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Subgroep
Schaakvereniging De Cirkel
Het leven is als een schaakspel, om te winnen moet je een zet doen.
(Albert Einstein)
Clubnieuws
Jeugd online. Het schaken via
computer gaat gewoon door bij De
Cirkel. Jeugdleden als Bram, Jonathan,
Alexander, Artem en Benaiah schaken
regelmatig in de subgroep.
Ze spelen heel goed!
Wil je ook een keer
online schaken? Dat kan
op maandagmiddag en dinsdagavond.
De link staat op de website van De
Cirkel.
Schaakpuzzel van de dag. Hebben jullie
de schaakpuzzel al gezien op de
navigatiebalk links op de webpagina van
De Cirkel? Iedere dag een nieuwe
schaakpuzzel, een nieuwe uitdaging, een
nieuwe schaakstrategie.
Feest. Het is feest
wanneer jouw
schaaktrainer op
bezoek komt voor
een potje schaken!
Nationaal Nieuws
Grand Prix Schaaktoernooien gaan
weer starten
(online)!

De Grand Prix wordt vanaf 7 maart 2021
gespeeld op Chess.com en het bestaat uit acht
zondagen waarop gespeeld wordt met het
tempo 5 minuten + 3 seconden per zet. Het is
niet verplicht om aan elk toernooi mee te
doen. Kijk snel op: www. chessqueens.nl

Schaaktrainer in het zonnetje
Louis van der Vos
Begonnen met schaken
op mijn 13e, geleerd van
een oudere neef.
Op mijn 15e lid geworden van een
schaakclub en nu al 21 jaar bij de Cirkel.
Favoriete opening Engels (C4), favoriete
schaakstuk Paard , lang leve de Paardvork.
De winstpartij is altijd goed, de
verliespartij is altijd slecht; alhoewel dat
ook betrekkelijk is. Mijn favoriete schaker
is Viktor Kortsnoi, was altijd wat aan de
hand met hem.

Hobby's zijn elektronica, computers, lezen,
spelletjes en zo mezelf bezig houden.
Favoriete maal, pasta, heb een jaar in
Italie gewoond was daarna 12 kilo
zwaarder.
Is er inmiddels
gelukkig weer af.

Schaakpuzzel!
Reken alle sommen
uit en zoek de
waarde van de
schaakstuk. Stuur
snel je antwoord
aan je schaaktrainer.
Success!

Het paard, de loper en de toren
Wanneer er onderling geen eendracht is,
gaat er van alles mis:
succes blijft uit – een hard gelag.
Paard, loper, toren: zij besloten op een dag
om met een volgeladen kar op weg te gaan.
Gespannen voor de wagen staat het drietal klaar.

Internationaal nieuws
De tweede editie van ‘The Magnus
Carlsen Invitational’ is van 13 t/m 21 maart.
De Nederlandse schaakgrootmeesters Jorden
van Foreest en Anish Giri zijn ook uitgenodigd
om het op te nemen tegen de wereldkampioen
schaken. Aan het
toernooi
nemen 16
topschakers deel.

Ze trekken om het hardst – de kar blijft staan.
Toch is de lading voor de drie niet echt te zwaar.
Maar ja, het paard wil zijn bekende sprongen maken,
terwijl de toren recht, terwijl de loper averecht opgang
probeert te raken.
Wiens schuld is het? Ik spreek geen oordeel uit,
alleen de kar, die komt maar niet vooruit… (P.B Kempe)

Schaakraadsels
1

Schaakboksen is een sport die, zoals de
naam al zegt, de denksport schaken
combineert met de vechtsport boksen.
Schaakboksen is bedacht door de
Nederlandse kunstenaar Iepe Rubingh.
Een wedstrijd bestaat uit zes rondes
schaak afgewisseld met vijf rondes
boksen.
Een wedstrijd eindigt via schaakmat,
knock-out, een jury-besluit of de
overschrijding van de bedenktijd. De
eerste schaakbokswedstrijd was in 2003
in Berlijn.
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Dit toernooi herdenkt dat 60 jaar geleden op 21
april 1961 de Russische astronaut Yuri Gagarin
de eerste mens in de ruimte was. Vandaar dat
het thema ruimte besproken wordt tijdens het
toernooi.
‘The Magnus Invitational’ 2020 werd gewonnen
door .................. Magnus Carlsen.

Bijzonder schaakspel: Schaakboksen

Wit zet mat in twee

Tip: soms moet je
een figuur opofferen
om mat te kunnen
zetten!

Schaakweetjes
Er zijn duizenden modellen
van de schaakstukken, maar
wij schaken meestal met de “gewone”
Staunton-design schaakfiguren. Dat is om
ruzie te voorkomen tussen schakers uit
verschillende landen die met uniek
schaakstukken op toernooien kwamen
spelen. De naam van de figuren is ontleend
aan de engelse grootmeester Howard
Staunton (1810-1874). Bij grote wedstrijden
is het verplicht om met Staunton-design
stukken te spelen.
Je kunt je antwoorden per email sturen naar de
volgende email adres:
pavlova.penka@gmail.com of
k.vanheerikhuize@gmail.com,
als bericht naar mobiel nummer 0630333933,
of ze aan je schaaktrainer doorgeven tijdens de
online les, of samen met uw huiswerk.

