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Op zaterdag 20 september werd in het kader van de Noord Sport!- weken de Denksportdag Rotterdam
Noord gehouden. Het was alweer de 3e editie van dit evenement dat evenals vorige jaren plaatsvond op
de unieke en ruime locatie van het atrium van het Humanitas gebouw aan de Bergweg.

foto © Bep van der Maas

Vele spelactiviteiten en varianten vonden plaats. Zo was er een spelletjes-eiland met o.a. Tric-Trac, Backgammon en kaartspellen. Aan enkele tafels werd het oeroude Chinese spel Mahjong gespeeld. Schaken,
dammen en Raindropchess waren als ‘hoofdacts’ ook goed in het programma vertegenwoordigd. In alle
denksporten werd les gegeven en was er de mogelijkheid tot zelf spelen.
Ook de leuke side-events mogen genoemd worden. Zo kon men chocolade schaakstukken proeven die
ter plekke in mallen werden gefabriceerd. Er was een 2e hands marktje met boeken en denksportcuriosa. Een vijftal beeldende kunstenaars legden in de zaal hun impressies vast met hun schetsen en
schilderwerken. Door hen werden zeer treffend de denksporters in hun kenmerkende denkposes
geportretteerd.

Toppers naar Rotterdam-Noord
Naast het vrij (be)oefenen van de diverse denksporten was er ook de gelegenheid om de krachten te
meten met nationale denktoppers en een veelvoudig wereldkampioen.

van links baar rechts: Damlegende Ton Sijbrands ( veelvuldig wereldkampioen), kersverse Nederlands kampioene
schaken Anne Haast, Nederlands kampioen Raindropchess Melchior Hillenkamp en het olympiade damesteam
waren allen te gast op de Denksportdag van Rotterdam Noord!

‘Kleurrijk denken’. Verslag van de Denksportdag Rotterdam Noord, 20 september 2014, (c)Adri Helfrich.
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Noord Sport!
Vermeldenswaardig is ook de integratie van de ‘sportentocht’ voor basisschoolkinderen binnen de
Denksportdag. Naast vooral fysieke sporten die de sportentocht rijk is kunnen onze basisschoolkids ook
de denksporten beoefenen in de Noord Sport-weken.

De jeugd van Noord in actie. Kinderen konden les krijgen om vervolgens de partij van hun leven te spelen tegen
absolute denksporttoppers. (Foto’s Ab Scheel)

Denksportdag met een motto: Denk in kleur!
Het gebied Rotterdam-Noord kent een kleurrijke bevolking en vandaar dat voor een kleurrijke
denksportdag werd gekozen. Schaakstukken waren bijvoorbeeld niet in het traditionele zwart en wit,
maar hadden alle kleuren van de regenboog.

Nederlands
kampioene
Anne Haast
speelde een
simultaan op de
denksportdag
met de witte
stukken. Tegen
rood, groen,
blauw, paars,
geel en roze!
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De opening
De opening van het evenement werd verricht door spreekstalmeester Adri Helfrich, Gebiedsvoorzitter
Thomas Roskam en André Jager die directeur is van gastheer Humanitas. Gasten, BN-ers en kids werden
welkom geheten.
“enorm trots dat zo’n geweldig
evenement in Rotterdam Noord
wordt gehouden”
voorzitter van de Gebiedscommissie Noord,
dhr. Thomas Roskam (links),

“Fantastisch dat Humanitas
gastheer mag zijn van een dag
met zo’n allure”
Dhr. André Jager (rechts),
directeur van Humanitas.

Een oranje voorbeeld bij de opening
Kleurrijk was de aanwezigheid van het complete Nederlandse damesteam schaken. Nog onlangs
vertegenwoordigden onze dames ons land zeer succesvol op de Olympiade in Noorwegen. Geheel in stijl
kwamen zij in oranje tenue naar Rotterdam-Noord!

Gemêleerd gezelschap
Een leuke overeenkomst met de bewoners van
Rotterdam-Noord is dat hun afkomst even divers is als
het Nederlands damesteam. Anne is de enige met
Nederlandse ouders, Bianca is half-Pakistaans, Zaoqin
Chinees, Tea is Georgisch en Lisa is half-Koreaans. Een
gemêleerd gezelschap in één team.

Het Nederlands dames schaakteam bij de opening v.l.n.r.
Tea Lanchava, Anne Haast, Bianca Muhren en Lisa Schut.

“kinderen van Noord, doe je best, wat je afkomst ook
is, en zorg dat je vooral met elkaar in Oranje komt”
spreekstalmeester Adri Helfrich, en (r) organisator
Peter Nederhand
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Langs de activiteiten
Dammen met legende Ton Sijbrands
Ton Sijbrands was enkele malen wereldkampioen en wordt gekwalificeerd als sterkste dammer ter
wereld aller tijden. Wat is dan de uitdaging om tegen hem te spelen? Vraag dat maar aan het legertje
kinderen dat meedeed;
“Als je oplet kan je veel van hem leren. En je krijgt een
stempel op je sportentochtkaart!”.
Sijbrands nam alle tijd voor de kinderen en gaf her en der
aanwijzingen.

(Foto Ab Scheel)

Ton won alle partijen tegen de kinderen maar hoe verging het de ouderen en de ervaren clubspelers?

Vol goede moed startten de clubspelers……….
(foto Bep van der Maas)

Scheidsrechter ziet de bui hangen

scheidsrechter/ tafelmeester Jan v Vlijmen met
geschakeerd jasje, ziet de bui al hangen. Ton
Sijbrands zal deze dag alle partijen winnen!
(foto AH)

‘Kleurrijk denken’. Verslag van de Denksportdag Rotterdam Noord, 20 september 2014, (c)Adri Helfrich.

4

‘Kleurrijk Denken’

Denksportdag Rotterdam Noord 2014

Demonstratie ‘blind’ dammen
Aan het einde van de middag trakteerde Sijbrands ons nog op een toegift, een demonstratie ‘blind’
dammen. Dammen zonder bord. De schijven alleen denkbeeldig in je hoofd zien. Een kunst apart. Ton
Sijbrands verbeterde in het verleden 10 x het wereldrecord blinddammen.
Omdat Ton half december weer een aanval op het wereldrecord gaat doen wilde hij graag een kleine
demonstratie geven, blind tegen 2 tegenstanders.
Nadat 2 spelers en 2 wedstrijdleiders waren gevonden ging
Ton zitten, met zijn rug naar een groot schot waarachter de
tegenstanders ‘ziende’ nadenken.

(Foto Bep van der Maas)

De zetten werden door de wedstrijdleiders aan Sijbrands
doorvertelt. Sijbrands geeft daarna zijn blinde antwoord
terug.

(Foto Ab Scheel)

om vervolgens weer in het blaue hinein te staren

(Foto Ab Scheel)

Sijbrands won beide blindpartijen. Half december zal hij tegen maar liefst 32 borden tegelijk spelen om
het wereldrecord weer te verbreken. Rotterdam-Noord is onder de indruk. We wensen hem veel succes!
‘Kleurrijk denken’. Verslag van de Denksportdag Rotterdam Noord, 20 september 2014, (c)Adri Helfrich.
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Schaken tegen kampioene Anne Haast
Simultaan
Anne Haast, onze kersverse Nederlands kampioene van 21 lentes jong, vereerde ons met een simultaan
en mocht bogen op veel belangstelling. Kinderen en ouderen waren onder de indruk van haar frisse
verschijning. Anne liep gestaag haar rondjes en had er zin in. Om mensen die graag tegen haar wilden
spelen niet teleur te stellen, speelde ze door tot de late (middag)uurtjes. Bij het allerlaatste fluitsignaal
bleek zij meer dan 40 tegenstanders te hebben vermaakt met haar aanvallende stijl.

Schaakkraam van S.V. Erasmus
De schaakclub Erasmus had net zo als vorige jaren ook weer een aandeel in de activiteiten. Een potje
schaken met een echte schaakklok, zomaar kennismaken met het edele spel, de spelregels leren of je
gewoon thuisvoelen tussen die imposante grote
stukken. Het kon allemaal. De leden van Erasmus
wisten in ieder geval hun sport weer flink te promoten!

(foto’s op deze pagina Ab Scheel)
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Raindropchess
oftewel ‘pak de kans die je geboden wordt!’
Op de Denksportdag was ‘Raindroppen’ populair. Een soort schaakactiviteit, of is het een kaartactiviteit?
Raindropchess is schaken met normale schaakregels maar met behulp van een kaartspel en extra blauwe
stukken. Erg leuk om te spelen bleek onder de jeugd.
Een beetje geluk moet je bij dit spel hebben maar toch…, sommigen pakken wel heel goed hun kansen!

Nationaal kampioen Melchior Hillenkamp speelde 1 op 1
tegen ieder die wilde en won het merendeel van deze
hilarische schaakpartijen
(foto Bep van der Maas)

Schaakdames, oranje stukken actie
Onze Nederlandse Olympiadedames gaven enthousiast schaakadvies aan iedereen die een vraag had. Ze
bleken duidelijk erg populair te zijn en signeerden kleurrijke schaakborden die (met oranje stukken)
gretig aftrek vonden onder de bezoekers van de denksportdag.

foto Paul Wilhelm

De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor training van het damesteam. De dames willen een medaille halen op het EK-landen!

(foto Ab Scheel)
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Spel-eiland met Tric Trac, Mahjong, Domino, Bridge en andere gezelschapspellen
Mahjong werd wederom verzorgd door Zeger de Jong, een enthousiast en sterk Mahjong speler.
4 op een rij, Tric-Trac, Domino, Scrabble en
andere spellen werden verzorgd door de
sympathieke medewerkers van TOS (Thuis Op
Straat).

Stralende medewerkers van TOS. Zie de foto, dan zie je
waarom deze spellen gezelschapsspellen heten!!
(foto’s Ab Scheel)

Mahjong werd erg goed beoefend

De Bridgetafel met folder materiaal

‘Kleurrijk denken’. Verslag van de Denksportdag Rotterdam Noord, 20 september 2014, (c)Adri Helfrich.
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Side events:
Kunst !
Tineke Noordzij, een Rotterdamse kunstenares
exposeerde met een viertal collega’s enkele
speciaal voor de denksportdag gemaakte
werken.
Op de foto een schilderij van een zwarte
koning die met een witte dame een tango
danst.

Het schilderij gebruikte zij ook als achtergrond
voor een poster van de denksportdag waarmee
zij ons op de dag zelf verraste.

Tineke Noordzij vereeuwigd naast de door haar
gemaakte poster voor de expositie op de
denksportdag 2014
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Tineke omschrijft haar schilderstijl als ‘ergens tussen expressionistisch en impressionistisch in. Op de
denksportdag portretteerde ze op tablet diverse bezoekers alsook onze vip-gasten als Ton Sijbrands en
Anne Haast. Enkele van haar schetsen willen wij hier tonen:

Schets : bij grote schaakspel denksportdag 2014

schets: Ton Sijbrands tijdens blindsimultaan

Schets: deelnemers simultaan denksportdag 2014

Schets : Anne Haast tijdens denksportdag 2014
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10

‘Kleurrijk Denken’

Denksportdag Rotterdam Noord 2014

Stukken eten !
Primeur
Een opvallend leuke nevenactiviteit was de
fabricage van chocolade schaakstukken. Mark Jolly,
leraar techniek op een vmbo-school, had mallen
gemaakt om schaakstukken te gieten. Op de
denksportdag werd de chocolade verwarmd en
gegoten.

Mark Jolly weet er chocola van te maken!

Het resultaat was verbluffend. Schaakstukken van pure
chocola.

Volgend jaar de witte stukken?
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Evaluatie
Groot bereik, goed bezocht
Door de Denksportdag met haar diverse activiteiten kon veel interesse gewekt worden voor het nietfysieke gedeelte van Noord Sport!. Dat uitte zich natuurlijk in het aantal bezoekers en deelnemers op de
dag zelf, zo’n 250 mensen, maar ook in de aanloop-activiteiten werden tal van mensen bereikt.
In de aanloop naar het evenement werden demonstraties van denksporten in buurthuizen en op open
dagen. Op 3 basisscholen werd denksportles gegeven aan circa 160 kinderen. Tevens zullen in de followup nog zes basisscholen in de voormalige Deelgemeente Noord die in de prijzen vielen worden bezocht.
Met deze spelmiddagen van les (aan circa 250 kids) en demonstraties zal het aantal mensen dat actief
heeft ‘gedenksport’ boven de 600 uitkomen.
Leeftijd
Van de 250 deelnemers en bezoekers op de Denksportdag zelf kan vermeld worden dat circa 60 procent
50+ in leeftijd was, dat 25% viel in de leeftijd tot 20 jaar en dat de mensen in de leeftijd tussen 20 en 50jr
duidelijk ondervertegenwoordigd waren met 15%.
Denksport verbroedert
Wat de aantrekking van de denksporten betreft kan gezegd worden dat het beeld werd bevestigd dat
mensen van allochtone afkomst meer affiniteit hebben met sporten als dammen en tric-trac, en dat
schaken vooral de autochtone en de Oost-Europese mensen trekt.
Het is echter verheugend te constateren dat Denksport ‘verbroedert’. Bezoekers vermengen zich en
maken kennis met de andere denksporten die zij ‘traditioneel’ niet beoefenen.
Bridgers misten de drive
Waar alle spellen succesvol verliepen, was het Bridge helaas negatief vertegenwoordigd. De Bridgebond,
althans haar vertegenwoordiger, kwam op meer gebieden (pubiciteit maken, organiseren van een Drive
en les van een wereld-kampioen) de afspraken in het geheel niet na. Het was gelukkig het enige
dissonante geluid van alle activiteiten.

Publiciteit
De Denksportdag kreeg de nodige publiciteit in de media. Vorig jaar was het m.n. de deelname van
‘levende legende’ Ton Sijbrands die de aandacht trok van kranten en internet. Ook dit jaar was Sijbrands
weer een wervende persoonlijkheid. Vooral zijn toegift ‘blinddammen’ kwam op de dag zelf als een
verrassing en oogste veel bewondering en interesse bij de bezoekers.
De grootste PR-troef bleek echter de actieve aanwezigheid van het complete Nederlandse damesteam
schaken. Denksporten hebben over het algemeen een wat ‘saaie’, en vooral ‘manlijke’ uitstraling, maar
de dames illustreerden dat dat beeld niet klopt. Met hun fris en sprankelijk optreden in hun fel-oranje
tenue waren zij waarlijke ambassadeurs voor de denksport!
Ter illustratie slechts een tiental voorbeelden van vermeldingen, filmpjes en uitgebreidere
aankondigingen en verslagen.
http://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/5130-sijbrands-en-haast-op-denksportdag.html
http://www.bergpolderweb.nl/read/denksportdag-in-humanitas-20-september-2014#.VGyIM8vwu1s
http://www.rotterdamnoordsport.nl/denksportdag/
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https://twitter.com/Noord_Sport
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y4nkd9kIIU0
http://www.youtube.com/watch?v=0fCTLPWEblY&feature=player_embedded
http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/index.php/competities/snelschaakcomptitie/2ongecategoriseerd/55-20-sep-2014-denksportdag-rotterdam-noord
http://www.schaakbond.nl/nieuws/vrouwenteam-naar-denksportdag-rotterdam
http://schaaksite.nl/page.php?al=fotovideo-verslag-denksportdag-rotterdam-noord-2014
http://www.r-s-b.nl/verslag2014/Olympiadedamesteam.htm
En natuurlijk de eigen website:
http://www.denksportdagrotterdamnoord.nl/

Peter Nederhand
Adri Helfrich
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