
Zet je brein in beweging!
Maak tijdens het Olympisch Festival kennis met de 
veelzijdigheid van Denksport

Tijdens het Olympisch Festival van 23 juli tot 
en met 8 augustus worden er dagelijks diverse 
sportactiviteiten aangeboden op verschillende 
locaties in de Den Haag. 

Zet je brein in beweging!
Op de sportcampus in het Zuiderpark 
presenteren de denksportbonden hun sport.
Zo worden schaak- en Gowedstrijden 
georganiseerd, zijn er demonstraties, kun je 
zelf een spelletje meespelen! 

Programma Denksporten
Vrijdag 30 juli
Wie? Wat? Waar?
GO  Hoofdtoernooi 13.00 uur - 16.00 uur en 18.00 uur - 21.00 uur zaal B3
Schaken Schaaktoernooi 1e ronde 14.00 uur - 17.30 uur zaal B1, B2  
 Iedereen mag meedoen aan simultaan schaken buitenruimte
 we starten on 12.00 uur en 14.30 uur 
Dammen Demonstratie dammen buitenruimte
  
Zaterdag 31 juli
Wie? Wat? Waar?
GO Hoofdtoernooi 10.00 uur - 13.00 uur en 14.00 uur - 17.00 uur zaal B3
 Les voor kinderen en beginners  buitenruimte
 ‘s Avonds Vluggertoernooi en clinic voor 10-1 kyu-spelers zaal B3 
Schaken Schaaktoernooi 2e ronde 10.00 uur - 13.30 uur zaal B1, B2  
 Schaaktoernooi 3e ronde 14.00 uur - 17.30 uur zaal B1, B2  
 Iedereen mag meedoen aan simultaan schaken buitenruimte
 we starten on 12.00 uur en 14.30 uur 
Dammen Demonstratie dammen buitenruimte

Zondag 1 augustus
Wie? Wat? Waar?
GO Hoofdtoernooi 10.00 uur - 13.00 uur en 14.00 uur - 17.00 uur zaal B3
 Beginnerstoernooi buitenruimte
Schaken Schaaktoernooi 4e ronde 10.00 uur - 13.30 uur zaal B1, B2  
 Schaaktoernooi 5e ronde 14.00 uur - 17.30 uur zaal B1, B2  
 Iedereen mag meedoen aan simultaan schaken buitenruimte
 we starten on 12.00 uur en 14.30 uur 
Dammen Demonstratie dammen buitenruimte

Toegang is gratis, let op de coronamaatregelen voor evenementen zijn wel van kracht. 
Benieuwd naar het totale programma van het Olympisch Festival? Kijk dan op de website: 
https://www.teamnl.org/festival

Spelen op een club in Den Haag
Sporten doe je vaak op een club, DENKsporten kun je ook op een club doen. Je kunt op een club leren schaken, 
dammen, bridgen en Go-spelen. Het leuke van spelen op een club is dat je natuurlijk nieuwe mensen leert 
kennen, maar je wordt ook uitgedaagd om te oefenen en je kunt natuurlijk meedoen met wedstrijden. 

Waar kun je terecht als je een denksport wilt beoefenen?
Voor een overzicht van landelijke mogelijkheden verwijzen wij naar de websites van de denksportbonden.

Voor een overzicht van Den Haag zie hieronder.
Dammen: 
Wil je gaan dammen? Ga dan naar de website www.damclubdenhaag.nl
Deze club heeft zowel een jeugd- als volwassenenafdeling. Er wordt gespeeld in het Verenigingsgebouw de 
Kameleon. Veldzicht 20, 2543 RT Den Haag, 070 3290453

Schaken: 
Er zijn meerdere schaakclubs in Den Haag. Voor een totaaloverzicht van alle clubs in Den Haag kun je het beste 
kijken op www.haagseschaakbond.nl 

Bridgen: 
Er zijn meerdere bridgeclubs in Den Haag. Voor een volledig overzicht van clubs die bij de Nederlandse Bridge 
Bond zijn aangesloten verwijzen we naar de website van het District Den Haag e.o.
Bij sommige clubs kun je ook leren bridgen, zij geven ook cursussen. https://3.bridge.nl/aangesloten-clubs/
Wil je starten met bridge en zoek je een docent? Kijk dan op het overzicht van docenten in Den Haag.
https://3.bridge.nl/bridgelessen/

Go:
Wil jij go spelen op een club of het leren? Dat kan bij de Haagse Go Club. Zij spelen in het
Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 in Voorburg. Voor meer informatie kun je kijken op de 
website www.gobond.nl/node/2750

Deze Denksportkrant is een uitgave van de Denksportbonden
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Zet je brein in beweging

Iedereen snapt dat het belangrijk is om te bewegen en bij bewegen denken we al snel aan sporten zoals voet-
ballen, zwemmen, handbal, volleybal enzovoort. Maar het is net zo belangrijk om je brein te laten bewegen en 
dat doe je door na te denken, oplossingen te vinden voor problemen en nieuwe dingen te leren. En dat kun je 
doen door het spelen van een spelletje waar je echt je hersenen moet laten kraken. 

Denksporten zijn verrassend veelzijdig en uitdagend
De denksport is een officiële internationale en door het NOC*NSF erkende tak van sport. Dus naast dat mensen 
gewoon lekker een potje kaarten of schaken, zijn er ook WK’s en EK’s en zijn er echt TeamNL-top(denk)sporters. 
Hoe gaaf is dat!

Welke erkende denksporten zijn er eigenlijk?
Misschien lijkt het je leuk om eens kennis te maken met een denksport. Dat kan!
Hieronder geven we een korte omschrijving van iedere denksport en een link naar de website waar je meer 
informatie kunt krijgen.

Go

Misschien heb je wel eens een Go-spel  
gezien met al die zwarte en witte 
steentjes. Go is best simpel, tot je leert 
wat er allemaal niet mag (de  
uitzonderingen op de regels).  
Ook Go speel je een-tegen-een.
Doel van het spel is een zo groot  
mogelijk deel van het bord te  
bezetten door dit te omsingelen met 
je eigen stenen en dat klinkt een stuk 
eenvoudiger dan het is.  
Een echte hersenkraker dus.
Wil je meer weten over Go? Ga dan 
naar de website gobond.nl

Dammen

Dammen, je hebt het vast wel eens  
gezien of gedaan.  
Maar wat je misschien niet weet is dat 
het een spel is met 50 speelbare vel-
den, 40 schijven en ontelbare moge-
lijkheden. Het is een echte denksport 
met een rijke geschiedenis en een 
onuitputtelijke variatie aan techniek 
en tactiek.  
Het spel boeit en brengt levenslang 
spelplezier met zich mee. Het spel 
wordt gespeeld door jong en oud. 
De spelregels zijn overzichtelijk en 
snel te leren. Tegelijkertijd is dammen 
uitdagend: de combinaties zijn einde-
loos. En het is een prachtige manier 
om mensen bij elkaar aan een tafel 
te krijgen om zo een gezellig potje te 
dammen!

Schaken

Iedere dag zijn er duizenden Neder-
landers aan het schaken. Sommigen 
spelen gewoon een spelletje en ande-
ren spelen echt een wedstrijd tegen 
een ander. Wat is er zo leuk aan? Daar 
kom je eigenlijk alleen achter door 
zelf te spelen. Het doel is eenvoudig: 
verover de koning. Maar hoe bereik je 
het doel? Ofwel hoe krijg je de koning? 
Daar moet je over nadenken. Wat is 
steeds jouw beste zet en wat kan de 
tegenstander doen? In het begin lijkt 
alles ingewikkeld, maar je krijgt al snel 
door hoe de stukken samenwerken. 
Het leuke is de enorme variatie.  
Elke partij verloopt anders, omdat er 
miljoenen mogelijkheden zijn.Bridge

Bridge is een kaartspel en speel je als 
team tegen een ander. Het is dus een 
teamsport.

Doel van het spel is om zoveel  
mogelijk slagen te maken. Het aantal 
slagen dat je gaat maken (contract) 
heb je vooraf met je partner via  
‘biedingen’ bepaald.  
En je tegenstanders zullen natuurlijk 
hun uiterste best doen om te zorgen 
dat jij jouw contract niet gaat halen. 
Als je het contract niet maakt kost 
het jouw team punten en wint het 
andere team punten.


