006/2007.



Brillen

Contactlenzen

Oogmetingen

Poppestraat 2a 4710 AA St. Willebrord tel. 0165 - 383335

Optiek
van Meer

Julianastraat 1
4715 AT Rucphen

Tel. 0165-342211

Fam.de Jong
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Simultaan Willemstad
1986

Tijdens de clubavond van 30 oktober belde een bestuurslid van S.V.
Wi11emstad ons op om te vragen of er bij ons mensen waren, die de vol-
gende dag in een simultaanwedstrijd wilden spelen tegen Kick Langeweg
of Jos Boey. Zes aanwezige leden hadden hier wel oren naar en dankzij
Ton van Dorst en Theo Leijdekkers, die bereid waren met de auto naar
Willemstad te rijden, was vervoer geen probleem.
Frans Willeme, Kees van Hogeloon en Corné van Geel schaakten tegen de
Belg Jos Boey (IM), een in Nederland tamelijk onbekende veteraan, die
zijn titel van Internationaal Meester reeds lang geleden heeft behaald, maar
nu wat afgezakt is naar een wat lager niveau. Het is nog steeds één van de
allersterkste schakers van België, maar in Nederland zou hij niet in de top
dertig van beste schakers terecht komen.
Frans Willeme wi1 in de voetsporen treden van Sint Joris, de Engelse rid-
der die in de Middeleeuwen een draak heeft overwonnen; hij speelde dus
maar weer eens de St.George. Jos Boey liet zich niet door de onorthodoxe
opening van zijn stuk brengen en won de partij na een enorme concentratie
van stukken, vlakbij de koning van Frans. Kees van Hogeloon kreeg na een
Russische opening grote druk langs de open e-lijn, maar wist zich door af-
ruil van stukken te bevrijden. Het remise-aanbod van Jos Boey accep-teer-
de hij dankbaar. Corné van Geel liet Jos Boey toe zijn favoriete ope-ning,
namelijk het Spaans, te spelen. Corné verloor na uitstekend taktisch spel
van Boey.
Ton van Dorst, Johan Goorden en Theo Leijdekkers schaakten tegen Kick
Langeweg (IM), een schaker die zo'n twintig jaar geleden als groot talent te
boek stond, maar de verwachtingen nooit heeft kunnen waarmaken. Hij
behoort al heel lang tot de Nederlandse top, maar is internationaal nooit
doorgebroken.
Ton van Dorst maakte reeds bij de vierde zet een fatale fout en stond toen
eigenlijk al verloren. Hij speelde nog even verder, maar moest later toch
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opgeven. Johan Goorden wist lange tijd een alleszins redelijke stelling op
het bord te houden, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in
Langeweg, die goed gebruik maakte van zijn positionele voordeel. Voor
Theo Leijdekkers gold hetzelfde verhaal, zij het dan dat hij nog langer
stand hield dan Johan en volgens sommigen op een bepaald moment zelfs
nog winstkansen heeft gehad!
A1 met a1 een zeer geslaagde schaakavond, ondanks het mislukken van
een poging om een kersverse bruid te schaken (die enkelen van ons eerder
op de avond ondernamen) en de verwarring die ontstond toen twee heren
met bloemen de schaakruimte binnenkwamen en vroegen of ze de bruid
mochten kussen. Trouw gerust, maar vier het huwelijksfeest nooit v1ak
naast een zaal vol schakers!

Kees van Hogeloon
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Johan Goorden verslaat grootmeester

2002

Regelmatig worden door schaakvereniging De Raadsheer uit Zundert si-
multaans tegen een bekende schaker georganiseerd en worden daarbij ook
leden van Eeuwig Schaak uitgenodigd. Zo speelden leden van Eeuwig
Schaak twee jaar geleden in Zundert tegen de Tsjechische grootmeester
Vlastimil Hort, een jaar geleden tegen Friso Nijboer, enkele maanden gele-
den tegen Jan Timman en op de valreep van het nieuwe jaar tegen John van
der Wiel. Johan Goorden krijgt in Zundert al aardig de reputatie van
“drakendoder”. Johan hield Jan Timman op remise en versloeg op vrijdag
28 december John van der Wiel. Een niet geringe prestatie!

Hier de volledige partij tussen John van der Wiel (met wit) en Johan Goor-
den:

1.Pb1-c3,d7-d5 2.e2-e4,d5-d4 3.Pc3-e2,e7-e5 4.Pg1-f3,Lf8-d6 5.Pe2-
g3,Lc8-e6 6.c2-c3,c7-c5 7.Lf1-b5+,Pb8-d7 8.Dd1-e2,a7-a6 9.Lb5-
c4,Le6xc4 10.De2xc4,Pg8-e7 11.0-0,0-0 12.a2-a4,Ta8-b8 13.Dc4-e2,b7-b5
14.a4xb5,a6xb5 15.d2-d3,Dd8-b6 16.Pf3-h4,Pe7-g6 17.Ph4-f5,Tf8-c8
18.Pf5xd6,Db6xd6 19.Pg3-f5,Dd6-e6 20.Lc1-d2,Tb8-a8 21.g2-g3,De6-b3!
1222222223
4t+t+ +l+5
4+ +j+oOo5
4 + + +j+5
4+oO Oh+ 5
4 + Op+ +5
4+wPp+ P 5
4 P BqP P5
4R + +rK 5
6777777778  Johan Goorden
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22.h2-h4,Db3xb2 23.Ta1-b1,Db2-a2 24.c3xd4,c5xd4 25.h4-h5,Tc8-c2
26.Tb1-a1?,Db2xa1 27.Tf1xa1,Ta8xa1+ 28.Kg1-g2,Ta1-a2 29.h5xg6,
Tc2xd2 30.g6xf7+,Kg8-f8 31.De2-h5?,Td2xf2+ 32.Kg2-g1,Tf2-d2 Wit
geeft op.

Om te laten zien dat John van der Wiel wel degelijk een begaafd schaker
is, laten we hier zien hoe hij een gewonnen stelling tegen mij op mooie
wijze verzilvert.
1222222223
4 + +t+l+5
4W +t+nO 5
4o+ B + +5
4+ O P R 5
4 + O R Q5
4+ + + + 5
4pPp+ +pP5
4+ + + K 5
6777777778
John van der Wiel (met wit) speelde hier 1.Tg5xg7+! Zwart moet het to-
renoffer wel accepteren: 1...,Kg8xg7 2.Dh4-f6+
Als de zwarte koning naar h7 gaat volgt 3.Th4+ en Dh8 mat (al dan niet
met nutteloos tussenzetje 3...,Lh5). Zover liet ik het niet komen. Maar na
2...,Kg7-g8 3.Tf4-g4+,Lf7-g6 4.Df6xg6+ gaat naast de teruggegeven loper
ook de toren op e8 eraan en restte mij met 3 pionnen en een stuk minder
niets anders dan op te geven.

John van der Wiel



ROELANDS
Dorpsstraat 69
4711 NE St. Willebrord Tel. 0165-382974

VOOR UW VOLLEDIGE VERZORGING
VAN TOP TOT TEEN

&
VAN BINNEN EN VAN BUITEN
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Kleurige figuur
1986

Rood van inspanning,
de blauwe pantalon ononderbroken

met grijze as bemorsend,

de rechtervoet doorlopend
zenuwachtig trillend in de

kaalgeschraapte bruine schoen,

met geel-berookte vingers
een kromme sigaret frommelend
uit het verkreukte groene pakje,

gooit hij het suikerzakje leeg
boven de asbak, en consequent,

want opgeschrikt, as in zijn koffie.

Gebogen over het geblokte bord,
zwart-wit, met vier-en-zestig velden
die tot een grauw geheel vervagen,

zit hij daar op zijn vrije avond
de zinnen te verzetten

door zetten te verzinnen.

Een schaker is een kleurige figuur.

A.J.S. Majoor
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Als Caïssa reeds slaapt
1988

In de nacht van 17 op 18 september vond in het Zuid-Oost-Brabantse dorp-
je Aalst-WaaIre voor de 2e keer de beroemde en beruchte "schaaknacht"
plaats. Verschi1lende leden van  Eeuwig Schaak en De Pion woonden dit
nachtelijk schaakgebeuren bij en ieder had zo zijn eigen  methode bedacht
om wakker te blijven en de schaakkwaliteiten zodoende op peil te houden.
Ludo Tolhuizen bleek daar uiteindelijk het best in te slagen: hij werd win-
naar van het toernooi, al zag het daar in het begin niet  erg naar uit. Een
teleurgestelde fan van Ludo was na enkele rondes de wanhoop nabij en had
op een vel papier (opgehangen als uitlaatklep voor schaakfrustraties)
"Ludo is een (s)ukkel" geschreven. Ludo wist zich  echter nog net in de
hoogste finalegroep te spelen en won na een spannende strijd, waarbij de
gele slaapmuts (die de leider in het toernooi op moest zetten) regelmatig
van eigenaar veranderde, het toernooi.
Marcel  Koek had een wel heel originele manier bedacht om zijn creativi-
teit op het schaakbord te verhogen. Ook hij viel in de prijzen en nog wel in
een tamelijk hoge finalegroep, al heb ik later geruchten gehoord dat  hij op
dopinggebruik betrapt zou zijn. Naar mijn weten staat alcohol echter (nog)
niet op de dopinglijst, zodat Marcel vrijuit gaat.
Frans Willeme had voor deze gelegenheid zijn mooiste kostuum uit de kast
gehaald. Speelde hij wellicht op damewinst? Geen van de aanwezige meis-
jes viel voor de charmes van Frans en zodoende belandde hij in een  lage
finalegroep, waar hij zich alsnog in de prijzen speelde.
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Johan Goorden en ik misten, figuurlijk gesproken, de boot. Ad Bruijns had
daarnaast ook nog op weg naar Aalst-WaaIre de bus gemist. Allen konden
echter terugzien op een geslaagde schaaknacht en hadden de volgende  din-
gen opgestoken van hun nachtelijke ervaringen:

-  Alcohol bevordert het schaakinzicht.
-  Zo'n "(s)ukkel" is Ludo Tolhuizen nou ook weer niet.
-  Vraag nooit 's ochtends vroeg de weg aan Marcel Koek.

Kees van Hogeloon

 Marcel Koek
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Cursus volwassen
1990

Donderdag 7 november was het zover: mijn eerste schaakles!
Na jaren over de schouder van mijn dochter te hebben gekeken  naar wat zij
op het schaakbord presteerde, zal ik me nu zelf verdiepen in de beginselen
der schaaksport. Dat was ook de opzet van de cursus die Cor Lazeroms gaf.
Ouders die schaakminnende kinderen hebben en die zelf niet verder waren
dan de stand bijhouden door de hoeveelheid stukken te tellen, die zoon of
dochter respectievelijk gewonnen of verloren had, konden nu zelf ook eens
een partijtje schaken of in ieder geval meer begrijpen waar hun kind mee
bezig was. De cursus duurde ongeveer zes avonden, bestaande uit het eerste
deel van de avond theorie en het  tweede deel een partij schaak.
Met het theorieblad dicht in de buurt om goed te zien wat alle stukken ook
alweer mochten ging ik aan de slag. Er werd veel gedacht en veel opge-
ruimd. De stukken vlogen van het bord. Zo dacht je een geweldige zet te
hebben gedaan of daar ging je dame of je paard al. Maar in de loop van de
cursus kreeg je wat meer overzicht op het schaakbord. Er werd zelfs een
proefexamen voor het Pionnendiploma afgelegd. Gelukkig mochten we dat
nu nog met z'n tweeën maken. Het resultaat was bevredigend. We voelden
ons weliswaar nog geen grootmeesters, maar de eerste aanzet was toch
daar. Iedere donderdagavond is het volwassen-schaakavond in het Trefpunt,
zodat de opgedane kennis in de praktijk kan worden gebracht.
Zeker is dat de cursus er toe geleid heeft dat de schakende kinderen wat be-
ter begeleid kunnen worden door ons: de schakende ouders!

Annemieke van den Biesheuvel
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Jeugd in het nieuws

In de geschiedenis van Eeuwig Schaak kan men niet om de jeugd heen. Ten
eerste komt de club voort uit initiatief vanuit het jeugdschaak (zie ook het
voorwoord en “Hoe het allemaal begon”). Ten tweede is de jeugd getals-
matig van belang: het aantal jeugdleden is altijd of net zo groot of bedui-
dend groter geweest dan het aantal seniorleden. En ten derde zijn er vooral
in de jaren ‘80 en ‘90 diverse successen geboekt door de jeugd, terwijl het
aantal sportieve successen van de seniorleden van Eeuwig Schaak niet zo
bijster groot waren.
In de Rucphense Bode en haar voorgangers (De Hefboom, Weekblad voor
de Gemeente Rucphen) zijn in de afgelopen 25 jaar diverse artikelen ver-
schenen over onze schaakjeugd. We pikken er een paar uit.

In het Weekblad voor de Gemeente Rucphen van 7 mei 1992 stond het vol-
gende over een bijzondere prestatie van Pieter van Peer:

Pieter van Peer uit Rucphen is winnaar geworden van het jeugdschaak-toer-
nooi in Essen. Pieter won al zijn partijen tegen de Belgische tegenstan-ders,
zodat hij nu ook over de grens een reputatie heeft. Het eerste “inter-natio-
naal succes” voor Eeuwig Schaak! Naast Pieter van Peer deden voor Eeu-
wig Schaak ook Xavier Jeukens, Jeroen Verkade, Michiel Peeters en
Sander de Vuyst mee. Ook zij scoorden allen bijzonder goed.

In hetzelfde blad stond op 20 januari 1994 het volgende artikel van Jan
Martens:

Het is de St. Martinusschool weer gelukt. Voor de zevende keer in negen
jaar plaatste de Rucphense basisschool zich voor de Brabantse school-
schaakkampioenschappen. Op 19 maart doen Roel Hagedoorn, Robbie
Rombouts, Tommy Schijven en Wouter Jans in Oosterhout een gooi naar
de proviniciale schaaktitel.
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Het kwartet plaatste zich afgelopen zaterdag in zaal De Kroonvleugel in
Hoeven. Daar streden 16 teams van 11 scholen uit het district Roosendaal
om twee plaatsen bij de Brabantse kampioenschappen. Als enigen uit de
gemeente Rucphen waren de St. Janschool uit Sprundel en de St. Martinus-
school uit Rucphen ieder met twee teams vertegenwoordigd. Met 92 pun-
ten (18 gewonnen en 2 verloren partijen) legde team 1 van de St. Marti-
nusschool uiteindelijk beslag op de eerste plaats. De Klankhof uit Etten-
Leur eindigde met 88 punten op de tweede plek en gaat ook naar Ooster-
hout. Daar zijn in totaal 16 scholen uit 8 Brabantse districten van de partij.
De winnaar van de Brabantse kampioenschappen plaatst zich voor de Ne-
derlandse kampioenschappen, die begin juni plaatsvinden.
Dat de St. Martinusschool al een decennium lang tot de best schakende ba-
sisscholen van West-Brabant hoort is niet verwonderlijk. De leerkrach-ten
Cor Lazeroms en Christ van Peer sporen de leerlingen van de Rucphen-se
basisschool immers aan om te gaan schaken. In groep 5 krijgen alle leer-
lingen 20 lessen van een half uur om kennis te maken met het schaakspel.
Degenen die belangstelling hebben kunnen zich dan in groep 6 aansluiten
bij de Rucphense schaakvereniging Eeuwig Schaak, waarbij ze maandag
na schooltijd 3 kwartier les krijgen van Lazeroms en Van Peer en op don-
derdagavond in het thuishonk van Eeuwig Schaak, zaal ‘t Trefpunt in Ruc-
phen, competitie kunnen spelen.

Cor Lazeroms is zelf de oprichter van Eeuwig Schaak. De van oorsprong
uit Sprundel afkomstige leerkracht kreeg zelf kennis en belangstelling voor
het schaken toen hij eind jaren ‘70 met voetbal stopte. Lazeroms was in de
jaren daarvoor één van de stuwende krachten geweest in het elftal van de
toenmalige tweedeklasser VV Sprundel.
“Op de St. Janschool in Sprundel werd onder aanvoering van schoolhoofd
Harry Uitdehaag al lange tijd geschaakt en meegedaan aan de districts- en
Brabantse kampioenschappen, zodat het mij ook leuk leek om daar met de
St. Martinusschool aan mee te gaan doen”, herinnert Lazeroms zich.
Vijftien jaar geleden debuteerde de St. Martinusschool dan op de schaak-
kampioenschappen. De eerste jaren eindigde de school daarbij in de onder-
ste regionen, maar in de daaropvolgende jaren werden de prestaties allengs
beter.
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“Veel kinderen begonnen het toen echt leuk te vinden en zo kreeg ik van
hen vanzelfsprekend de vraag waarom ik in Rucphen geen schaakclub op-
richtte”, vertelt Lazeroms. De onderwijzer besloot op het verzoek in te
gaan en op 2 februari 1984 werd Eeuwig Schaak geboren. De nauwe sa-
menhang met de St. Martinusschool bleef bestaan, waardoor die school
steeds meer uitgroeide tot een West-Brabantse schaaktopper.

Lazeroms ontdekte op de school ook enkele grote schaaktalenten. “Peter
Dankers, inmiddels één van de grote namen van de Roosendaalse schaak-
vereniging De Pion, heeft hier op school kennis gemaakt met het schaak-
spel”, verklaart Lazeroms niet zonder trots. Dankers komt overigens bin-
nenkort weer naar Rucphen om daar simultaan te geven.
Ook Eeuwig Schaak heeft in de eerste twee maanden van dit jaar diverse
activiteiten op het programma staan om het 10-jarig jubileum te vieren. Zo
vinden er onder meer een bingo, koppelschaaktoernooi en volwassen-
schaaktoernooi plaats.
De club heeft inmiddels een 50 leden, waarvan 25 volwassenen uit de hele
gemeente Rucphen en 25 kinderen, De meesten daarvan komen uit
Rucphen zelf, een enkeling is afkomstig uit St. Willebrord.
Lazeroms is nog altijd heel erg begaan met het wel en wee van zijn schaak-
club en het schoolschaken. “Ik hoop dat we in de toekomst met de St. Mar-
tinusschool nog een keer Brabants kampioen kunnen worden (een vierde
plaats in 1987 was tot dusverre de beste prestatie, red.)”, zegt hij. “Dit jaar
hebben we in ieder geval een heel homogeen team. Dat was te zien aan de
prestaties in Hoeven. En ik denk ook dat we in de toekomst goed mee kun-
nen blijven draaien. Een talent als Wouter Jans zit immers nog altijd maar
in groep 6”, aldus Cor Lazeroms.

Cor Lazeroms bleek gelijk te krijgen. In 1996 plaatste het team van de St.
Martinusschool zich voor de Nederlandse kampioenschappen. Op 14 maart
1996 stond daarover het volgende artikel van Vivianne Voeten in het Week-
blad voor de Gemeente Rucphen:
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Het kost even wat geregel. Wouter Jans, Peter Voeten, Natasja Broos en
Stefan Fossen willen namelijk alle vier de beker, de ze afgelopen zaterdag
wonnen op het Brabants schaakkampioenschap voor basisscholen mee naar
huis nemen. Leerkracht C. Lazeroms besluit een schema in elkaar te zetten,
zodat alle vier de kinderen de beker kunnen tonen aan de familie. “Ze zijn
alle vier hartstikke trots. Dat mag ook best, want ze hebben een prima pres-
tatie geleverd”, zegt Lazeroms.

De leerlingen van groep 8 van de St. Martinusschool werden zaterdag tij-
dens het Brabants schaakkampioenschap voor basisscholen nipt tweede.
“In de laatste wedstrijd werden ze pas geklopt en dat kostte de 4 schakers
de eerste plaats. Vanaf de eerste wedstrijd stonden ze namelijk eerst. De
tweede plaats mag er echter wezen. Onze school doet al 9 jaar mee met het
Brabants schaakkampioenschap en is nog nooit zo hoog geëindigd”, aldus
Lazeroms.
Voor het eerst zal de St. Martinusschool dan ook deelnemen aan het Neder-
lands schaakkampioenschap voor basisscholen. Die wedstrijd begint op 1
juni in Leusden. Er nemen 36 teams deel aan het Nederlands kampioen-
schap. “Die spelen in 6 poules van 6 teams. Per poule gaan er 3 teams over
naar de tweede wedstrijd en die wordt op 8 juni gehouden. Het is dus een
kleine afvalrace”, vertelt Lazeroms. Hij verwacht dat de kinderen van de
St. Martinusschool de tweede ronde halen. “Ze zijn zeker niet kansloos.
Natuurlijk hangt er best veel af van de loting en de vorm van de dag, maar
ze hebben heel wat capaciteiten in huis.”

In die jaren deed de jeugd van Eeuwig Schaak ook jaarlijks mee aan het
toernooi in Mierlo. Op 2 oktober 1996 was daarover het volgende te lezen
in het Weekblad voor de Gemeente Rucphen:

Met zo’n 500 deelnemers is het schaaktoernooi in Mierlo het grootste
jeugdschaaktoernooi van West-Europa en misschien wel van de hele we-
reld. Om in zo’n deelnemersveld in de prijzen te vallen moet je wel van
heel goede huize komen. Van de jeugdspelers van Eeuwig Schaak kan dat
zeker gezegd worden, want zij boekten in Mierlo opmerkelijke successen.
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In de jongste leeftijdscategorie eindigde het team van Eeuwig Schaak zelfs
als derde. Het team van “coach” Wim Wijnings, bestaande uit Michel Koe-
ken, Carlijn Jans, Ronald van Dijk, Rutger van de Ven en René Heijnen
eindigde met 16½ bordpunten vlak achter HMC uit Den Bosch en Wolstad
uit Tilburg. Niet gek voor een klein dorp als Rucphen om zich met de
grootste steden van Brabant te kunnen meten! In de categorie t/m 10 jaar
werd Eeuwig Schaak 8e en in de categorie t/m12 jaar werd een 12e plaats
bereikt. In alle categorieën deden zo’n 20 teams mee. In de categorie t/m12
jaar viel Wouter Jans van Eeuwig Schaak op door als topscorer in zijn leef-
tijdscategorie te eindigen, nog wel op het eerste bord. Op het eerste bord
spelen doorgaans de beste spelers van elk team en aangezien bord 1 steeds
tegen bord 1 speelt heeft Wouter dus steeds de sterkste speler van elk team
getroffen. Als je dan toch nog topscorer wordt moet je heel wat in huis heb-
ben!

Tot slot nog een fragment uit het clubblad van 1989 over een jeugdsimul-
taan tegen Berry Withuis, geschreven door Ronny Naalden, destijds één
van de jeugdleden:

Robert Lazeroms, Maik van Oosterhout, Bjorn Goorden, Maren van de
Biesheuvel en ikzelf zijn zondag 12 maart naar hotel “Brabant” geweest.
We moesten daar tegen Berry Withuis simultaan schaken. Berry Withuis
schrijft boeken, o.a. “Jeugdschaak”. Jan Timman en Hans Böhm waren er
ook. We zijn er mee op de foto geweest en we hebben er handtekeningen
van gekregen.
Er waren 30 tegenstanders voor Withuis. Alleen ons team was nog com-
pleet tot het laatste toe. Robert Lazeroms haalde er remise uit. Maik, Bjorn,
Maren en ikzelf hebben helaas verloren. Hans Böhm kwam de partijen ar-
bitreren. Withuis maakte er wel een lang potje van. We zaten daar van twee
tot zes. Op het laatst zaten we vermoeid in onze stoel.
Na afloop kregen we tasjes met snoep, notatieboekjes en een sticker. Ook
mochten we het schaakbord, waar we we net op gespeeld hadden, mee naar
huis nemen. En natuurlijk kregen we een handtekening van Withuis.
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Neem toch alsjeblieft mijn dame!
1991

Niets is erger dan dat je tegenstander je dame van het bord af slaat, zou je
denken. Maar in de volgende partij wil de witspeler juist niets liever en wei-
gert de ander de dame hardnekkig te nemen. Het is een legendarische partij
tussen Edwin Ziegler Adams en Carlos Torre uit 1920, gespeeld in New
Orleans. Na 1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-f3,d7-d6 3.d2-d4,e5xd4 4.Dd1xd4,Pb8-c6
5.Lf1-b5,Lc8-d7 6.Lb5xc6,Ld7xc6 7.Pb1-c3,Pg8-f6 8.0-0,Lf8-e7 9.Pc3-
d5,Lc6xd5 10.e4xd5,0-0 11.Lc1-g5,c7-c6 12.c2-c4,c6xd5 13.c4xd5,Tf8-e8
14.Tf1-e1,a7-a5 15.Te1-e2,Ta8-c8 16.Ta1-e1,Dd8-d7 17.Lg5xf6,Le7xf6
kwam de volgende stelling op het bord:
1222222223
4 +t+t+l+5
4+o+w+oOo5
4 + O N +5
4O +p+ + 5
4 + Q + +5
4+ + +h+ 5
4pP +rPpP5
4+ + R K 5
6777777778
Als de zwarte dame de dekking van e8 loslaat, gaat de zwarte koning mat
achter de paaltjes. Dus speelt wit hier 18.Dd4-g4. Vervolgens ontstaat er
een spel, waarbij de witte dame haar uiterste best doet om genomen te wor-
den door de zwarte dame en de zwarte dame voor deze “nymfomane” dame
op de loop gaat: 18...,Dd7-b5 19.Dg4-c4,Db5-d7 20.Dc4-c7 De dame wil
nu eventueel ook wel door de toren genomen worden: Txe8+ is dan net zo
dodelijk! 20...,Dd7-b5 21.a2-a4,Db5xa4 22.Te2-e4,Da4-b5 23.Dc7xb7
Zwart geeft op. Hij kan e8 niet langer blijven dekken.

Carlos Torre
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De Loper
Een echte schaker moet een schuinsmarcheerder zijn:

een flinke zuiper en zijn buik niet al te klein,
in voor gezelligheid en voor een goeie schuine bak
en aan wat er morgen zal gebeuren heeft hij het lak.

Van iedere dag in het leven weet hij te genieten,
of de Zon nu schijnt of het pijpen staat te gieten;

schaken en zuipen doe je immers binnen.
Al heeft hij dan vandaag niet kunnen winnen,

altijd valt er op succes te hopen
en van kroeg tot kroeg te lopen.

De Pion
Kijk, hoe onbetekenend en klein de pionnetjes lijken te zijn.

Velen van hen geloven het wel en sneuvelen al vroeg in 't spel.
Anderen lijken goed vooruit te gaan, maar lopen vast en komen stil te

staan.
Maar heel af en toe gaat er niets verkeerd en maken we mee dat een pion

promoveert.
Soms is dat een andere pion dan wij dachten,

een waarvan we het helemaal niet verwachtten.
Verwaarloos dus beslist de kinderen niet

waar je zo gauw geen talent in ziet!
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Politiebericht
1998

De beruchte schakers Ab W., Corne van G., Kees van H. en Kees H., ook
bekend als "Appie Happie en De Nillekes", hebben op 5 september jl. tij-
dens de Kroegenschaaktocht de binnenstad van Roosendaal onveilig ge-
maakt. Zij waren op jacht naar schaakoverwinningen, "leutpunten" en
alcoholische versnaperingen. Naar mate zij meer van het laatstgenoemde
scoorden, scoorden zij minder van het eerstgenoemde. Hoeveelzij uiteinde-
lijk van dit alles bemachtigd hebben, kon na afloop van de Kroegenschaak-
tocht geen van de vier bendeleden zich meer herinneren. Ab W. verklaarde
wel na afloop zich nog vaag te kunnen herinneren nog van ene Ted van Eck
gewonnen te hebben, maar wist niet zeker of dat echt waar was of alleen
maar een mooie droom. Het slachtoffer Ted van Eck bevestigde dat hem
door Ab W. een punt ontvreemd was. Andere illegale activiteiten waar het
viertal zich mee bezig hield waren o.a. rocheren met de dame, weigeren een
BSV-dame te slaan en het omhelzen en zoenen van een politie-agent in
burger.
Wie informatie heeft over dit beruchte viertal wordt verzocht ons hier niet
mee lastig te vallen, aangezien we ze dan moeten arresteren en er op het
bureau mee opgescheept zitten.

Ik hield. van jou
Jjj van je schaakbord

Jij brak mijn hart
Ik jouw schaakbord

(Vrij naar een tekst op een muurtje op het Tongerloplein)

Kees van Hogeloon



Pagina 52

Clubblad Eeuwig Schaak  Editie 25-jarig jubileum

Jubileumprobleem

Het volgende schaakprobleem is totaal krankzinnig, maar daarom niet min-
der leuk. Er staat dit keer niet één zwarte koning op het bord, maar tien.
Het probleem is dan ook gecomponeerd door iemand die behoorlijk te diep
in het glaasje had gekeken.

De opgave luidt: zet in één zet alle tien zwarte koningen mat!

1222222223
4 + + + Q5
4+ +lOl+ 5
4h+lLo+l+5
4+ + +l+ 5
4 +l+ Pl+5
4+r+hLlP 5
4k+ R + +5
4+b+ B + 5
6777777778

Veel succes!
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Donderdag 10 februari:  receptie en simultaan Theo Hommeles

Zondag 19 april:   activiteitendag voor de jeugd

Donderdag 4 juni:   ‘s middags: golfclinic voor de senioren
    ‘s avonds: etentje voor de senioren

Zondag 27 september:  Oud-leden-toernooi

Of een schaakvereniging wel of niet wil gedijen
Wordt bepaald na afloop van de partijen.

Wordt dan zonder boe of ba naar huis gegaan,
Is het met de schaakclub snel gedaan.

Wordt er na de partijen vrolijk nagepraat,
Dan weet men dat het goed met die club gaat!

Programma jubileumactiviteien



Colofon
Voorzitter en
jeugdleider
C.Lazeroms
Turfbijl 24
4715 GL Rucphen
0165-342346
clazeroms@hotmail.com

Secretaris en clubblad
K. van Hogeloon
Azurietdijk 69
4706 BM Roosendaal
0165-546665
06-36105262
kvhogeloon@versatel.nl
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2 februari 1984

Internet pagina
http://home.concepts

.nl/~mkoek

Verenigingslokaal:

Zaal ‘t Trefpunt
Raadhuisstraat 80

0165-341533
4715 CE Rucphen

Speelavond
Donderdag van

18:30 - 19:45 (jeugd)
Vanaf 19:45 (senioren)

Verschijnt 4x per jaar

Competitieleider
Senioren

C.Buurman
Van Slotendreef 63
4715 EB Rucphen

0165-341927
cbuurman@tiscali.nl

Penningmeester
M.Koek

St. Antoniusstraat 26
4721 AM Schijf

0165-341770
marcelkoek@home.nl

Bestuurslid
A. de Rooij

Laagakker 29
4714 HH Sprundel

0165-383627



www.shel

Inve

Op vrijwilligers kun je bouwen.

Hun inspanningen voor verenigingen, instellingen

en stichtingen zijn goud waard. Een van uw vrijwilligers

werkt bij Shell in Nederland. Shell waardeert de inzet

van deze vrijwilliger zeer. Want juist maatschappelijke en

sociale inzet maakt

onze medewerkers

completer en meer

betrokken. Het

Shell

VrijwilligersFonds
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