
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak kennis met de kracht van schaken 

 

Het Utrechtse Spoorwegmuseum is op 27 januari het prachtige strijdtoneel van de 10e ronde van het 

78e Tata Steel Chess Tournament. De absolute wereldtop van het schaken is, met maar liefst 14 

grootmeesters, die dag te gast in Utrecht. De nummer één van de wereld Magnus Carlsen en ook de 

Nederlandse grootmeester Anish Giri (nummer 3 van de wereld) zijn op 27 januari van heel dichtbij te 

bewonderen. 

 

Graag nodigen we u uit om die dag (nader) kennis te maken met de schaaksport, maar graag vertellen 

we u ook meer over de positieve invloed van het spel schaken op de ontwikkeling van kinderen en de 

manier waarop u het in de klas kunt gebruiken. Strategisch denken, oplossend vermogen en logisch 

redeneren zijn vaardigheden die kinderen in het schaken spelenderwijs ontwikkelen. Naast de 14 

wereldtoppers die in actie komen, spelen die middag ook 300 Utrechtse basisschoolleerlingen het 

Utrechtse schoolschaakkampioenschap in het Spoorwegmuseum. Doet uw school al mee? Inschrijven 

kan tot 22 januari, kijk hier voor alle informatie en hoe u uw school kunt opgeven op. 

(http://magnusleidscherijn.nl/utrechts-schaakkampioenschap-basisscholen-2016/)  

 

In deze mooie schaaksetting ontvangen we u graag op woensdag 27 januari vanaf 15:30 uur. We 

vertellen u graag meer over het spel in de vorm van een korte presentatie, waarna u alle gelegenheid 

heeft om zelf de schakers in actie te zien. 

 

Programma: 

15:00-15:30 Ontvangst in het Spoorwegmuseum (Maliebaanstation 16, Utrecht) 

  U wordt ontvangen in de centrale hal bij de kassa’s. 

15:30-16:30 Presentatie door professor Erik Scherder (bekend van DWDD) over het belang van 

schaken voor het jonge brein. Gevolgd door een bijdrage van Johan Wakkie (voormalig 

directeur van Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en schaakliefhebber) over de 

kansen die schaken biedt voor leerlingen in aandachtswijken. Tot slot zal presentator 

en grootmeester Hans Bohm ingaan op het belang van schaken voor scholen en 

kinderen. 

16:30-17:00 Vertoning documentaire over  de Schaakschool van Mustapha Eljarmouni. De Deze 

documentaire vertelt het verhaal van de Schaaldschool van Eljarmouni in de Indische 

Buurt in Amsterdam, waar vele honderden kinderen gegrepen zijn door de 

schaaksport.  

17:00-18:00 Borrel en bezoeken van de wedstrijden van het Tata Steel Chess Tournament  

 

Graag horen wij uiterlijk 20 januari of u op 27 januari aanwezig bent, u kunt zich per mail aanmelden 

bij Lars Veldboom (l.veldboom@utrecht.nl). 

 

Vriendelijke groet, 

 

Paulus Jansen      Theo Henrar 

Wethouder Sport    Directievoorzitter 

Gemeente Utrecht    Tata Steel Nederland 
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