Alkmaar
Theater De Vest
Woensdag 16 januari
Aanvang schaaktoernooi:

13.45 uur
(toegang gratis)

CHESS
ON
TOUR

De 81e editie van het Tata Steel Chess Tournament is ijzersterk bezet met de absolute wereldtop en
het kent weer het enthousiasme van zo’n 2.000 schaakliefhebbers die vanuit de hele wereld naar
Wijk aan Zee komen. De 14 Tata Steel Masters maken tijdens het toernooi traditiegetrouw weer een
uitstapje naar bijzondere locaties tijdens ‘Chess on Tour’. Op 16 januari 2019 gaan zij naar theater De
Vest in Alkmaar en op 23 januari 2019 naar de Pieterskerk in Leiden.

SYMPOSIUM SCHAKEN (TOP)SPORT EN CULTUUR:
LEREN VAN ELKAAR
Wat kunnen bedrijven, gemeenten, scholen, sportbuurt- /
cultuurcoaches, verenigingen en sportorganisaties leren van de
combinaties tussen schaken, beweegsport en cultuur.
Woensdag 16 januari 2019, 15.00 – 16.30 uur
(14.45 inloop en na afloop netwerkborrel)
Dagvoorzitter Tom van ’t Hek gaat in gesprek met
Robert Eenhoorn (alg. directeur AZ en voormalig
tophonkballer), Ben van der Burg (commercieel
directeur Triple IT en voormalig topschaatser)
en Hans Böhm (Internationaal schaakmeester).
Verschillende thema’s komen aan bod: topsport
en topschaken, talentonwikkeling, het gebruik van
data en de vraag wat beweegsport en denksport
van elkaar kunnen leren.
Hans Böhm maakt de koppeling tussen schaken
en het bedrijfsleven en licht hierin tien belangrijke
competenties toe en Johan Wakkie (voormalig
directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond en sportbegeleider) licht de relatie van
schaken met het brein en de maatschappelijke
betekenis van schaken toe.
Schaken en Cultuur is een mooie verbinding
in Alkmaar. Tom van t Hek gaat in gesprek met
Artiance Programma Manager Hanneke Vries.
Pieter Dijkman (Wethouder Sport van Gemeente
Alkmaar) licht het sportbeleid toe, met name
gericht op sport en bewegen in relatie tot schaken
en talentontwikkeling en Marleen van Amerongen
(voorzitter van de Schaakbond) gaat vervolgens in
op de belangrijkste doelstelling van de bond: alle

kinderen van 8-12 moeten leren schaken.
De steden waar het Tata Steel Chess Tournament
eerder is georganiseerd vertellen aan de hand
van hun ervaringen over de groei van schaken,
waardoor andere steden deze inzichten mee
kunnen nemen in hun plannen voor de groei van de
schaaksport en Theo Henrar (directievoorzitter van
Tata Steel Chess) belicht hoe belangrijk het toernooi
is voor (de groei van) de schaaksport.
Wees er snel bij. Het aantal beschikbare plaatsen is
beperkt.
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Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door uw
contactgegevens (voornaam, achternaam,
organisatie, mail en telefoonnummer)
te mailen naar

schaken@tigsports.nl
RSVP: graag horen wij vóór vrijdag 22
december of u erbij bent!

