
Bij De Cirkel worden de schaaklessen 
voorlopig online gegeven door de 
schaaktrainers. Ook kun je
op maandagmiddag en 
dinsdagavond online via
www.chess.com mee doen 
aan wedstrijden. Sommige 
jeugdleden vinden online 
schaken geweldig, terwijl anderen het 
echte schaakbord erg missen. Naast 
de les, krijgen jullie deze nieuwsbrief, 
vol met schaaknieuws, raadsels, 
schaakpuzzels etc. De jeugdcommissie 
vindt het erg fijn om jullie antwoorden 
of opmerkingen te 
ontvangen. Koen
van Wijngaarden en Marit 
Groothedde krijgen als 
waardering voor hun reacties een 
mooie sleutelhanger met foto.
Gefeliciteerd!

Schaakvereniging De Cirkel
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Nationaal Nieuws

Clubnieuws Schaaktrainer in het zonnetje

Topgroep

Quizvraag!

“Een goede speler heeft altijd geluk.“ (José Raul Capablanca, Cubaanse schaker)
“Verliezen is altijd eigen schuld.“ (Wassily Panow, Sovjet schaker)

In mijn jeugd schaakte ik veel en ben 
jeugdkampioen van Breda geweest.
Maar het niveau was niet zo hoog als 
nu. Daarna heb ik niet meer geschaakt 
tot ik 12 jaar geleden lid werd van de 
Cirkel. (eens een schaker, altijd een 
schaker). Ik ben zeer onder de indruk 
van de stappenmethode en geef les in 
stap 5. Ik ben ervan overtuigd dat één 
van mijn leerlingen clubkampioen 
wordt. Ik heb 12 boeken van Garry 
Kasparov, de oud-wereldkampioen. Eén 
daarvan heeft hij gesigneerd op het Tata 
Steel toernooi, waar ik altijd graag 
naartoe ga.Ik heb graag het initiatief en 
open daarom met 1. e2 – e4.
Verder loop ik graag hard in het bos. Ik 
heb 5 marathons gelopen, waaronder 
die van New York. Een prachtige 
ervaring.

Tom Smit
Ik ben weduwnaar, heb 2 
kinderen en 5 
kleinkinderen. 

Benjamin Bok heeft het NK online 
gewonnen door in de finale Erik van den 
Doel met 5-2 te 
verslaan (exclusief 
twee remises). Benjamin was
ook NK kampioen in 2019. 

Wat is een gambiet?
A.Een stukoffer in de opening
B.Een bepaalde opening, zoals het 
Damegambiet
A.Een pionoffer
B.Een pionoffer in de opening



1.d4 e5 2. dxe5 Pc6. 3. Pf3 
De7 4. Lf4 Db4+ 5. Ld2 Dxb2
6. Lc3 Lb4 7. Dd2 Lxc3 8. 
Dxc3 Dc1 0-1

Internationaal nieuws

Schaakraadsel:

Bedenk mat in 
een zet. 
Wit aan zet.

Laatste 2 van de 10 beste schaak valstrikken (9,10)

Fishing Pole Trap

Stuur je antwoorden van de quiz en puzzels aan de 
schaaktrainer of per e-mail naar: 
pavlova.penka@gmail.com of 
k.vanheerikhuize@gmail.com
Fijne feestdagen in December!
Volgende nieuwsbrief wordt begin Januari 2021 
uitgedeeld. Dan krijg je de goede antwoorden op de 
vragen van de laatste twee nieuwsbrieven!

vergt meer inspanning dan je verwacht.
Dus laat je hersens maar flink kraken
met een pittig potje schaken!
Sint hoopt dat je ooit kampioen wordt.
Oefen maar flink op het schaakbord. (De Rijmpiet)

Schaken is geen echte sport
omdat je er niet moe van wordt.
Wie dat beweert is nogal dom.
En jij weet precies waarom.
Het inzetten van hersenkracht

Gedicht voor een schaker

Englund Gambiet Valstrik

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6. 3. Lb5 Pf6 
4. 0-0 Pg4 5. h3 h5
6. hxg4 hxg4 7. Pe1 Dh4 8. 
F3 g3 9. d4 Dh2# 0-1 

Schaaktip voor de kerstvakantie!

Bijzondere schakers: Schaken als 
voorbereiding voor een tennistoernooi! 
De zesvoudige winnaar van een Grand Slam 
toernooi Boris Becker denkt dat zijn grote 
liefde voor schaken hem heeft 
geholpen om tenniskampioen te 
worden! Becker was jarenlang 
coach van de huidige nummer 1 in het tennis 
Novak Djokovic. Ook Novak zit vaak te schaken 
voor een tennistoernooi.

Deze maand begon Het Skilling 
Open, dat is het eerste toernooi van de 
Champions Tour, een serie van 12 
toernooien t/m september 2021. In het 
Skilling Open zullen de acht spelers uit
de vijftien voorronden verder gaan in 
knockout-formaat: twee matches van 
vier partijen.
Anish Giri heeft zich al geplaatst voor 
de tweede toernooi in december dit 
jaar. Het toernooi wordt op Chess24 
gehouden.

Schaken in TV films: Hierbij is een lijst van 10 
bekende bekende films over het schaakspel.
1. Lang Leve de Koningin, een Nederlandse 
film.
2. Geri’s game, een korte tekenfilm.
3. Harry Potter en de Steen der Wijzen, 
waarin Toverschaak gespeeld.
4. Fahim, en jonge vluchteling in Frankrijk die 
schaakkampioen wordt.
5. Op zoek naar Bobby Fischer.
6. Brooklyn castle, over een 
schoolschaakteam uit New York.
7. Pawn sacrifice, een film over Bobby Fischer.
8. The Dark Horse, een film over een schaker 
uit Nieuw-Zeeland.
9. Queen’s gambit, de meest bekeken Netflix-
serie van dit moment.
10. Queen of Katwe, over een opgroeiend 
meisje in Uganda.


