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Deze Nieuwsbrief is bedoeld om de leden te informeren. 

De leden dienen zich te realiseren dat de weergave in deze nieuwsbrief een moment opname is.  

 

Gevolgen Corona maatregelen 

De huidige verspreiding van het virus leidt nog niet tot versoepelingen van de regels. 

De overheid handhaaft de besluiten van dinsdag 13 oktober.  Een gedeeltelijke Lock down voor 

onbekende periode. (onder andere sluiting horeca) Binnenkort volgt een evaluatie door de Overheid. 

Het bestuur acht schaken op dit moment niet mogelijk en wacht de evaluatie af en zal daarna 

toetsen welke mogelijkheden dan ontstaan om wel te kunnen schaken.   

 

Anders schaken 

De oproep om anders tegen elkaar te schaken (bijvoorbeeld via internet), heeft maar enkele reacties 

opgeleverd.. 

 

Schaken in het Nieuws 

In de afgelopen tijd is schaken volop in het nieuws. Op TV en de krant. Ingegeven door het succes van 
de Netflix serie “The Queen’s gambit”. 

 



Twee artikelen in Dagblad Zaanstreek op woensdag 2 december 2020. 

INTERVIEW Schilder en Giri over ’The queen’s gambit’ 

 

,,Het verhaal zit gewoon ijzersterk in elkaar.” Volendammer Nick Schilder is behalve beroemd zanger ook 

fervent schaker en groot fan van de Netflix-serie ’The queen’s gambit’. ,,Dat de serie tevens de verkoop van 

schaakborden heeft vervijfvoudigd is natuurlijk helemaal geweldig.” 

 

 

 

Het is momenteel dé hitserie op Netflix, ’The queen’s gambit’. Een verhaal over het leven van Beth Harmon. 

Een weesmeisje en schaakwonder dat de grootste schaker ter wereld wil worden, maar ondertussen vecht met 

emotionele problemen en verslavingen. ,,Wat een serie, hè?”, begint Nick Schilder. Als topschaker - en goede 

vriend van schaakgrootmeester Anish Giri - volgt hij ’The queen’s gambit’ met extra interesse. ,,Geweldige 

actrice ook die Anya Taylor-Joy. 2020 wordt gezien als haar jaar. Ze is ’instantly famous’ geworden.” Giri zelf 

is het volledig eens met Schilder. ,,Ik heb er in het tv-programma ’M’ ook nog over gesproken. De serie is 

interessant om te kijken vanuit zowel het perspectief van een kijker als van een schaker.” 

Details 

,,Wat ik vooral ook interessant vind”, gaat Schilder verder: ,,Is dat regisseur Scott Frank per se het schaken zo 

waarheidsgetrouw mogelijk wilde weergeven. Niet geromantiseerd, maar vooral kloppend.” Giri: ,,Meestal 

bemoeien de filmmakers zich niet zo met het schaakgedeelte. De stellingen en de echtheid van de partijen. Dit 

keer is het juist heel gedetailleerd in beeld gebracht en dat was bijzonder om te zien.” 

Schilder: ,,In heel veel bekende Hollywoodfilms waar schaken in voorkomt - ik noem Casablanca, From Russia 

With Love, Shawshank Redemption, Back To The Future en ga zo maar door - ging het allemaal fout. De ene 

keer stond het bord een kwartslag gedraaid. Dan weer waren de schaakstellingen theoretisch onmogelijk. Daar 

vielen de mensen die het spelletje begrijpen continu over. Want het schaakspel wordt in die films aangehaald om 

een bepaalde intellectuele diepte te geven, maar vervolgens wordt niet de moeite genomen om even te checken 

of het wel klopt wat er wordt weergegeven.” 

’The queen's gambit’ is een Amerikaanse dramaserie gebaseerd op de gelijknamige novelle van Walter 

Tevis uit 1983. De miniserie bestaat uit zeven afleveringen en werd op 23 oktober 2020 uitgebracht op 

Netflix. De rol van Elizabeth ’Beth’ Harmon wordt vertolkt door Anya Taylor-Joy. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Queen%27s_Gambit_(novelle)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Tevis&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Tevis&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Miniserie


Kasparov 

Dus heeft de regisseur van ’The queen’s gambit’ niemand minder dan schaakgrootheid Gary Kasparov in de arm 

genomen om ervoor te zorgen dat de basis van de serie - het schaakspel - perfect zou worden weergegeven. Giri: 

,,The queen’s gambit of damegambiet is een veel voorkomende opening in het schaakspel. Zelf heb ik deze 

opening ook veelvuldig gebruikt in mijn partijen. Bovenal is het een ontzettend leuke woordspeling van de 

schrijvers.” Schilder: ,,Het geeft wel weer hoe diep ze in het schaken zijn gedoken. Kasparov heeft ook 

geadviseerd in het weergeven van de karakters van de Russische grootmeesters uit die tijd, de jaren 50 en 60. Dat 

vind ik wel heel leuk, aangezien hij daar deel van uitmaakte. Zo krijg je in de serie een heel goed beeld van hoe 

die mensen zich gedroegen achter het bord. Dit zijn dingen die de gemiddelde kijker ook voelen. Die voelen of 

iets klopt of niet en dat heeft zeker bijgedragen aan de populariteit van de serie.” 

Vervijfvoudigd 

De serie die op haar beurt weer heeft bijgedragen aan de populariteit van het schaakspel. Sinds het begin van de 

serie hebben Bol.com en schaakwinkel Het Paard in Amsterdam hun omzet uit schaakproducten zien 

vervijfvoudigen. ,,Dat is toch te gek”, gaat Schilder verder. De zanger die beroemd werd als onderdeel van het 

duo Nick & Simon begon zelf op zijn vijfde al met de denksport. ,,Ik zag mensen ergens in een park schaken en 

werd direct gegrepen. Het fascineerde me vanaf het eerste moment en ik wilde het per se leren. Mijn ouders 

beheersten het spel niet, dus ben ik met een bord onder mijn arm de straat doorgelopen en heb bij buren 

aangebeld om te vragen of ze het me konden leren.” 

Uiteindelijk is het ome Ben die Schilder de fijne kneepjes van het schaken bijbrengt en op zijn zesde doet de 

zanger al mee met kinderen uit groep 8 van de basisschool. ,,Op m’n achtste speelde ik al in de 

seniorencompetitie. Zo bevlogen was ik en nog steeds. Het schaakspel heeft zo vreselijk veel schoonheid in zich 

dat ik het echt heel graag wil beheersen. Ik wil het ook niet uitstellen en het later nog wel even bekijken. Daarom 

speel ik iedere dag minstens een half uur. Het grootste voordeel hierbij is natuurlijk dat je tegenwoordig op elk 

moment van de dag kunt inloggen en zo lang kunt spelen als je zelf wil tegen spelers van je eigen niveau en over 

de hele wereld.” 

Handtekening 

Waar Schilder een idool is voor velen, kent de schaakwereld volgens hem zeker ook idolen. ,,Ik ben toch wel een 

groot fan van Bobby Fischer. Vanwege zijn spel, maar ook vanwege de tragiek rond zijn persoon. Hij wordt door 

velen gezien als dé grootste schaker aller tijden en doorbrak als Amerikaan de Russische hegemonie. Ook in 

Nederland wordt er overigens opgekeken tegen schaakmeesters zoals bijvoorbeeld Anish. Ik was zijn gast in 

Wijk aan Zee bij het Tata Steel schaaktoernooi. Een van de grootste toernooien ter wereld. Anish speelde in de 

kopgroep en nadat we samen naar buiten liepen, moest Anish handtekeningen uitdelen en ik niet. Dat kan dus 

gewoon”, lacht Schilder. Giri: ,,Ik denk dat dit alleen gebeurt in Wijk aan Zee en alleen in de maand van het 

toernooi. In alle andere plaatsen van Nederland zullen ze Nick om een handtekening vragen en mij voorbijlopen. 

We hebben er wel hard om kunnen lachen samen en ik kan toch zeggen dat ik voor heel even beroemder was dan 

Nick.” 

Tips van de meesters 

De liefde van Schilder voor de schaaksport zit diep. Een liefde die hij graag deelt met de jeugd. Hij gaat soms het 

land in om promotionele activiteiten te ondernemen namens de KNSB. ,,Schaken wordt vaak als complex gezien 

en dat is best jammer. Het wordt pas complex als je er veel dieper ingaat. Vooral voor kinderen is het ontzettend 

leuk en leerzaam. Alleen al het feit dat ze moeten nadenken voor ze iets doen, is voor veel kinderen een wijze 

les. Ze hoeven niet allemaal grootmeesters te worden en over briljante kwaliteiten te beschikken om er toch 

plezier aan te beleven.” Giri: ,,Je zal het niet in een dag leren. Ik ben er ook jarenlang mee bezig en je moet er 

wel wat tijd insteken, want er is zoveel aan het spel te ontdekken. Het mooie is dat het steeds interessanter wordt 

naarmate je beter wordt.” 

Giri: ’Was ik toch heel even beroemder dan Nick’ 



 

 

 

 

’Door deze serie begrijpt mijn vrouw eindelijk mijn passie’ 
Het damegambiet  ,,Het is een van de vijf klassieke openingen.’’ 

Ik zie steeds meer meisjes bij het schaken 

De Zaandamse schaaktrainer Frank Tijdeman geeft al tien jaar les op basisscholen in Zaanstad en Amsterdam. 

,,Ik zie steeds meer meisjes bij het schaken.’’ 

Wat schaken zo leuk maakt? Je moet er bij nadenken, zeggen Femke Vrouwe, Lian Flietstra en Rena Aljobory. 

De drie achtjarige leerlingen van De Regenboog in Assendelft krijgen schaakles van Tijdeman. Thuis leerden ze 

het spel kennen. Femke en Lian spelen soms met hun oudere broers, Rena met haar vader. ,,Hij heeft een een 

elektrisch schaakbord’’, zegt Rena. ,,Hij speelt tegen zichzelf en tegen mij. Met mijn moeder speel ik niet, zij 

kan niet schaken.’’ 

Kinderen schaken zelden met hun moeder, zegt Tijdeman. ,,Ze leren het vrijwel altijd van hun vader of opa. Van 

oudsher wordt schaken door mannen gedaan. In de middeleeuwen schaakten koningen en ridders met elkaar na 

het eten. Pas sinds 1910, 1920 is het damesschaken een beetje los gekomen. Nu doen ze volwaardig mee in de 

mannenwereld. Bekende Zaanse schaaksters zijn bijvoorbeeld Mariska de Mie, Laura Wiertz-Boszhard en 

jeugdkampioene Stella Honkoop.’’ 

Netflix-hit ’The queen’s gambit’ heeft een ware schaakrage ontketend in het land. Prachtige serie, vindt 

Tijdeman, én goed voor de sport. De komende drie zaterdagen geeft hij in denksportcentrum Boko in Zaandam 

zes clinics speciaal voor vrouwen. ,,Ik heb net een berichtje hierover op Facebook gezet en had meteen twee 

aanmeldingen binnen.’’ Hij hoopt dat niet alleen vrouwen geïnspireerd raken door de serie. ,,Zaanstad heeft vier 



schaakverenigingen die bij elkaar zo’n vierhonderd leden hebben. En dan schat ik het nog optimistisch in. Voor 

een gemeente met meer dan 150.000 inwoners is dat natuurlijk helemaal niks.’’ 

Tot zo’n tien jaar geleden zorgde het schoolschaken voor nieuwe aanwas. ,,Dat was ongekend populair. Maar 

scholen hebben het veel drukker gekregen. Zie maar eens leraren of ouders op de been te krijgen om met 

leerlingenteams in andere steden te spelen. Met mijn lessen onder schooltijd ben ik in dat gat gestapt. Ik zag de 

laatste jaren de interesse langzaam stijgen. Oók bij meisjes. Twee jaar geleden heb ik zelfs een klas met alleen 

maar meisjes gehad. Zo’n serie als ’The queen’s gambit’ is natuurlijk een fantastische eyeopener. Ander 

voordeel is dat mijn vrouw door deze serie eindelijk iets van mijn schaakpassie proeft. Voorheen keek ze me 

meewarig aan als ik een schaakdiagrammetje zat te bekijken.’’ 

 

 

Een artikel in Dagblad Zaanstreek op zaterdag 5 december 2020. 

 

 

“ Carlsen trekt zijn plan op intuïtie” 

-Gillian Honkoop: ,,Grootmeester zou leuk zijn, maar op zo’n hoog niveau spelen kost veel tijd.’’ 

Naam: Gilian Honkoop 

Leeftijd: 17 

Woonplaats: Assendelft 

Sport: schaken 

Staat van dienst: tweede plaats Haarlemse Meesters, hoogste ELO-rating 2212 (januari 2020). 

Zwart of wit? 

,,Sowieso wit. Je mag beginnen en kan het spel vormgeven. Jij bepaalt wat voor opening het wordt. Met zwart 

moet je aanpassen aan wat wit doet.’’ 



The Queens Gambit of Life of a King? 

,,Ik heb een deel van The Queens Gambit gekeken. Het was leuk om naar te kijken en goed dat het schaken zo 

weer iets bekender wordt. Sommige delen in de serie waren wel herkenbaar, daar zag ik mezelf in terug.’’ 

Schaken tegen een mens of een computer? 

,,Een computer doet alles perfect en waarschijnlijk win je ook niet. Dus een mens. Je hebt dan meer variatie.’’ 

Kennemer Combinatie of SV Assendelft? 

,,Nu kies ik voor Kennemer. In Assendelft is het voor mij begonnen. De grootste reden voor mij om over te 

stappen was de grotere weerstand. Bij Kennemer zijn er meer teams en ik heb toegang tot goede trainers op hoog 

niveau.’’ 

Denken of doen? 

,,Je denkt voordat je iets doet. Als ik een zet doe, denk ik daar meestal wel goed over na.’’ 

Aanval of verdediging? 

,,Aanval. Je kan het spel beter controleren en de tegenstander moet op jou reageren. En sowieso als je aanvalt op 

de koning, is er een kans om te winnen.’’ 

Magnus Carlsen of Anish Giri? 

,,Carlsen. Hij heeft humor en trekt zijn eigen plan, meer op intuïtie. Zelf bereid ik ook niet al te goed mijn 

openingen voor. Giri bereidt heel veel voor. Mijn bekendste tegenstander tot nu toe was Loek van Wely. Mijn 

doel is om steeds beter te worden. Grootmeester zou leuk zijn, maar op zo’n hoog niveau spelen is lastig en kost 

veel tijd.’’ 

Lange of korte rokade? 

,,Kort. Die hoort bij het type opening dat ik speel. Een lange rokade is vaak wat agressiever en riskanter. Dan 

wordt het een snelle strijd, wie als eerst bij de andere koning kan komen.’’ 

Michael Jackson of Jan Smit? 

,,Naar beide luister ik niet, maar als ik moet kiezen Michael Jackson. Ik ben meer van de wat oudere rap, zoals 

2Pac of Eminem.’’ 

Russische of Franse verdediging? 

,,Beide speel ik normaal niet, maar Russisch is meer mijn stijl. Wat het beste bij mij past is de Engelse opening.’’ 

 
 



 

De schakende zanger Nick (van Simon) Schilder steekt zijn bewondering over de nieuwe televisieserie ’The queen’s gambit’ niet  onder 

stoelen of banken. Misschien droomt hij wel van een partijtje met de hoofdrolspeelster. 

Effect “Schaken in het Nieuws” op de jeugd 

Het nieuws wakkert blijkbaar de jeugd aan. Een tiental kinderen komen een aantal lessen bij onze 
vereniging op proef spelen. 

Met de aanschaf van een beamer wordt het demonstreren van schaakstellingen makkelijker, 

aantrekkelijker voor kinderen en eenvoudiger voor de begeleiding van onze jeugd. 

 

 


