
Achtergrondinformatie van schaakevenement op 20 januari op Aloysius College:

Schaken in Den Haag op basisscholen tijdens de simultaans op het Aloysius College op 20 
januari
Als startschot van de Haagse schaakcampagne zijn alle schakende basisscholen in Den 
Haag en omgeving opgeroepen om op dinsdagochtend 20 januari tussen 10.00 en 11.00 uur 
ook te gaan schaken. Als beloning ontvangen de deelnemende scholen van de schaakbond 
een gratis schaakbord met set stukken. Ook kunnen zij gratis schaakborden lenen.
Zie ook: www.denhaag.nl/en/residents/to/Den-Haag-schaakt-op-20-en-21-januari.htm

Schoolschaakplan Den Haag 2015-2017
De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) is samen met de Haagse Schaakbond 
(HSB) gestart met een project om schaaklessen op de basisscholen te promoten en te 
faciliteren. Basisscholen kunnen intekenen op een serie van tweemaal 10 schaaklessen voor 
de groepen 3 t/m 6, gegeven door schaaktrainers uit de Haagse regio. Zowel onder 
schooltijd als naschools is mogelijk. In het tweede jaar is het de opzet dat op de scholen een 
schoolschaakclub wordt opgericht die met de steun van een Haagse schaakvereniging naast 
lessen ook schaakcompetities gaan organiseren voor de schoolkinderen. Op 8 januari is op 
de Gerth van Wijkschool in het Laakkwartier de eerste serie schaaklessen van start gegaan.
Nadere informatie te verkrijgen bij: Frank Thoma, frankthoma@tele2.nl

Schaken in Den Haag tijdens het Tata Steel Chess Tournament op 21 januari
Op 21 januari wordt er niet alleen in Den Haag geschaakt door de grootmeesters van het 
Tata Steel Chess Tournament. 90 kinderen van Haagse basisscholen doen aan een speciaal 
schaakprogramma mee die middag (14.15-16.45 uur). Zij gaan o.a. zelf schaken en 
schaakpuzzels oplossen in Escher in het Paleis (Lange Voorhout), ze gaan kijken in 
perscentrum Nieuwspoort bij de grootmeesters (Lange Poten) en krijgen deskundige uitleg 
en tot slot krijgen ze een rondleiding door het Mauritshuis (Plein).
Aansluitend aan het scholenprogramma zal er voor kandidaat-schaaktrainers die opgeleid 
willen worden tot schaaktrainer op scholen een informatiebijeenkomst plaatsvinden in de 
Pulchri Studio van 17.00-19.00 uur. Deelname is gratis. De bijeenkomst wordt geleid door de 
ervaren schaaktrainer Jop Delemarre.

Schoolschaaktoernooien in de gemeente Den Haag
De Haagse schaakverenigingen SHTV en SV Haeghe Ooievaar, de Haagse Schaakbond en 
de gemeente Den Haag organiseren jaarlijks diverse schaaktoernooien voor scholieren.
Op zaterdag 24 januari is weer het toernooi voor basisschoolteams van Den Haag, op 4 
maart is het individuele toernooi van de gemeente Den Haag en op 14 februari, 21 maart en 
11 april zijn de teamfinales van de Haagse Schaakbond.

Schaken en het Aloysius College
Het Aloysius College (AC) kent een lange historie van schaken. Eind jaren 60 introduceerde 
pater Krekelberg de schaaksport als docent op het AC. In de jaren 70 nam pater 
Remmerswaal het van hem over. De aula van het AC was elke vrijdagavond vol met ca. 50-
60 schakende leerlingen. Diverse oud-leden schaken nu nog, niet alleen bij Haagse 
schaakverenigingen, maar verspreid over heel Nederland. Van 1985 tot 2000 heeft oud-
leerling Eric van Breugel de schaakvereniging van het AC voortgezet met diverse regionale 
en landelijke successen. In 2014 werd oud-leerling Dimitri Karagantcheff benoemt tot 
voorzitter van de Haagse Schaakbond. Dimitri is ook de organisator van de jaarlijkse 
simultaan in het Haagse stadhuis (26 januari 2015).
Eind 2014 is een groepje leerlingen van het AC op eigen initiatief opnieuw gestart met een 
schaakclubje. Zij namen voor het eerst weer deel aan de kwalificaties van het Nederlands 
Kampioenschap voor teams van het Voortgezet Onderwijs. 

Speciale gasten:
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mailto:frankthoma@tele2.nl


Alexander Münninghoff
Schaker en journalist
Schaakt bij S.G. Discendo Discimus in Den Haag
O.a. jarenlang correspondent geweest voor de Haagsche Courant en schrijver van veel 
artikelen en boeken over de schaaksport. Weet alles van de schaakgrootheden Euwe, 
Donner en Timman.
Elo rating: KNSB 1921

Anna-Maja Kazarian
15-jarige toptalent, woonachtig in Den Haag
Schaakt sinds dit seizoen in de landelijke Meesterklasse (volwassenen) bij Pathena 
Rotterdam
Prestaties: o.a. 23 NK-jeugdtitels en was al eens 3e van de wereld
Elo rating: FIDE 2070; schaaktitel: Dames FIDE Meester (WFM)

Robby Kevlishvili
13-jarige toptalent, woonachtig in Zoetermeer
Schaakt ook sinds dit seizoen in de landelijke Meesterklasse (volwassenen) bij Pathena 
Rotterdam
Prestaties: Veelvoudig Haags en Nederlands jeugdkampioen en was al eens 
jeugdwereldkampioen snelschaken.
Elo rating: FIDE 2375; schaaktitel: FIDE Meester (FM)

Websites:
www.tatasteelchess.com/ 
www.denhaag.nl/en/residents/to/Den-Haag-schaakt-op-20-en-21-januari.htm
www.haagseschaakbond.nl 
www.schaakbond.nl
www.aloysius.nl 

Nadere informatie over dit evenement: 
Eric van Breugel, 023-5254025, 06-41842824, evbreugel@schaakbond.nl
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