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Subgroep
Schaakvereniging De Cirkel
Tactiek is: weten wat je doen moet wanneer er iets te doen valt.
Strategie is: weten wat je doen moet wanneer er niets te doen valt.
(Savielly-Grigorievitch Tartakower, Pools schaker, grootmeester).

Online schaaklessen volgen en
online schaken is leuk. Maar echt
schaken is veel leuker. Gelukkig
hebben we voor de vakantie nog een
paar keer in De Open Hof kunnen
schaken. In de
vakantie blijven
jullie natuurlijk
oefenen. Overal en tegen iedereen.
Online en in het echt. In september
gaan we weer beginnen met een nieuw
seizoen. Dit wordt een bijzonder
schaakjaar, want onze vereniging De
Cirkel bestaat 40 jaar. Dat zullen jullie
wel merken, want er worden allerlei
leuke activiteiten georganiseerd.
Nog meer clubnieuws.
Twee jeugdleden Koen
van Wijngaarden en Nestor
Shirokov hebben tijdens de
Corona maanden, samen
met hun schaakleraar Tom
Smit hard doorgewerkt. En
met een fantastisch
resultaat. Beiden zijn
geslaagd voor hun 5e
stap diploma. Nestor en Koen,
hierbij van harte gefeliciteerd. Dat
geldt natuurlijk ook voor Tom Smit,
hun leraar.

Schaaktrainer in het zonnetje
Ben Verduyn

Een schaker met passie!
Hij schaakt al vanaf zijn
7e jaar en heeft het
vooral geleerd van zijn vader. Ben is
getrouwd, en heeft 3 kinderen en 5
kleinkinderen. Naast zijn grote passie
voor schaken heeft Ben nog meer
talenten. Hij kan mooie verhalen
schrijven over het schaken, hij kan
heel goed schaakles gevenaan
kinderen op scholen
en op de vereniging.
En hij organiseert
heel veel toernooien
en activiteiten. Andere hobby’s:
voetbal kijken (vooral Ajax), volgen
van Formule 1 met onze eigen Max
Verstappen en vissen.

Schaakpuzzel!

Clubnieuws

Zoek de
weg naar
de koning

Internationaal nieuws
Nederlanders in Europees Hybrid
toernooi
Grootmeesters Erik van den Doel,
Roeland
Pruijssers,
Lucas van
Foreest
en Liam Vrolijk en twee talentvolle
meisjes Eline Roebers en Machteld van
Foreest nemen deel aan de Hybrid
knock out
Wie is
1
2
toernooi voor de
Eline,
foto 1
World Cup
of 2?
kwalificatie.

Bijzonder schaakspel:
De schaakengine (schaakmotor)
Een schaakengine is een
computerprogramma dat schaakposities
analyseert en een lijst met de sterkste
zetten creeërt. Met behulp van een
schaakengine kan je schaaktactieken
oefenen offline. Hierbij is de nieuwe rating
van de beste schaakengines op dit
moment. Gelukkig is de #1 Stockfish gratis
te downloaden.

De koning wordt fier
Op zijn schouders geklopt
Er is maar een winnaar hier
Daar staat tegenover
Ik ben maar een pion
Naar mij kijkt niemand om.

Schoolkrant
Etcetera

Schaakgedicht: De schaker
Zwart en wit
De koningin in bezit
Dit is mijn wereld
Het spel is over
Een stap, elke keer
Met vieze handen
Ik sta op het veld
In een doos gestopt
Dezelfde plek alweer
Stoffige wanden

Schaakraadsels
Mat in twee. Wit aan zet.
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Tani (10) mag zich
nu al 'schaakmeester' noemen

Schaakweetjes

Tani, geboren in Nigeria,
gevlucht naar de Verenigde
Staten en leerde schaken
in opvang voor daklozen.
Na 3 jaar won hij al een paar belangrijke
schaaktoernooien en nu is Tani
Amerikaans schaakmeester geworden.
`Verlies komt door fout en ik leer van
fouten, dus ik verlies nooit` (Tani)
Je kunt je antwoorden de hele zomer per email
sturen naar de volgende email adres:
pavlova.penka@gmail.com of
k.vanheerikhuize@gmail.com,
als bericht naar mobiel nummer 0630333933,
dan krijg je kans op een verrassing of een
schaakboek!
Heb je een thema verzoek of een schaakvraag,
mail dan gerust ☺

