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De aanloop 

Het begin 
Ruim 2 jaar geleden kom ik struinend op internet op de 
Tata Chess site het document ‘Voorwaarden externe 
Speellocatie’ tegen. Een wilde gedachte komt ik mij op. 
Voor de gein het document doorgestuurd naar mijn 
medebestuursleden van de Stichting Hilversum Schaakt. 
Nou, dat heb ik geweten. Een en al enthousiaste reacties 
en hier moeten we maar voor gaan…! 

 
Valse start 
De eerste lijntjes worden uitgezet. De gemeente gepolst en voor de locatie is 
contact gezocht met Beeld en Geluid. Bij toernooidirecteur Jeroen van den 
Berg van Tata (ex HSG-er) geïnformeerd naar de mogelijkheden en de 
impact. Ook meteen een comité van aanbeveling in het leven geroepen. Jan 
Nagel is enthousiast en belt iedereen waaronder de burgemeester. Word ik 
de dag erna door Jeroen gebeld ‘Pas op, er zijn meer kapers op de kust in 
Hilversum’. Na wat bellen over en weer is het misverstand opgelost. 
 
Door ons enthousiasme laten we ook een en ander vallen bij HSG. Met 2 
journalisten op de club moet je dat natuurlijk niet doen. De volgende dag 
staat er een stuk in G&E dat Tata Steel Chess on Tour in 2018 bij Beeld en 
Geluid zal plaatsvinden. Beeld en Geluid, zeg maar voorzichtig, terecht ontstemd. Met de nodige 
uitleg, telefoontjes en excuses wordt ook deze plooi glad gestreken. 

 
Gunning 
Om iedereen mee te krijgen maken we twee Pitch documenten. De plannen 
beginnen concreet te worden. De gemeente wil graag een evenement in Hilversum, 
ziet duidelijk de meerwaarde en werkt graag mee. Bij Beeld en Geluid wordt men 
ook steeds enthousiaster. Tata wordt 2x uitgenodigd bij Beeld en Geluid en krijgt 
een goed beeld van de mogelijkheden in Media- en Schaakstad Hilversum. 

 
Er wordt een samenwerking aangegaan met de 
bibliotheek Hilversum en het A. Roland Holstcollege om 
het schaken verder te verspreiden in Hilversum en 
omstreken. Samen met het GSF gaan we het schaken op 
5 VO scholen ondersteunen. 
Met subsidie van de gemeente, ondersteuning van het Stadsfonds en 
toezegging van sponsor Dektec krijgen we het financiële plaatje rond. 
 

Op 18 juli verschijnt het persbericht van Tata Steel. Geweldig nieuws!! 
 

“80e jubileum Tata – Tata Steel Chess on Tour in 2018 naar Groningen en Hilversum” 
 

Het sein om vol te starten met alle voorbereidende activiteiten. 
 
 



                                 
 

Hilversum Actief met schaken op Marktplein 
Op zondag 17 september 2017 vindt de tweede editie van 
Hilversum Actief plaats. Dit is het vervolg op de SportFair en op 
de Vrijetijdsmarkt die al meer dan 25 jaar elke september 
plaatsvindt. Hilversum Actief wordt georganiseerd met steun van 
de gemeente en dit jaar wederom op het Marktplein. Met 
Hilversum Actief wordt een podium geboden aan 
sportverenigingen, dansscholen, zanggroepen, maatschappelijke 
organisaties, muziek- en cultuur-verenigingen om zicht te 
presenteren aan het grote publiek. 
 
Alsof het lot het heeft bepaald hebben we op deze prachtige zonnige dag een fraaie plaats naast 
onze partner, de bibliotheek Hilversum. De dag is een groot succes. We hebben veel aanloop met het 
grote schaakspel en enkele schaakstellingen die moeten worden opgelost. Er worden veel folders van 
het HSG uitgereikt. En dat hebben we gemerkt. In de 2 weken na Hilversum Actief krijgen we meer 
dan 20 jeugdleden erbij (2 jaar geleden 16 jeugdleden, nu al meer dan 60). Schaken op Hilversum 
Actief gaan we de komende jaren zeker doorzetten!! 
 
 

Persconferentie Tata Steel Chess in B en G 
De (schaak)pers verzamelt zich op 18 oktober 2017 in 
Beeld en Geluid voor de officiële persconferentie van 
het Tata Steel Chess toernooi in januari 2018. Beeld en 
Geluid zal op woensdag 17 januari het decor zijn van 1 
van de dertien speelronden van het toernooi. Na de 
opening door Theo Henrar, directievoorzitter van Tata 
Steel Nederland, worden de namen van de veertien 
topspelers bekend gemaakt door toernooidirecteur 
Jeroen van den Berg en Anish Giri: een 

indrukwekkende lijst met o.a. Carlsen, Anand, Kramnik, So, Caruana, Giri, Mamedyarov en Karjakin. 
Voorwaar een lijst passend in het jubileum. Anish refereert nog aan zijn tijd bij HSG en weet zich nog 
goed te herinneren hoe hij op zeer jonge leeftijd het HSG Open won in Hilversum (zijn eerste GM 
resultaat). Zie de HSG website voor een mooi verslag  van de persconferentie (ook over 
wereldkampioen Magnus Carlsen en zijn vriendin). 
 
Tevens wordt de prachtige trailer / film van het 80ste Tata Steel Chess vertoond.  
 

Schoolschaakkampioenschappen 2017 in Gemeentehuis 
Het 21ste schoolschaakkampioenschap op 8 november 2017 
wordt traditiegetrouw gehouden in de burgerzaal van het 
mooiste gebouw van Nederland, het raadhuis van Hilversum.  
 
124 kinderen van 8 scholen strijden om de felbegeerde trofee. 
De Kindercampus wint dit jaar opnieuw en slaagt erin alle 
partijen te winnen! Fantastisch dat de gemeente de zaal 
beschikbaar stelt en ook veel dank naar clubleden Sito Dekker 
en Herman van Engen, die al vanaf de eerste keer meedoen in 
de organisatie en dit jaar hulp krijgen van vele HSG-ers om het evenement in goede banen te leiden. 
 

http://hsghilversum.nl/website/2017/10/22/tata-chess-in-beeld-en-geluid-de-persconferentie/
https://youtu.be/l5AMm14sCe4


                                 
 

Sportontmoeting Gemeente Hilversum over denksporten 
In het kader van Tata Steel Chess on Tour in Hilversum 
wordt de Sportontmoeting van de gemeente op 16 
november 2017 gehouden over denksporten met de 
verbinding naar andere sectoren. Na de opening door 
wethouder van Sport Floris Voorink nemen de spreker 
Johan Wakkie en Hans Böhm ons mee naar de wereld 
van gezond eten, (denk)sporten, muziek en cultuur in 
relatie tot het belang van denken en doen. Twee 
bijzonder aansprekende presentaties met veel interactie 
met het publiek.  
Na afloop worden er diverse contacten gelegd. Jur Elzinga, Programmaregisseur Sport, Bewegen en 
JOGG van de gemeente Hilversum verwoordde het als volgt: “We kijken terug op een geslaagde 
Sportontmoeting Hilversum van 16 november 2017. Een mooie opkomst, goede presentaties en veel 
ruimte voor ontmoeting”.  
 

Schaakprogramma’s op Voortgezet Onderwijs in het Gooi 
Schaken op basisscholen is razend populair, maar eenmaal 
op het Voortgezet Onderwijs is het lastiger. Daar gaan we 
iets aan doen! 
Samen met de GSF en vijf scholen in het Gooi zijn we een 
initiatief gestart om oudere kinderen enthousiast te 
maken voor het schaken. En het slaat aan!! 
Op iedere school hebben 1 of meerdere docenten een 
instructieavond gehad van Chessity, een interactief 
programma om zelf schaken te leren maar ook om 
kinderen te leren schaken. 
Daarna hebben de schaaktrainers Pascal 

Losekoot en Judith van Amerongen op iedere school een schaakclinic verzorgd.  Met bv. 25 kinderen 
op Roland Holst (zie foto links) en 21 kinderen op de Huizermaat een zeer mooie start. Veel 
leerlingen hebben ook meegedaan aan het toernooi op 17 januari, zie verder. 
De schaakprogramma’s worden dit jaar op de Voortgezet Onderwijs scholen doorgezet en verder 
ontwikkeld. Hopelijk haken volgend jaar nog meer scholen aan. 
 

Meet & Greet Giri en Böhm bij Foodhall Mout 
Schaakliefhebbers kunnen op dinsdag 9 januari 2018 in 
Hilversum Nederlands beste schaker ontmoeten. In de 
aanloop naar het Tata Steel Chess Tournament komt 
grootmeester Anish Giri naar Foodhall Mout in Hilversum. 
Hij wordt vergezeld door Mister Chess Hans Böhm en 
toernooidirecteur Jeroen van den Berg. Schaakliefhebbers 
kunnen in gesprek met Giri en Böhm en mogen ook achter 
het bord plaatsnemen om een partij tegen hen te spelen. 
 
Een mooie aanloop naar de 5e ronde van het Tata Steel Chess Tournament op 17 januari in Beeld en 
Geluid in Hilversum.  
 
 
 

https://www.chessity.com/nl
http://www.schaaktraining.nl/hsghuisschakerstraining/
http://www.schaaktraining.nl/hsghuisschakerstraining/
http://www.schakenmetjudith.nl/


                                 
 

Schaken en IT 
Het Adriaan Roland Holst College in Hilversum en de Stichting 
Hilversum Schaakt zijn in het kader van Tata in Hilversum een 
programma ‘Schaken en IT’ gestart.  
Dit past heel mooi in het 21ste -eeuwse onderwijs, waarin digitale 
ondersteuning en innovatie voorop staan. 
Er zijn veel parallellen te trekken tussen schaken en IT en digitale 
innovatie in het onderwijs: nadenken voor je een zet doet, 
concentreren, analyseren en een plan maken, tactisch en 
strategisch manoeuvreren.  
We hebben als thema voor het eerste jaar gekozen voor de 
‘Schaakkaart’, een kaart waarop aangegeven de geografische 
spreiding van alle 1800 Tata amateurdeelnemers. 
 
Twee aardrijkskunde docenten en twee informatica docenten hebben een opleiding gevolgd in het 
maken van apps en webmaps om de leerlingen verder te ondersteunen. Het eerste resultaat van de 
workshop wordt op 17 januari gepresenteerd op het symposium. 
 

  
Pieter Roggeveen  ‘De beste schaker van Hilversum’ 
Geslaagd toernooi in Mout krijgt zeker een vervolg 
Pieter Roggeveen wint maandagavond 15 januari 2018 
in Mout de eerste editie van dit toernooi, dat  dient als 
opwarmer van de komst van de grootmeesters van Tata 
Chess, woensdag 17 januari naar Beeld en Geluid in 
Hilversum. Bij de prijsuitreiking merkt Henk Cornelissen 
namens de organisatie op dat dit toernooi volgend jaar 
een vervolg krijgt. 
 
Het toernooi, waarbij in twee groepen naar 
speelsterkte, partijtjes van tien minuten worden 
gespeeld, kent een zeer mooie opkomst van veertig 
spelers, onder wie ook huisschakers.  
 
Beste schaker van Hilversum wordt na de zes ronden volkomen verdiend Pieter Roggeveen met 5,5 
punten. Als enige blijft hij ongeslagen. Sito Dekker was ook te sterk voor bijna iedereen, behalve de 
eerste Beste schaker van Hilversum. Zo kwam de titel in handen van een speler die niet lid is van 
HSG. De tweede groep werd gewonnen door Emiel Foederer. 
De voor het schaakevenement gereserveerde ruimte in Mout (de gehele zijvleugel) is net groot 
genoeg voor de onverwacht grote toeloop voor een toernooi zonder traditie op een regenachtige 
maandagavond. Bovendien was het beregezellig! 
 

Op naar 17 januari! 

 
 
 



                                 
 

De dag 17 januari 2018 
 
Zichtbaarheid in Hilversum 

Tata Steel Chess trekt veel aandacht met uitzendingen in het journaal en 
het sportjournaal en artikelen in de landelijke en lokale pers. Ook in 
Hilversum is het toernooi zichtbaar, met aankondigingen op de grote 
digitale schermen op de Groest en bij het station, op de A0 displays in de 
stad en met folders zomaar in Hilversum. 
Vandaag is het 17 januari en komt de wereldtop naar Hilversum. 

 
 
 
 
 
 
 

Grootmeesters in Beeld en Geluid 
Voor aanvang van de officiële ronde van Tata en na een partijtje tussen de wereldkampioen Magnus 
Carlsen en Bert gaan in mediastad Hilversum de 14 Grootmeesters natuurlijk op de foto met de 
mediagenieke Sesamstraatfiguren. 
 

 
 
 



                                 
 

Oude tijden herleven in Hilversum 
In de rij om naar schakers te mogen kijken 

Oude tijden lijken op 17 januari te herleven in Beeld en Geluid. Schakers die in de rij staan om naar 
binnen te mogen om de spelers van het Tata Steel Chess toernooi aan het werk te zien in de 
speelzaal. Waar hebben we dat eerder meegemaakt? Natuurlijk in de periode 1982 tot en met 1991. 
Toen speelde Jan Timman tegen spelers uit de wereldtop. Een heksenketel, dat was het destijds en 
nu weer, met meer dan 1000 bezoekers. 

Wachten om naar schaken te mogen kijken, een 
luxeprobleem lijkt het. De hele middag doet 
zich filevorming voor in de gang naar de 
theaterzaal. “Zo’n grote belangstelling hadden 
we niet verwacht”, zegt toernooidirecteur 
Jeroen van den Berg. ,,De zaal is op zich best 
wel groot, er kunnen 180 mensen in. Maar er 
zijn nog genoeg andere dingen te beleven zoals 
het live commentaar door Tex de Wit en Robin 
van Kampen”. 
 

 

 
Twee goed bezochte symposia 
‘Het bereiken van de Future Generations’ en 

‘Schaken en het Bedrijfsleven’ 

Op 17 januari worden twee symposia gehouden voor 
onze relaties, met als moderator Tom van ’t Hek en 
als drijvende kracht Johan Wakkie. 
 
Het eerste symposium gaat over het bereiken van de 
volgende generatie met een lezing door Jeroen van 
Mastrigt, creatief directeur Freedom Lab over 
Gamification en de betekenis van schaken. Met een 
gemêleerd gezelschap wordt hier verder op 
ingegaan.  
De tweede presentatie heeft als hoofdspreker Pieter Winsemius n.a.v. zijn recent verschenen boek 
‘Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden, maar het helpt wel’ over relatie tussen 
schaken en bedrijfsleven vanuit invalshoeken intuïtie en creativiteit. Met onder andere de 
wethouder en een aantal CEO’s wordt schaken en het bedrijfsleven nader besproken. 
 
Twee zeer interessante symposia die duidelijk maken dat er mooie kansen liggen voor verbindingen 
en de toekomst van het schaken!  



                                 
 

Jeugdtoernooi groot succes 
Het is een hele eer voor de veertien topgrootmeesters van het Tata Chess toernooi  om naast de 
jonge schaaktalentjes van de Gooise scholen in Beeld en Geluid hun partijen uit de vijfde ronde te 
mogen afwerken. 
Nou ja, het is natuurlijk andersom, maar leuk is het in ieder geval. Het wordt een vrolijke en zeer 
geslaagde schaakdag waarbij er natuurlijk fel om de punten wordt gevochten. 
 

In totaal 98 jongens en meisjes van Gooise 
scholen komen in actie, in een groep voor 
het voortgezet onderwijs en twee groepen 
voor het basisonderwijs. Alles verloopt in 
een goede sfeer, en een aantal deelnemers 
kan zich later zelfs op televisie terugzien in 

de uitzending van het Jeugdjournaal dat 
een reportageteam naar Beeld en Geluid 

heeft gestuurd. Ook omroep Max is 
aanwezig met een cameraploeg voor een 
rapportage over een jeugd- en senior lid. 
 

Organisatorisch is het toernooi in goede handen van Pascal Losekoot, die zich weet gesteund door 
een groot aantal vrijwilligers van HSG. De prijzen worden uitgereikt door de Kinderburgemeester van 
Hilversum Willemijn de Groot en iedereen gaat nog snel een kijkje nemen bij de Grootmeesters. 

 
 
Hilversum prijs 
Tijdens de borrel na afloop van de speelronde wordt 
de Hilversumprijs uitgereikt door wethouder Floris 
Voorink aan Grootmeester Mamedyarov, omdat hij 
de mooiste overwinning behaalt deze dag.  
 
De Hilversum prijs is een kunstwerk gemaakt door 
de Hilversumse kunstenaar Rutger Coucke met een 
fraaie beeltenis van Beeld en Geluid met ook drie 
grootheden van het Nederlands schaken Euwe, 
Timman en Donner herkenbaar in beeld. 
 
Ook wordt een exemplaar uitgereikt namens de Stichting Hilversum Schaakt als dank voor deze 
fantastische dag aan de gemeente (wethouder Floris Voorink), aan Tata (CEO Tata Nederland Theo 
Henrar) en aan Beeld en Geluid (Manager Operatie en Exploitatie Edwin Kos). 
 
 
 
  

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2212407-schaken-saai-en-suf-deze-kinderen-vinden-van-niet.html


                                 
 

 

 

 
 
Een super geslaagde dag! 

 
 

  



                                 
 

Het vervolg 
 
‘Mat in de Mediastad’ – 130 jaar schaakgeschiedenis   
In 2012 bestond HSG 125 jaar en werd een jubileumboek uitgebracht met deze prachtige titel, 

bedacht door Johan Hut en Wim van der Wijk, 2 gerenommeerde schaakjournalisten van HSG.  

Dit jaar met de komst van Tata bestaat 

HSG 130 jaar! 

Reden genoeg voor een nieuwe uitgave 

van ‘Mat in de Mediastad’. Maar dan in 

een moderner jasje en dus digitaal.  

Dit is geen schaakboek, het is 130 jaar cultuurgeschiedenis van Hilversum. Verplichte kost voor 

iedere liefhebber. 

Alle verhalen van Mat in de Mediastad zijn nu online beschikbaar. Voorzien van een fraai voorwoord 

van de voorzitter van HSG Martin Koekkoek en aangevuld met een aantal interviews van onze 

nieuwste damesleden en artikelen over de recente geschiedenis, Tata in Hilversum. 

Dit moet je lezen, klik hier !!  

 
HSG club van het jaar 2017 

Een van de direct gevolgen van alle 

activiteiten rondom Tata:   

De KNSB Verenigingsprijs 2017 is 

gewonnen door HSG. We kregen er 

afgelopen jaar 44 nieuwe leden bij en 

kwamen per saldo uit op 26. Dat was 

met afstand het hoogste aantal dit jaar 

van alle verenigingen van de 

Schaakbond.  

 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000. De prijs werd op de clubavond van HSG op 15 

februari uitgereikt door (aankomend) KNSB Bestuurslid Clubschaak Erik Mijnheer.  

Een topprestatie waar we met z’n allen hard aan gewerkt hebben en trots op mogen zijn!! 

 

 

https://www.matindemediastad.nl/boek/


                                 
 

Naast de reguliere schaakactiviteiten van Stichting Hilversum Schaakt, zoals het HSG Open 22- 24 juni 

2018 in Hotel Lapershoek met alle activiteiten die daaromheen (HSG Jeugdtoernooi , 

Kroegschaaktoernooi, Filmtheater, Schaakclinic voor basisscholen) en Hilversum Denkt (7 april 2018) 

gaan we ook onderstaande activiteiten oppakken. 

 

Vervolg schaken op VO scholen 
Zoals boven aangegeven zijn we vorig jaar samen met de 
Gooische School Federatie gestart met schaken op 5 VO scholen. 
Het initiatief krijgt dit jaar een vervolg. 
 
We gaan de scholen en de begeleiders verder helpen en proberen 
nieuwe scholen te interesseren. Gezien het aantal leerlingen dat 
meedeed aan het toernooi op 17 januari in Beeld en Geluid moet 
dit zeker kunnen. 
 
Ook het initiatief met Schaken en IT op het A. Roland Holst 
College zal een vervolg krijgen. 
 

Activiteiten op de Bibliotheek 
 
Met de bibliotheek Hilversum gaan we een aantal 
initiatieven ontplooien. We hebben twee thema avonden 
of middagen op het oog. Een gericht op damesschaak en 
een gericht op ouderen. De details gaan we binnenkort 
samen invullen. Alles passend binnen de doelgroep van 
de bibliotheek; iedereen tussen de 5 en 100 jaar. 
 
Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om 
ook samen met het HSG een cursus Schaken op de 
Volksuniversiteit op te zetten.  

 
 
Overige  
Gedurende de voorbereidingen van Tata hebben we diverse contacten gelegd. Deze gaan we dit jaar 
verder vorm geven. Zo zijn er contacten gelegd met Senver, de Werf, Museum Hilversum,  Hilverzorg, 
met bijzonderonderwijs en met Bink. Dit past in het beleid om ook jongeren,  ouderen en 
kansarmeren te betrekken. 
 

  



                                 
 

Wij danken iedereen hartelijk voor jullie bijdrage aan alle mooie activiteiten rondom Tata Steel Chees 

on Tour 2018 in Hilversum! 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Hilversum Schaakt 

Henk Cornelissen 
Kees Nagtegaal 
Mirko Lukacs 
Hanke Wiegand 
Gijs van den Brand 
Dick Neppelenbroek 
Martin Koekkoek 


