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Eemland
Schaken is weer populair.
Het Hilversums
Schaakgenootschap
(HSG) is de snelst
groeiende
schaakvereniging van
Nederland. De
jeugdafdeling ging in
twee jaar van 18 naar 75
leden.

Hilversumse jeugd schaakt graag, zoals zondag in Pinetum Blijdenstein tijdens het jaarlijkse jeugdtoernooi.
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Hilversum heeft de snelst groeiende schaakclub van Nederland

Klaar met rekenen, potje schaken
Susanne van Velzen

s.van.velzen@hollandmediacombinatie.nl

Hilversum ,,Kom, hoe spel je
hun namen ook alweer? Die schakers uit China die zo goed zijn.”
Gijs van den Brand, jeugdbegeleider van het Hilversums Schaak
Genootschap, kijkt een beetje
moeilijk.
Roger Labruyere (11) schiet hem te
hulp. Hij schudt de namen zo uit
zijn mouw. ,,Dee ie en gee. El ie er
ee en. Ding Liren. En Wei Yi, met
korte ei en i-grec ie.” Van den
Brand grijnst opgelucht. ,,Dat is
Roger, groot schaaktalent. Hij heeft
al een rating van 1700. Zou zomaar
eens een schaakgrootmeester kunnen worden, voorspelt Van den
Brand.
Roger is een van de 39 schaaktalenten die afgelopen zondag meedeed
aan het jaarlijkse jeugdtoernooi
van het Hilversums Schaakgenootschap (HSG) in Pinetum Blijdenstein. Hij ontving aan het eind van
de middag de Blijdensteintrofee
uit handen van Hans Böhm.

bond is een speciaal spel ontwikkeld om ze spelenderwijs te motiveren en vertrouwd te maken met
schaken. Scholen pakken het ook
goed op”, constateert Van den
Brand. ,,Schaken heeft echt een
plek gekregen in het onderwijs.
Hoogbegaafden kinderen laten ze
schaken als ze klaar zijn met hun
taal en rekenwerk. Dat daagt ze
uit. Maar je hoeft niet per se slim
te zijn om te kunnen schaken.
Talent is van belang maar heel veel
oefenen is minstens zo belangrijk.

De Hongaarse topschaakster Judith
Polgar is als kind samen met haar
twee zussen door hun vader thuisgehouden. Hij besloot ze zelf te
onderwijzen en vooral dagenlang
te laten schaken. Zo kun je dus de
top bereiken. Natuurlijk heb je dan
ook wel enig talent nodig. Ze bereikte uiteindelijk de wereldtop.
Schaakte tegen mannen op het
hoogste niveau.”
Dat intensief begeleiden zoden aan
de dijk zet bewijzen ook de nieuwe
jeugdleden van de Hilversumse

Verlies
,,En die ouders steken veel tijd in
het begeleiden van hun kinderen
met schaken. Goed om kunnen
gaan met verlies is overigens ook
belangrijk om een groot schaker te
kunnen worden. En dat is mis-

schien wel het allermoeilijkst voor
veel talenten.” In het Pinetum
volgden zondag veel ouders geduldig de verrichtingen van hun kinderen op de schaakborden. In alle
rust, een groot contrast vergeleken
met de schreeuwende ouders langs
de voetbal- en hockeylijn. De vader
van talent Teun Loois (10) uit Hilversum is er druk mee. Ook zijn
twee dochtertjes hebben de smaak
te pakken. Teun leerde het spel een
paar jaar geleden van zijn vader.
Inmiddels verslaat hij pa.

Nick kon veel eerder
schaken dan zingen
Susanne van Velzen

KinderCampus
De schaaksport zit in de lift. In het
hele land pakken steeds meer kinderen de pionnen, torens en lopers
fanatiek op. In Hilversum gaat het
opmerkelijk goed met schaken. De
KinderCampus won vorige week de
hoofdprijs op het Nederlands kampioenschap schaken voor basisscholieren. En HSG is de winnaar
van de Verenigingsprijs 2017. Deze
prijs wordt ieder jaar uitgereikt
door de Nederlandse schaakbond
aan de vereniging die het snelst
groeit.
,,We zijn in twee jaar gegroeid van
18 jeugdleden naar meer dan 75.
Niet normaal”, zegt Van den Brand
die sinds een aantal jaren de jeugd
binnen de schaakclub begeleidt.
,,Met vier, vijf jaar beginnen kinderen al te schaken. Door de schaak-

schaakclub. ,,We hebben veel kinderen van expats op de club die erg
goed zijn. Gezinnen uit Azië en
Oost-Europa die bij Nike werken.
Schaken hoort bij hun cultuur,
zoals wij schaatsen en voetballen.”

Nick schilder is commentator van Tata Steel Chess.
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Hilversum
Voor de Koninklijke
Nederlandse SchaakBond (KNSB)
was het een cadeautje dat Nick
Schilder de helft van het populaire
duo Nick en Simon een groot
schaakliefhebber bleek. Hij is niet
alleen liefhebber maar is er ook
nog verrassend goed in.
Begin 2015 werd Nick door de
KNSB benoemd tot ambassadeur
van de schaaksport. Hij geeft op
scholen regelmatig schaaklessen,
simultaan en hij is één van de commentatoren tijdens het Tata Steel
toernooi, het bekendste Nederlandse schaaktoernooi. Hij moet
jongeren enthousiast maken voor
de schaaksport.
De zanger en gitarist uit Volendam
wist de Nederlandse topschaker
Anish Giri, met wie hij goed bevriend is, een keer te verslaan tijdens een simultaan van Giri. Nick
Schilder kon eerder schaken dan
zingen. Als kind ging hij naar een
schaakvereniging en ontpopte zich
daar als groot talent en fanatiek

schaker. Rond zijn dertiende werd
muziek belangrijker voor hem. Tot
hij in 2010 weer actief ging schaken. ,,Hij is een 2000 plus speler.
Echt goed dus”, zegt Gijs van den
Brand, jeugdleider van het Hilversums Schaak Genootschap. ,,Als hij
commentaar geeft merk je dat hij
heel goed weet waar hij het over
heeft.”
De muzikant zegt dat hij zich veel
beter kan concentreren sinds hij
weer schaakt. Ook zijn geheugen is
er behoorlijk op vooruit gegaan
vertelde hij tijdens een bijeenkomst op de Rijksuniversiteit Groningen waarop een neurowetenschapper uitlegde wat er met je
brein gebeurt als je schaakt. Volgens Schilder hebben alle kinderen
er baat bij als ze leren schaken.
Zelfs al is dat op een laag niveau.
Het zou in zijn ogen een keuzevak
op alle scholen moeten zijn. ,,Bij
ons op school stonden altijd
schaakborden in de klas. Als je
klaar was met rekenen mocht je
schaken, het was net zo populair
als voetbal.”

