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Topgroep
Schaakvereniging De Cirkel
Schaken is geboren voor internet en internet is geboren voor schaken.
Anatoly Karpov (Russisch schaker, voormalig wereldkampioen)
Clubnieuws
De schaaklessen bij De Cirkel gaan online
gewoon door. Vraag het je trainer!!
Iedere maandagmiddag en dinsdagavond
worden er via www.chess.com
interne competities gespeeld
waaraan ook de jeugd van De Cirkel mee
kan doen.
Op de dinsdagavond is Bram Feenstra op
de 3de plaats geëindigd in de
categorie met een rating tot
1400. Gefeliciteerd Bram!!

Het is goed te zien hoe het schaakspel
mensen van alle leeftijden met
elkaar verbindt. Diverse
jeugdleden doen al aan deze toernooien
mee en leren er veel van. Wil je ook een
keer meedoen? Twijfel niet en schrijf je in.
Hulp nodig? Bel even.

Schaaktrainer in het zonnetje
Kees van der Dussen
Ik ben gehuwd, vader
van vijf kinderen en
grootvader van dertien kleinkinderen.
Schaken deed ik in mijn jonge jaren
met nog twee broers op een club in
Nieuwerkerk a/d IJssel.
Door studie en werk is het na 35 jaar
dat ik, met plezier (en enige moeite)
de draad weer oppak bij De Cirkel.
Mijn favoriete schaker is Daniil
Doebov omdat hij voor verrassende
partijen zorgt.
Mijn overige hobby's zijn: vertalen,
gedichten, schilderen,
klassieke muziek
en wandelen.

Geniet van het lezen van deze nieuwsbrief
en vergeet niet de quizvraag en het
schaakraadsel te beantwoorden.

Nationaal Nieuws
Max Warmerdam is schaakgrootmeester!
Max Warmerdam is sinds 11 januari 2021
schaakgrootmeester. De 20-jarige Max haalde
voor de derde keer een Grootmeester-norm en
mag zich daarom nu officieel grootmeester
noemen. Hij heeft ook al
3 internationale
schaaktoernooien
gewonnen!

Quizvraag!
Probeer de witte en de zwarte paarden
van plaats te laten ruilen door gewone
paardzetten uit te voeren,
waarbij er natuurlijk nooit
twee stukken op hetzelfde
veld mogen staan.
De vraag is: in hoeveel
zetten kan dat?

"Maar voordat we nu gaan schaken " Schaak! Dat had ik niet gezien zeg!
Moet je weten Annelies:
Waar laat ik m'n koning nou?
"Papa wil je met me schaken? Winnen is natuurlijk prachtig
Hoezo is het afgelopen? Lieverd,
O, jawel hoor lieve schat!
Maar ga niet mokken bij verlies!
hoe bedoel je dat? Werkelijk waar?
Vroeger was ik daar een kei in Voor een meisje dat tien jaar is
Niet te geloven! Ik sta mat!“
De allerbeste, wist je dat?"
Doe je het nog niet zo slecht”
(Hans Erkamp)

Gedicht: De schaakpartij

Internationaal nieuws
Het TATA Steel schaaktoernooi wordt dit
jaar gehouden van 15-31 januari in Wijk aan
Zee. Het toernooi begon in 1938 als het
Hoogovens Schaaktoernooi. Het bestaat al 83
jaar en trekt de beste schakers ter wereld aan.
Ook dit jaar doet de absolute wereldtop,
Magnus Carlsen en Fabiano
Caruana, weer mee.
Onze landgenoten Jorden
TATA Steel 2021
van Foreest en Anish Giri
doen het erg goed en draaien mee in de top!

Schaakraadsels
Geef mat in drie zetten
Wit aan zet

Zwart aan zet

Normaal nemen 2000 amateurschakers deel aan
het toernooi en komen er rond de 30.000
mensen de prachtige partijen bekijken. Dit jaar
speelt de alleen grootmeestergroep, maar
dagelijks volgen vele tienduizenden mensen de
partijen live op internet.

Bijzonder schaakspel:

Levendschaak (Human chess)
Levendschaak is een schaakspel waarbij de
stukken door mensen worden uitgebeeld,
op een schaakbord van grote afmetingen.
Op een groot terrein worden dan 64
velden uitgemeten waarvan er 32 van
figuren worden voorzien, geen
schaakstukken, maar verklede personen
die ieder een stuk uitbeelden. De schakers
die de partij spelen zoeken een
overzichtelijke plaats aan de rand van het
'bord' waarna ze via de microfoon de
'stukken' opdracht geven zich te
verplaatsen.
In India is levendschaak
veel gebruikt om
kinderen te leren
schaken!

Weet je wat Deens gambiet
betekend? Zoek snel op internet en
stuur je antwoord!

Remise is het grootste wonder bij schaken
Pat (remise) is iets dat je kan stimuleren om
nooit op te geven en tot het einde door te
spelen, want zelfs als je volledig verloren
staat, is er nog steeds een kans! Ondanks
groot materiaal voordeel is er
kans dat je tegenstander even
niet oplet en is het pat. De
enige zet die je nog kunt doen,
is jezelf schaak zetten. Maar
of het altijd sportief is…..?
Je krijgt nog de kans je antwoorden per email te
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.

