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Joël Veltman (Ajax) ontving eerste exemplaar in Amstelveen

Simon de Schaker:
boek met slimme zetten en snelle dribbels
Het nieuwe boek Simon de Schaker – Akelige Arnold (9+), een uitgave van FC Klap, is
zaterdag 9 juni onder grote publieke belangstelling gelanceerd tijdens het evenement Schakers
van Formaat in Amstelveen. Ajax-aanvoerder Joël Veltman, herstellende van een zware
knieblessure, nam het eerste exemplaar in ontvangst van schrijfster Joyce van der Meijden.
Dat Veltman de primeur had, was geen toeval: de voetballer is zelf ook schaakliefhebber. Nadat de Ajacied
Simon de Schaker in handen had gekregen (“Mijn dochter is nu pas een paar maanden oud, maar als ze
de juiste leeftijd heeft, ga ik het haar zeker voorlezen”), nam hij plaats achter één van de twaalf enorme
schaakborden op het Amstelveense Stadsplein. Samen met Koen, de zoon van schrijfster Joyce van der
Meijden, nam Veltman het op tegen schaaktopper Loek van Wely, die samen met Hans Böhm en
Jan Timman simultaan wedstrijden speelde.
Simon de Schaker – Akelige Arnold zet op een speelse en grappige manier de schaaksport op de kaart.
Maar ook voor wie niets met schaken heeft, is dit eerste deel uit een reeks avontuurlijke en grappige
jeugdboeken een feest om te lezen. Simon is een stoere, sportieve jongen van tien jaar met een droom.
Later wil hij topsporter worden, maar geen spits bij Ajax, zoals zijn vader hoopt. Simon wil net zo’n goede
schaker worden als zijn oom Arnold: Nederlands schaakkampioen maar een ontzettend arrogante man,
die zijn neefje helemaal niets wil leren.
Tussen zijn voetbaltrainingen door speelt Simon op de schaakcomputer die hij van oma heeft gekregen.
Het apparaat is zwaar verouderd en schudt de hele tijd, zodat ook zijn stukken verschuiven. Op een avond
begrijpen Simon en zijn schaakvriendin Nikki eindelijk wat er gebeurt. De schaakcomputer verzet zijn
stukken niet zomaar, maar doet briljante zetten. Wie heeft de computer geprogrammeerd? En waarom is
zijn vader zo anti-schaak?

Schoolschaken
De serie Simon de Schaker-boeken past in de opkomst van de schaaksport, die ook bij de jeugd flink wordt
gepromoot. Het is goed voor jonge hersenen, zorgt voor bewezen betere (school)prestaties en zelfs voor
slimmere bewegingen op het sportveld. Nu al wordt op een kwart van alle scholen schaakles gegeven.
Een percentage van het boek Simon de Schaker – Akelige Arnold komt ook direct ten goede aan het
schoolschaken.

Dharma Tjiam, directeur Koninklijke Nederlandse Schaakbond:
‘Schoolschaak is topprioriteit voor de KNSB. Door Simon de Schaker te lezen, maken kinderen op een
leuke wijze kennis met schaken. De KNSB is heel erg blij dat een deel van de opbrengst van het boek ten
goede komt aan het schoolschaken in Nederland.’
Voor de redactie – niet ter publicatie
Meer informatie over Simon de Schaker – Akelige Arnold of schrijfster Joyce van der Meijden. Graag contact opnemen met
Luc te Nuijl: luc@fcklap.nl of telefonisch op 035-6210150.

