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Topgroep
Schaakvereniging De Cirkel
De schoonheid van het schaakspel hangt nooit van jou af. Laat je creativiteit
de vrije loop. De tegenstanders moeten op hetzelfde niveau reageren.
(Vladimir Kramnik)
Schaaktrainer in het zonnetje

Clubnieuws

Weer een lockdown! Geen
school meer, geen schaakles. Maar
gelukkig kun je bij de Cirkel online
schaken op maandagmiddag en
dinsdagavond. Kijk op onze site:
www.decirkelede.nl
En er zijn veel sites, waar je zelf
veel kunt leren, nieuwe ideeën
opdoen en spelen.
Kijk maar eens
op:
www.chess.com,
Lichess.com,
chessity.com
chesskid.com
schaaktrainer.com

Schaakraadsel
Maak de sommen en
bereken het waarde
van de toren

Jim Pronk
Ik schaak sinds 2006 bij
schaakvereniging De
Cirkel. Ik ben dus echt
een kind van de club.
De eerste schaakzetten heb ik van mijn
vader Tom Pronk geleerd, die is
meervoudig club kampioen van de
Cirkel. Ik ben sinds 2020 ook
clubkampioen, dus wij zijn zo de
eerste vader en zoon die dit voor
elkaar hebben gekregen. Mijn
favoriete schaker is Bobby Fischer met
zijn motto: in het schaakspel geef je de
ene dag les en op de andere dag krijg
je les van je tegenstander. Dit geldt
natuurlijk ook voor schaakpupillen en
schaaktrainers ;) In mijn jeugd heb ik
meegedaan aan NK E teams, waarin
ook Jorden van Foreest meespeelde.
Behalve werken en schaken kijk ik
graag naar Formule 1. Schaken levert
je vrienden op
voor het leven.
Zo Ken ik Ruben
en Tim al 15 jaar.

JEUGDSCHAAKTOERNOOIEN
Het zag er aan het begin van het seizoen zo veelbelovend uit. Maar
inmiddels worden alle schaaktoernooien al weer afgelast. Ook ons eigen
Tinnen Soldaat toernooi gaat niet door. Maar we hopen dat we het in het
voorjaar van 2022 wel kunnen organiseren

Schaakgedicht Martijn Gijzemijter
Het geeft niet als je struikelt,
en je doel niet hebt behaald.
Internationaal nieuws
Magnus Carlsen (31) is voor de vijfde
keer wereldkampioen schaken geworden

De ook 31-jarige Ian Nepomniachtchi
mocht tegen Carlsen strijden om de
wereldtitel omdat hij
het kandidatentoernooi
had gewonnen. Hij
rekende daar onder meer af met de
Nederlander Anish Giri. De winst kwam
makkelijk in handen van Magnus dankzij
de meerdere fouten van zijn
tegenstander. De volgende tegenstander
van Magnus wordt wellicht Alireza
Firouzja. Een 18jarige in Iran geboren
Fransman en nr. 2 van de
wereld. Wij hopen dat
Magnus blijft ons inspireren
met zijn talent voor schaken.
Bijzondere schaaktoernooi: TATA Steel
Wijk aan Zee stroomt tijdens Tata Steel
Chess vol met duizenden schakers en
schaakliefhebbers.
Het speciale aan Tata Steel Chess zit ‘m
erin dat niet alleen de wereldtop aan
het toernooi kan meedoen, maar
letterlijk iedereen die kan schaken. Heel
bijzonder: alle schakers schaken in
dezelfde zaal. Als gewone schaker zit je
dus in dezelfde ruimte te schaken als de
wereldtop!
TATA Steel begint
14 januari 2022 en
eindigt op 30 januari.
Maar gaat het door?

Als je opgeeft, niet meer opstaat,
pas dan heb je gefaald.
Schaakraadsels
Schaak in twee zetten. Zwart aan zet, wit aan zet

Schaak in drie zetten. Wit aan zet

Schaakweetjes: Schaker stopt pas bij
contributie van 800 euro
Uit een onderzoek van de Universiteit
van Maastricht onder 1500 schakers is
gebleken dat schakers pas overwegen te
stoppen als de contributie 800 euro per
jaar wordt. Het spel is zó verslavend dat
de beoefenaars ervan er van alles voor
opzij willen zetten en desnoods droog
brood gaan eten.
De clubs en toernooidirecties stellen
zich vooralsnog terughoudend op, maar
het kan zomaar eens zijn dat schaken
binnenkort een hele dure hobby wordt.
Lees de nieuwsbrief met plezier en blijf
schaken in de kerstvakantie
Heb je een verzoek thema of een schaakvraag,
mail dan gerust ☺
pavlova.penka@gmail.com
k.vanheerikhuize@gmail.com,

Fijne Kerstdagen en een gezond 2022.

