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Topgroep, subgroep, aspirantengroep
Schaakvereniging De Cirkel
"Het enige wat ik ooit wil doen, is schaken."
(Bobby Fischer, Amerikaanse grootmeester)

Clubnieuws
Het is een mooi seizoen 2021/2022
geweest voor de jeugd van De Cirkel!
Een jaar vol schaaklessen, schaakpartijen,
het Tinnen Soldaat toernooi, de
stappenexamens en het 40-jarig jubileum
van De Cirkel met leuke activiteiten.
De zomerkampioenen in de top-,
sub- en aspirantengroep zijn bekend!
Alexander Ivanov, Bram Feenstra
en Eelco Drijfhout zijn de besten in
de topgroep. Kaithlyn Liew, Ernst Don
en Rachel van Wijngaarden zijn de toppers
in de subgroep en Michaël Al
Chammani, Casper van Engelen en Jonathan
van Vulpen zijn de besten in de
aspirantengroep. Gefeliciteerd!
Naast de schaakcompetities zijn er maar
liefst 17 jeugdleden die geslaagd zijn voor de
stappen diploma’s.

Ernst Don, Bob Lok en Nathan Looyen
slaagden zelfs met een 10! Verder slaagden
Michaël Al Chammani, Micha en Sem van de
Braak, Jona Brijder, Casper van Engelen,
Malina Ferfet, Hayleigh Liew, Bent Mout,
Amélie Nuhoff, Jonathan van Vulpen, Lois
Wierper, Kelvin Ma, Yarik Shirokov, Bram
Feenstra en Nestor Shirokov.
Heel goed gedaan!

Schaaktrainer in het zonnetje
Ben Zee
Ik ben op 6 jarige leeftijd
begonnen met schaken
via het schoolschaken.
Mijn 9 jaar oudere broer
was mijn voorbeeld.
Toen ik 17 jaar was, versloeg ik mijn
broer om het kampioenschap van de
Noord Oost Polder.
Tijdens mijn studie in Wageningen heb
ik 7 jaar gespeeld in het eerste team
van Wageningen in de KNSB.
Gedurende mijn werkzame leven
speelde ik in Zoetermeer.
Na mijn pensionering in 1994 kwam ik
in Ede terecht, waarbij ik bij De Cirkel
veel aandacht heb besteed aan het
jeugdschaak. Alle categorieën
“moesten” in de externe competitie
van de OSBO spelen.
Zelf ben ik in 2004 nog kampioen
geweest van de OSBO in de categorie
van de veteranen. Mijn favoriete
wereldkampioen is Botwinnik, vooral
tijdens zijn matches met Michail Tal.
Naast het schaken, zijn voetbal en
wielrennen mijn hobby’s geweest.
Ik schaak graag
met mijn
kleindochter.

Er is een feestje bij de Cirkel,
Want daar schaak je nu voortaan.
We hangen slingers en ballonnen,
We steken wel 40 kaarsjes aan.

We zingen luidkeels “Happy birthday”,
We vieren samen, jong en oud,
We schaken samen en genieten,
Er is een feestje bij De Cirkel.

Prestaties jeugd op schaaktoernooien

Geschiedenis van De Cirkel

Locale en nationale schaaktoernooien blijven
aantrekkelijk voor de jeugd van De Cirkel.
Cirkelaars Nestor, Alexander, Kelvin, Layal,
Michaël en Jonathan hebben bekers
gewonnen op ons eigen Tinnen Soldaat
schaaktoernooi. Bram Feenstra kwalificeerde
zich voor het NK D-jeugd 2022 en haalde 3
punten uit 9 wedstrijden. Nestor, Bram en
Yarik haalden mooie resultaten op het Grand
Prix schaaktoernooi in Nieuwegein.
Blijf vooral schaken met plezier op een
toernooi! Maak vrienden en geniet van de
schaakpartijen! Goed gedaan allemaal!

Wisten jullie dat onze
schaakvereniging De Cirkel
40 jaar bestaat?

Bijzondere schaakactiviteiten bij De
Cirkel:
Op 15 juni 2022 bestaat schaakvereniging De
Cirkel 40 jaar! De jubileumcommissie heeft
diverse festiviteiten gepland. Noteer vast de
data in de agenda!
Zaterdagmiddag 4 juni 2022: Jubileum
schaaktoernooi ook voor de jeugd uit de
topgroep. Zaterdagavond 7 juni 2022: (18:30
uur) schaaksimultaan van Hans Böhm met
aantal jeugdspelers van De Cirkel,
jubileumavond met Hans Böhm (19:30 uur)
Zaterdag 11 juni 2022: jubileumactiviteit
jeugd: laser gamen

al

Na een schaakcursus van het radio- en
Tv-programma TELEAC, begonnen 12
medewerkers van een
werkbedrijf (AZO) in
1981 op een
dinsdagavond te schaken. Op 15 juni
1982 werd binnen een uur de nieuwe
club opgericht. De clubnaam wordt `De
Cirkel`, zo heet de personeelsvereniging
van de AZO ook. Statuten, reglementen
en contributie worden in korte tijd
vastgesteld. In februari 1991 verhuisde
de vereniging naar De Open Hof, waar
tot op de dag van vandaag gespeeld
wordt. Gezelligheid staat voorop bij De
Cirkel. Aandacht en respect voor elkaar
is de tweede doelstelling.
De jeugdafdeling wordt in 1991
opgericht na een oproep bij de scholen
in Ede. Nu telt De Cirkel meer dan
90 leden van jong tot oud.
Schaken kun je immers je hele leven!
Heb je een verzoek thema of een schaakvraag,
mail dan gerust ☺
pavlova.penka@gmail.com
k.vanheerikhuize@gmail.com,
De jeugdcommissie wenst jullie
een fijne zomervakantie!

