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EINDEJAARSBERICHT
Schaakvrienden,
2020 zit er (gelukkig) op. Een vreemd jaar,
met  een bijzondere  kerst  die  we  niet  gauw
zullen vergeten. Het schaakjaar werd al snel
overschaduwd door dat ene C-woord waar je
zo  langzaamaan  beu  van  wordt.  Ondanks
alles hebben we toch ons best gedaan om er
nog wat moois van te maken met vele online
alternatieven, en natuurlijk het Open Hoorns
kampioenschap  in  augustus:  het  eerste
officiële,  voor  de rating meetellende  fysieke
schaaktoernooi sinds de eerste lockdown. Een
hele  opgave  in  de  anderhalve  meter-
samenleving.  

Naast de prachtige Netflix-serie The Queens’s
Gambit (absoluut een aanrader), is er weinig
spannends  te  melden  over  2020.
Vooruitkijken is dus het motto, net als in onze
schaakpartijen.  We smachten  allemaal  weer
naar een gezellig ouderwetse dinsdagavond in
de  Kreek,  een  immer  spannende
bondswedstrijd doordeweeks of op zaterdag,
of het spelen van een (jeugd) toernooi. Het is
nog even de vraag wanneer dat zal kunnen,
maar het gaat gebeuren in 2021. Daarnaast
willen we als club, als het weer mogelijk is,
graag  wat  van  de  verloren  schaakuurtjes
goedmaken  met  een  leuke  activiteit  voor
iedereen.

Het is vreemd om met zo’n vooruitzicht het
jaar af te sluiten, maar het is juist belangrijk
om ondanks alles optimistisch te blijven, en
de positiviteit te vinden in de kleinste dingen.
Houd  dus  nog  even  vol,  en  ik  zie  jullie
hopelijk snel weer in De Kreek, op vrijdag bij

De  Blokkers,  of  tijdens  een  andere  (club)
activiteit. 
Voor nu wens ik eenieder een mooi, succesvol
en gezond 2021, met veel inspirerende 
(schaak)zetten!
Robbert van Dijkhuizen
voorzitter Caïssa-Eenhoorn

 ROBIN DUSON OVER 

THE QUEEN’S GAMBIT

Natuurlijk heeft Robin   met belangstelling de
belevenissen van Beth Harmon   gevolgd. Net
als Beth heeft Robin zich  als meisje moeten
bewijzen in een mannenwereld. Ze heeft ook
ervaren dat  die mannen not amused  waren
als   ze  door  een  jong  meisje  werden
verslagen.  Daar  had  Robin  overigens  geen
pilletjes en drank voor nodig! 

Robin waardeert het dat de serie een redelijk
waarheidsgetrouw beeld van   het schaakspel
en de schaakwereld geeft.  Ze vindt het wel
opmerkelijk dat er  behoorlijk gepraat  wordt
tijdens  de  partijen  die  bijna  allemaal   in
snelschaakvaart verlopen. 
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Diverse  fans  van  de  serie  stelden  Robin
vragen over allerlei aspecten van het schaken
die  in  The  Queen’s  Gambit  naar  voren
kwamen.  Robin  denkt  dat  er  zeker  kansen
liggen om de schaaksport in het algemeen en
Caïssa-Eenhoorn in het bijzonder te promoten
en ze vindt  het  erg jammer dat de huidige
beperkingen  dat  nog  niet  goed  mogelijk
maken. Zodra dat wel weer kan is Robin (die
eerder  dit  jaar  het  diploma schaaktrainer  1
behaalde  en  ook  bij  jeugd  schaaktraining
geeft) beschikbaar om jongens en meisjes les
te geven. 

JEUGD
Onze jeugdafdeling kon de schaakactiviteiten 
op de vrijdagavond na de zomervakantie 
gelukkig weer doorzetten in de sportkantine 
van De Blokkers. Met enkele aanpassingen, 
en wat extra regels konden de lessen met 
behulp van de Stappenmethode, maar zeker 
ook met (eigen) partijen weer verder gaan. 
Het is fijn dat er in zo’n jaar toch nog dingen 
door kunnen blijven gaan. Zeker voor de 
jeugd.

Zonder onderbrekingen kon er tot de nieuw-
ste lockdown gewoon worden geschaakt, en 
staat Xander Kaptein op de eerste plaats in 
de interne competitie, kort gevolgd door 
Mason Brouwer.

Uiteraard  hopen  we het  jeugdschaken  weer
snel te kunnen hervatten in het nieuwe jaar
met  onder  andere  examenmomenten,  maar
ook  verschillende  interne  toernooien  op
vrijdagavond, of toernooien /kampioenschap-
pen die we zelf (of met andere verenigingen)
organiseren  zoals  het  helaas  uitgestelde
Finbotx jeugd GP toernooi. 

GEBRUIK JE VERSTAND!
Dit advies    kan ieder zich ter harte nemen in
een tijd van fake news en waanvoorstellingen
waarin zelfs de machtigste man ter wereld tot
een  intellectuele  lame  duck   is afgetakeld.
Schakers gebruiken per definitie hun verstand
. Nu dat  in de onderlinge schaakpartijen op
de  clubavond  en  in  de  bondswedstrijden
tijdelijk onmogelijk is  lijkt het ons goed om
een  viertal  schaakproblemen  aan  te
bieden.Stuur  uw/jouw  oplossingen  
UITERLIJK  18  JANUARI  2021  naar
nieuwsbrief@caissa-eenhoorn.nl. Onder  de

goede inzendingen verloten we vier  aardige
schaakboeken
 

01: Wit geeft mat 

in drie

02: Wit speelt en wint

03: Wit speelt en

 houdt remise

04: Wit geeft mat

      in twee
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