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Subgroep
Schaakvereniging De Cirkel
Het is gemakkelijker een gewonnen stelling te krijgen dan een gewonnen
stelling te winnen. (Max Euwe, Nederlandse schaker)
Clubnieuws
Gelukkig. De jeugdleden van De Cirkel
krijgen op dinsdagavond weer les en kunnen
weer schaken. Op 25 januari zijn de
winterkampioenen in de topgroep en in de
subgroep bekend gemaakt. In de subgroep won
Rachel van Wijngaarden, Ernst Don werd

tweede en Kaithlyn Liew derde. Kaithlyn,
Gersom Baan en Joshua Westerink zijn
geslaagd voor stap 1 en Rachel van
Wijngaarden voor stap 2. Allemaal kregen zij
hun prijzen en diploma’s uitgereikt.
Gefeliciteerd!!!
Wisten jullie dat Het Tinnen Soldaat
Jeugdtoernooi plaats vindt op 30 april a.s. in de
Open Hof? Jullie doen toch allemaal mee?
Nader bericht volgt!!

Schaakraadsel
In hoeveel zetten kan het
witte paard op het
aangegeven
veld komen?

Nationaal Nieuws

Schaaktrainer in het zonnetje

Egbert Aalbers
Ik ontdekte het schaakspel
tijdens de pauze op mijn
werk bij de POST NL.
Later ben ik lid van de Cirkel geworden,
samen met Eip Janssen.
Ik speel graag met lopers die de
diagonalen bezetten om vandaar uit de
aanval op te bouwen. Het mooie van
schaken is dat je in elke stelling heel veel
mogelijkheden hebt.
Ik vind het altijd spannend als ik voor de
club kan schaken in de externe
competitie. Mijn motto als schaker is,
maak altijd een plan en zoek in de
stelling de beste oplossing.

Ik wandel graag, het liefst in de bergen
(Alpen of Ardennen), samen met mijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Daarnaast luister ik
graag naar muziek.

Eline (14) is wereldkampioen schaken

De Amsterdamse Eline Roebers is vlak voor kerst
wereldkampioen schaken geworden bij de meisjes tot en
met 14 jaar. Een fantastische prestatie van Eline.

Een schaker uit Medemblik
Zag tot zijn grote schrik
Dat om te kunnen schaken
Hij een gedicht moest maken
(Gilion Berkelmans)

Internationaal nieuws
Wereldkampioen Carlsen wint Tata Steel
84de Chess Tournament 2022 in Wijk aan Zee
Magnus Carlsen heeft voor de
8e keer het Tata Steel Chess
Tournament gewonnen, een
unieke prestatie.
Hij won 6 van de 13 partijen en verloor er niet
één. Anish Giri is 4e en Jorden van Foreest 6e
geworden. Het Tata Steel Chess Tournament is
ooit begonnen als personeelstoernooi van het
staalbedrijf Hoogovens en is het uitgegroeid
tot één van de belangrijkste schaaktoernooien
ter wereld. Tata Steel kiest voor schaken,
omdat schaken gericht is op creatieve
oplossingen voor complexe vraagstukken. Tata
Steel heeft diezelfde focus. Haar medewerkers
zijn voortdurend bezig
slimme oplossingen te
bedenken om processen
en producten verder te
verbeteren.

Bijzondere schakers:
Hoeveel grootmeesters zijn er wereldwijd?
Er zijn inmiddels meer dan 1000
grootmeesters.
De volgorde van landen met grootmeesters
wordt niet bepaald door het aantal
grootmeesters, maar door de gemiddelde
rating van de top tien grootmeesters per
land. Nederland neemt met 35
grootmeesters, evenveel als Engeland, met
een rating van 2628, de 13e plek in op deze
lijst. De eerste drie plaatsen worden
ingenomen door Rusland,
China en Verenigde Staten.
Jorden van Foreest is de jongste
Nederlandse grootmeester ooit!
Hij was toen 16 jaar.

Er is plaats voor jouw gedicht! Wie schrijft er
eens een gedicht over schaken? Geef het door
aan je schaaktrainer en laat iedereen genieten
van je talent.

Schaakraadsels
Mat in een zet

Zwart aan zet

Wit aan zet

Schaakweetjes: Waarom is het
schaakspel geen Olympische sport?
Schakers mogen hun droom om olympisch
wintersporter te worden weer even opbergen.
Op de Buitengewone Vergadering van het
Internationaal Olympisch Comité in Monte-Carlo
werd besloten dat de Winterspelen exclusief
voorbehouden blijven aan ijs- en
sneeuwsporten. Schaken kost te weinig fysieke
inspanning!!
Voor de niet-Olympische sporten worden sinds
1981 de World Games georganiseerd. Voor de
landenteams is dit het officiële
wereldkampioenschap. Bij de mannen is Rusland
op dit moment wereldkampioen en bij de
vrouwen China.
Ook is er om de twee
jaar de Schaakolympiade.
Dat wordt dit jaar gehouden
in Moskou. Op dit moment is zowel bij de
vrouwen als de mannen China de titelhouder.
Lees de nieuwsbrief met plezier en blijf
schaken in de voorjaarsvakantie
Heb je een verzoek thema of een schaakvraag,
mail dan gerust ☺
pavlova.penka@gmail.com
k.vanheerikhuize@gmail.com,

