
SCHAAKQUIZ

Wat weet je van het schaken in ‘t algemeen?

Wat weet je van je eigen schaakclub?

Wat weet je van je clubgenoten?

Hoe slim ben je eigenlijk?

Toon het bij het beantwoorden
van de komende vragen



vraag 1

Anish Giri heeft:

a. Een Russische moeder en Nepalese vader
b. een Russische vader en Nepalese moeder
c. een Nepalese vader en Georgische moeder
d. een Georgische vader en Nepalese moeder



Vraag 2

Max Euwe is de enige Nederlander die ooit
wereldkampioen schaken geweest is.

In welk jaar behaalde hij die wereldtitel?



Vraag 3

Max Euwe werd wereldkampioen door in een
tweekamp zijn tegenstander te verslaan.

Wie was die tegenstander?



Vraag 4

Hoeveel keer heeft Piet de Haas het lente
veteranen kampioenschap van de NHSB in 

Hoorn gewonnen?



Vraag 5

Welke schaakgrootmeester (max. ELO-rating 
2630) speelde 9 keer (1988-1989) in het 

nationale voetbalteam van zijn land?



Vraag 6

Wie won in 2017 de grootmeester hoofdgroep
in het TATA Steel schaaktoernooi?



Vraag 7

Welke clubgenoot is een bekende Nijmeegse
vierdaagse loper?



Vraag 8

Onze vereniging is in 1967 opgericht. Het was 
niet de eerste schaakvereniging in HHW.

Er had al een schaakvereniging bestaan, die 
echter ter ziele was gegaan.

Hoe heette die club?



Vraag 9

Wat is de 3e zet voor wit in de Spaanse
opening?

Ruy Lopez



Vraag 10

Wat is de totale leeftijd van de bestuursleden
van onze vereniging?

A. 325 jaar

B. 314 jaar

C. 320 jaar

D. 328 jaar



Vraag 11

Wie is ons oudste lid (in leeftijd)?



Vraag 12

Hij was een groot schaker. De letters van zijn
naam zijn wat door elkaar geraakt.

ACC Baanlap
Hoe heet hij echt?



Vraag 13

Een interessant schaakboek is de autobiografie
van Gary Kasparov met de alleszeggende titel

Hoog Spel

Weet je wie de auteur van dit leerzame boek is?



Vraag 14

Van welke Nederlandse schaker kun je zijn stem 
in veel televisie reclamespotjes horen?

Bla, bla, bla, bla, bla bla



Vraag 15

Wie hoort niet in het rijtje thuis?

A. Ronald van Ewijk

B. Oscar van Ewijk
C. Jessica Sijs

D. Ilse Brans

E. Kasper v.d. Meulen



Vraag 16

In welk jaar werd het eerste Chrysanten
schaaktoernooi gehouden?



Vraag 17

Iedereen kent wel de geschiedenis van de 
graankorrel en het schaakbord. Op het eerste
veld wordt 1 graankorrel gelegd. Op het 2e veld 
het dubbele. Op het derde veld weer het 
dubbele van veld 2. Enzovoort.

Hoeveel graankorrels liggen op het 13e veld?



Vraag 18

De 3 Hongaarse schaakzusters Polgar zijn heel 
bekend. Allen werden ze grootmeester.

Hun namen zijn Judith en Sofia.

Maar hoe heet die derde ook al weer?



Vraag 19

Ze kunnen leuk zingen, die twee Noordhollandse
jongens. 

Een van hun hits was “Rosanne”. 
Maar één van hen kan ook behoorlijk goed

schaken. 

Wie is hij? (voor- en achternaam)



Vraag 20
Begin ergens bij een letter, spring steeds met 

een paardsprong naar een volgende letter. Als je 
alle letters besprongen hebt, heb je een woord

gevonden. Welk woord is dat?
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Dat waren de vragen ….

Nu niet meer op het antwoordblad schrijven

Ruil het antwoordblad met iemand die naast je 
zit

Door middel van een presentatie worden de 
antwoorden nagekeken

Elk goed antwoord levert 2 punten op


