
Welke schaakstukken mogen achteruit?
A.alle stukken
B.geen enkel stuk, je moet natuurlijk 
vooruit schaken
C.alle stukken behalve de pionnen; die 
mogen ook niet achteruit slaan 
D.alle stukken behalve de koning 

Toch ben ik nooit lid geworden van een 
schaakclub, andere hobby’s (voetballen 
en muziek maken in een band) vond ik 
leuker.
Lid van De Cirkel: Door mijn zoon Rutger 
ben ik lid geworden van De Cirkel. In het 
begin ging ik mee met toernooitjes en 
zo’n jaar of 8 speel ik zelf en geef ik 
training aan de jeugd. Sinds 2017 ben ik 
jeugdcoördinator. 
Andere hobby’s en activiteiten: Mijn 
zoon Maarten heb ik 10 jaar begeleid als 
teamleider bij DTS. Ook dat was erg leuk. 
Een aantal van jullie weten dat ik ook 
graag aan wielrennen doe. Het is leuk 
rondom Ede te racen, 
maar het leukste is in de 
bergen te fietsen. 
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Quizvragen !!!!!

Robert Degenhart

Ik ben op mijn 10e met 
schaken begonnen en 
speelde vele partijtjes met 
mijn beste vriend. 

Hoe heet de enige zet in het 
schaakspel waarbij twee stukken van 
dezelfde kleur tegelijkertijd worden 
verplaatst?

„Er zijn niet veel sporten die je met twee generaties verschil kunt spelen” -
Jorik Klein (topschaker uit Sliedrecht)

Op de Online Europese Jeugdkampioenschappen 
Schaken in september 2020 zijn onze 
landgenoten Casper Schoppen (18 jaar) en Eline 
Roebers (14 jaar) erin geslaagd met een medaille 
te behalen: zilver en brons. 
Schaak droom komt
langzaam uit!

SCHAAKTAFELS IN ALLE GEMEENTEN VAN NEDERLAND

Vanaf februari 2018 zijn schaaktafels geplaatst 
op 20 locaties in Nederland! Wij hopen dat Ede 
ook snel aan de beurt is voor een 
of meer schaaktafels! 

Op 8 september is het nieuwe
schaakseizoen bij De Cirkel begonnen. 
Na een half jaar pauze mogen we 
eindelijk weer op een echt bord tegen
elkaar schaken! 
De eerste avond begon met de 
prijsuitreiking van de zomer kampioenen
in de top- en subgroep en dat waren
Koen van Wijngaarden en Artem 
Malashenko.

Gefeliciteerd!  

De overige jeugdleden hebben een
oorkonde van de vereniging gekregen
voor een succesvol afgerond
schaakjaar 2019/2020.

Blijf schaken met plezier
en schaak overal!



Magnus Carlsen (29 jaar) uit Noorwegen 
heeft de Online Chess Tour met zijn eigen 
naam gewonnen.
Hij won dit online snelschaaktoernooi, 
waaraan de beste snelschakers van de wereld 
deelnamen, door in de finale de Amerikaan 
Hikaru Nakamura te verslaan.
Na 4 ronden Rapid 
(15 minuten per speler)
en 2 ronden Blitz 
(5 minuten per speler) 
was de stand precies gelijk. In dat geval moet 
een Armageddon de beslissing brengen, 
waarbij wit 5 minuten heeft en zwart maar 4 
minuten. Maar wit moet wel winnen, want bij 
remise is zwart kampioen. Carlsen kreeg bij 
loting de zwarte stukken, maar hield de partij 
op remise en won zodoende het toernooi en 
meer dan € 150.000,00.
Magnus Carlsen is behalve de beste schaker 
van de planeet, ook één van de beste 
voetballers ter wereld. Tenminste als het gaat 
om de Fantasy variant van het voetballen!!

Internationaal nieuws

Schaak termen: 

Je krijgt een verrassing als je de antwoorden van de 
quiz en puzzels aan jouw schaaktrainer geeft, of ze 
per e-mail stuurt naar: 
pavlova.penka@gmail.com of 
k.vanheerikhuize@gmail.com.  
Volgende nieuwsbrief wordt begin november
uitgedeeld. Dan krijg je de goede antwoorden op de 
vragen van deze nieuwsbrief!

Les: bijzondere openingen in het schaak spel. 

Bijzondere schakers: Opa en kleinzoon 
denksporten samen

Hans Klein (74) en Jorik
Klein (18) zijn beiden
voormalig kampioen van de schaakclub
Sliedrecht. 
Jorik werd door zijn opa geïnspireerd om te 
gaan schaken. Op 5-jarige leeftijd speelde hij 
zijn eerste potje schaak. Op zijn 14de werd 
hij kampioen van de Sliedrechtse 
schaakvereniging. Jorik schaakte al in 
Rusland en in Parijs. Hij heeft nu een rating 
van 1852. Hij wil nog door de grens van 2000 
punten. Natuurlijk blijft iedere gewonnen 
partij tegen opa het leukste wat er is! 

Schaakgedicht: Ik moet op sport 
Ik moet op sport, sport is goed, 
omdat je dan bewegen moet. 
Wat wil je? Vraagt mijn Moeder. 
Iets met gooien of met slaan?
Op een veld of op een baan?

Met een bal of met een puck?
Met veel trainen of geluk?
Op een paard of op een mat?
In een hal of in een bad?

Ik hou niet van bewegen, 
maar ik moet een keuze maken.
Nou goed, zeg ik, 
doe mij dan maar op schaken! 
(gepost door Ellen Eggens)

Italiaans

Nijlpaarden

2. Wit geeft mat in 
drie zetten. Hoe?

Alekhine’s pistool is een schaak 
stelling, waarin de twee torens 
achter elkaar staan en 
de koningin daar weer achter. 
Zie diagram. 
Een blunder in het schaken is één of meer
zwakke zetten. Blunders leiden meestal tot 
partijverlies. 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 
3. Lc4 Lc5

1. e4 Ph6 2. d4 g6 
3. c4 f6

1. Wat is de 
volgende 
zet van 
zwart in 
deze 
Italiaanse 
opening.


