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Topgroep
Schaakvereniging De Cirkel

Schaken leer je niet, je moet het begrijpen.
(Viktor Korchnoi, Russische en Zwitzerse grootmeester )

Clubnieuws

Het nieuwe schaakseizoen bij de
Cirkel is weer begonnen! Jullie krijgen
weer normaal les en kunnen tegen
elkaar spelen op een echt schaakbord.
We hebben ook een heleboel nieuwe
kinderen op de club. Hartelijk welkom
allemaal!
We hopen op een jaar met veel
schaken en schaaktoernooien. Op 8
januari 2022 is ons eigen
jeugdschaaktoernooi. Doen jullie mee?
Op 15 juni 2022 is ook het jubileum
van De Cirkel. We bestaan 40 jaar! Dat
betekent een Feest.
Wisten jullie dat jullie trainers in de
zomervakantie ook schaken en
meedoen aan toernooien?
Ze hebben het
allemaal goed
gedaan en zijn met
eerste prijzen thuis
gekomen.
Dus jullie schaaktrainers Ruben en Tim
(in het midden) zijn echte toppers!
Jullie kunnen veel van hen leren.

Schaaktrainer in het zonnetje
Ruben de Vries
Schaken heb ik geleerd
van mijn vader, die
voormalig clubkampioen
is. Ik ben op de club gaan
schaken toen ik 6 was.
Ik ben op de club topgroep kampioen
geworden in 2014.
Ik houdt ervan om aanvallend te
spelen en daarom speel ik ook
regelmatig gambieten, openingen
waarbij een pion wordt weggegeven.
Mijn favoriete topschaker is Jan
Pijkeren.
Mijn motto bij schaken is: ’Dat stuk
had ik toch niet nodig.’
Naast schaken sport ik graag in de
sportschool en ben
ik bezig met mijn
studie.
Schaakpuzzel!
Probeer 12 punten
te maken in
5 zetten

Nieuwe Grand Prix schaaktoernooi in Doetinchem
Van beginner tot en met topjeugd, 7 November 2021,
11:00-17:00 uur Houtkamp College, Ruimzichtlaan 155 Doetinchem
Aanmelden vóór 1 november bij GPDoetinchem@gmail.com.

Internationaal nieuws
Grootste schaakevenement onder
gevangenen, 2021

Schaakraadsels
Spannende eind games! Wit wint in
3 en 2 zetten. Zie je de zetten?

Het grootste schaakevenement ooit
tussen mensen die in
gevangenissen zitten,
begon op 13 oktober. 41 teams uit
30 landen uit alle continenten
namen deel aan het toernooi. Het
is een echt toernooi, met een echte
finale. Waar schaken al niet goed
voor is.

Schaakweetjes
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1. Download mod en kopieer naar
.minecraft / mods
2. Start de versie van het spel in de
launcher.
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Minecraft is een indie-sandbox-game
die oorspronkelijk is gemaakt door de
Zweedse programmeur Markus
"Notch" Persson. Nu het schaakspel
zo populair is geworden, heb je de
kans ook nog te schaken tijdens
spelen van minecraft! Dus niet alleen
leuk, maar super leuk. Lees de tips
beneden:

(Als niet, kijk naar de antwoorden)
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Bijzonder schaakspel:
Schaken in Minecraft
(Minechess Mod of
Table Top Craft of SimpleWeg Schaken)

Ingrid Schmitz

Maar in het echte leven kan je niets
Voorbereiden van tevoren.
Het is een lang maar boeiend spel.
En op het einde volgt altijd schaakmat
Verwacht of onverwacht
Op die laatste tel.
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Schaakgedicht:
Het leven is zoals een wedstrijd.
Geen garantie op zekerheid.
En toch heeft het iets van een schoonheid.
Je bent beschermd door je koning
En je kijkt van op je toren

Schaakklok - niet slapen
Tot ca. 1850, dus 170 jaar
geleden, werden schaakwedstrijden
gespeeld zonder een klok.
Een partij duurde vaak vele uren en soms
zelfs dagen. In 1851, tijdens een
schaaktoernooi, vielen er spelers in
slaap. Daarna werd in een internationaal
toernooi tijdcontrole
ingevoerd in de vorm van een zandloper.
In 1883 kwam de eerste
mechanischeschaakklok,
gemaakt door de Engelsman
Thomas Wilson.
Lees de nieuwsbrief met plezier en blijf
schaken.
Heb je een verzoek thema of een schaakvraag,
mail dan gerust ☺
pavlova.penka@gmail.com of
k.vanheerikhuize@gmail.com,
Geef je antwoorden en tekeningen door aan
je schaaktrainer.
Dan krijg je zeker een verrassing!

