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85ste editie van het Tata Steel Chess Tournament 

  
De 85ste editie van het Tata Steel Chess Tournament staat op het punt 
van beginnen. Het is één van de meest prestigieuze schaaktoernooien 
ter wereld, waar de gevestigde topspelers het tegen elkaar, maar ook 
tegen de grote opkomende talenten opnemen. 

We kijken er enorm naar uit om de uitgenodigde topschakers, maar ook de 
spelers van onze amateurtoernooien en alle toeschouwers van 13 januari 
t/m 29 januari weer te ontmoeten in Wijk aan Zee. 
 
Wil je erbij zijn? Check dan https://tatasteelchess.com/visitor-information/ 

Meer informatie over het schaaktoernooi is te vinden 
op www.tatasteelchess.com 

 

 

  

 
  
  

 

 

  
 

  

Jeugd schaaksimultaan bij 
Telstar op woensdag 18 januari 

 
Leerlingen van basisscholen en 
schaakverenigingen uit de regio zijn van 
harte welkom op woensdagmiddag 18 
januari om het weer op te nemen tegen 
een aantal bekende schakers 
zoals Hans Böhm en Jop Delemarre in 
het voetbalstadion van Telstar! 
 
Inloop voor de schaaksimultaan is vanaf 
14.30 uur. Om 15.00 uur spelen de 
Grootmeesters een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Telstar. De 
simultaanpartijen starten rond 15.15 uur. 
 
 
 
 
Meedoen? 

  

   

Nummer 3 van de Staal & 
IJmond ligt op de mat! 
  

 
Vanaf vandaag wordt onze huis-aan- 
huis krant 'Staal en IJmond' in de 
IJmond verspreid. 
 
In deze editie kom je onder andere meer 
te weten over het programma en de 
activiteiten rondom het schaaktoernooi 
in Wijk aan Zee. Ook lees je meer over 
onze Burentours, de veelzijdigheid en 
complexiteit van geur in een interview 
met milieutechnoloog Theo Leuwerink 
en over een bijzondere 
theatervoorstelling in het 
Hoogovensmuseum. 
 
 

  

   

Tata Steel Chess Festival - 
zaterdag 21 & zondag 22 januari 
  

Op zaterdag 21 en zondag 22 
januari vindt in Wijk aan Zee het Tata 
Steel Chess Festival weer plaats. 
 
Leuk voor de hele familie! 
Tijdens dit familiefestival worden op 
deze twee dagen van 11.00 uur tot 
16.00 uur diverse activiteiten 
georganiseerd rond het beroemde Tata 
Steel Chess Tournament.  
Neem een kijkje bij de Grootmeesters in 
de Moriaan, kinderen kunnen meedoen 
aan de Tata-Kids of Steel® Games, 
wandel de speurtocht of bezoek de 
Schaatsbaan op het Julianaplein.  
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Deelname is gratis. Inschrijven voor 
de Schaaksimultaan kan t/m 13 januari 
2023 via  deze link 
 
Meer weten?  

 

  

 
 
Benieuwd wat er nog meer in staat?  
 
Lees deze 3e editie hier! 
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Together we make the difference 

 

Volg ons 
 

 

  

  
  

  
  

  
  

  
   

 

  
Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com. 
 
Deze nieuwsbrief (inclusief bijlagen) is met de grootste zorg samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de 
hierin verstrekte informatie aanvaarden Tata Steel IJmuiden B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen geen aansprakelijkheid. 
Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. 
 
© 2023 Tata Steel. Alle rechten voorbehouden. 
 
Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier. Details van ons privacy beleid en onze bedrijf-adresgegevens kunt 
u hier vinden. 
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