
Het schaakleven gaat door, ook bij
De Cirkel. De lessen en competities
zorgen voor spannende momenten op en 
achter het schaakbord.
De jeugd van de Cirkel blijft actief
schaken ook op toernooien buiten Ede. 

Bram Feenstra werd derde
tijdens het Open Apeldoorns 
Kampioenschap en zelfs   
tweede in het OSBO toernooi in  
Doetinchem. Dankzij deze      
goede prestatie 
mag Bram 
deelnemen aan 
de Nederlandse

Kampioenschappen eind mei in Rijswijk. 
Gefeliciteerd Bram!

Schaakvereniging De Cirkel
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Schaaktrainer in het zonnetje

Topgroep

Clubnieuws

Dominic van Dijk

"Schaken is leven en elk spel is als een nieuw leven.“
Eduard Gufeld (Soviet International Grandmaster)

Ik speel het liefst met paarden. Wat 
betreft openingen ben ik
een d4-speler, en ik speel graag 
gambieten. Het dynamische, 
aanvallende spel ligt mij wel.
Eén van de leukste partijen was zo’n 6 
jaar geleden. In het eindspel kon ik 
namelijk een dodelijk pionoffer 
plaatsen en nog een pion promoveren. 
Daarnaast heb ik één keer tegen
een speler met een titel mogen spelen, 
een WFM, in Groningen. Hoewel ik in 
het middenspel een volledig 
gewonnen stelling had, maakte ik een 
fout en liet ik haar met eeuwig schaak 
ontsnappen. Toch jammer, maar een
leuke ervaring.
Ik studeer op 
het moment 
Nederlandse Taal 
& Cultuur
aan de universiteit 
in Utrecht. Daarnaast
vind ik op zijn tijd een fietstochtje 
maken ook erg leuk.

Het is alweer ruim 
11 jaar geleden dat 
ik het schaken actief 
opgepakt heb bij de 
Cirkel.

Schaakraadsel
De oud-wereldkampioen Emanuel 
Lasker ontwikkelde zelf ook een 
variant van het 
damspel. Het heette:
A. Damska; B. Drammen; C. Damlas; D. Laska

Jeugdschaaktoernooi 30 april
Schaakvereniging de Cirkel

Tinnen Soldaat

Tijd: vanaf 9:30uur tot ca. 15:00 uur. 
Locatie: De Open Hof Ede, 
Deelnemers: Iedereen die kan schaken, tot 
18 jaar.  Wij hopen jou te zien! 



Zhaoqin Peng is de enige Nederlandse 
schaakster met Grootmeester titel. Ze 
domineert sinds 2000 het 
Nederlandse vrouwenschaak. Ze is 
geboren in China, waarin was ze drie 
keer nationaal kampioene (in 1987, 
1990 en 1993) geworden. In 1995 
emigreerde ze naar Nederland. 
Ze werd veelvoudig 
(14 keer) Nederlands 
kampioen en werd zelfs
tweede bij het EK 
schaken voor vrouwen in 2004.
Wat een sterke vrouw!  

Schaken, schaken, wiedewiedewaken.
Oh dat eeuwige schaakspel met die hele zware en 
gewichtige symbolen.
En met die hele zware gezichten erachter.
Schaken, schaken, wiedewiedewaken. (Cornil, 2010)

Schaakweetjes:

Internationaal nieuws

Heb je een verzoek thema of een schaakvraag,
mail dan gerust ☺
pavlova.penka@gmail.com 
k.vanheerikhuize@gmail.com, 
De jeugdcommissie wenst jullie 
fijne Paasdagen.

Bijzondere schakers:

Schaakraadsels

Wat is de beste zet (wit)?

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.  

Nakamura passeert Carlsen 

als nr.1 in snelschaken

Wat is de beste zet (zwart)?14

Zhaoqin Peng 

Schaakcuriosa

Zo krijg je antwoorden op vragen als: Wat is 
de langste partij zonder slagzet? Welke 
partij leidde het snelst tot pat. Wat is het 
recordaantal slagzetten op rij in een partij?

Hikaru Nakamura is nu weer 's 

werelds nr. 1 in zowel 

snelschaken als blitzschaken na 

het verslaan van Shakhriyar 

Mamedyarov met 2:0 in tiebreaks 

om de finale van de laatste FIDE 

Grand Prix te bereiken. 

Daardoor haalde hij 

Magnus Carlsen in op de 

ranglijst van de FIDE. 

Bepaalde trucjes of zetten komen heel 
vaak voor, terwijl je andere heel zelden 
ziet. Zeldzame gebeurtenissen die op het 
schaakbord plaatsvinden worden ook wel 
schaakcuriosa genoemd. In Nederland is 
Tim Krabbé een groote verzamelaar van 
deze schaakcuriosa: bijzondere matten, 
bizarre blunders, rokades in het eindspel: 
het is slechts een greep uit de vele 
vermakelijke onderwerpen die op zijn 
website aan bod komen.
https://timkr.home.xs4all.nl/


