Schaken: een meesterlijke sport
Het schaakspel bestaat al meer dan duizend jaar.
Het is een boeiende denksport, omdat het een
krachtmeting is tussen twee spelers, die op speelse
wijze hun kennis, inzicht, moed en strijdlust inzetten
om de vijandelijke koning te verslaan. Spelenderwijs
leer je om vooruit te kijken, plannen te maken,
berekende risico’s te nemen en oude fouten te
vermijden. Heb je gewonnen, dan was je ook echt
de sterkste, want schaken is geen geluksspel.
Zelfs verlies kun je positief opvatten. Je moet
immers ook leren tegen je verlies te kunnen. Maar
ook leert de verliezer vaak meer van de partij dan
de winnaar. Schaken is makkelijker te leren dan je
denkt. Maar kun je eenmaal schaken, dan ontdek je
toch steeds weer nieuwe mogelijkheden van deze
koninklijke en meesterlijke sport. Je kunt het spelen
tegen jong en oud en waar je ook bent: thuis,
tijdens een pauze, op een club of via internet.
Schaakambassadeur Nick
Schilder (Nick & Simon):
“Schaken is niet alleen
leuk, maar het is ook goed
voor je geheugen en je
leert betere beslissingen te
nemen.”
Deze
Westlandse
schaakflyer
is
vooral
bedoeld voor scholieren die
via het Schoolschaakplan
Westland schaakles hebben
(gehad) of een workshop
schaken hebben gevolgd.
Er zijn veel laagdrempelige schaaktoernooien om
aan mee te doen en de jeugdschaakafdelingen van
Schaakmat en Lierse heten je van harte welkom.
Schaken is leuk en spannend! Schaken, denken
en doen?

Koninklijke Nederlandse
Schaakbond (KNSB)
Op de site van de KNSB (www.schaakbond.nl) staan
veel
initiatieven
op
schoolschaakgebied:
www.schaakbond.nl/schoolschaken.
Nieuw is een internettoernooi voor teams voor
bovenbouw en middenbouw basisscholen met
minimaal
vier
spelers.
Er
zijn
nog
twee
kwalificatierondes op 18 januari en 15 februari 2017
14.00-15.15 uur. Deelname is gratis, incl. een jaar
Chessbase. Zie www.schaakbond.nl/internetschaak.
Naast de
traditionele Stappenmethode (met de
werkboeken Opstapje voor kinderen t/m 8 jaar of
Stappenboeken voor kinderen vanaf 9 jaar en de
digitale Chess Tutor) worden sinds 2015 steeds meer
schaaklessen
gegeven
met
Chessity
(zie
www.chessity.nl).
Chessity
is
een
online
leermethode
om
spelenderwijs
te
leren
schaken. Het bevat veel
'game-elementen'
uit
populaire games die een extra stimulans vormen voor
kinderen om meer en beter te leren schaken. De
methode past zich op diverse manieren aan het
niveau en de manier van leren van de speler aan.
Voor trainers is een leerlingvolgsysteem ingebouwd,
Chessity werkt op desktop, laptop, tablet (soms niet),
chromebook of smartphone. Zie www.chessity.nl Info
bij Ard Dekker (z.o.z.).

Haagse Schaakbond (HSB)
Veel schaakactiviteiten in de Haagse regio worden
georganiseerd door de jeugdcommissie van de HSB
en staan vermeld op: www.haagseschaakbond.nl

Schoolschaakplan Westland

Het Schoolschaakplan Westland is het seizoen 20152016 erg succesvol gestart. Het plan is tot stand
gekomen in goede samenwerking tussen de KNSB, de
Haagse Schaakbond (HSB) en de Westlandse schaakverenigingen. Met enthousiasme en kwalitatief goede
trainers en trainingsmethoden (Stappenmethode en
Chessity) wordt een duurzame relatie opgebouwd met
basisscholen in Westland, Midden-Delfland en Hoek
van Holland. De doelgroep is de middenbouw van de
basisschool (groep 3, 4 en 5) en eventueel ook 6. Met

de Stappenmethode wordt een serie van tien
wekelijkse schaaklessen gegeven of met Chessity
kunnen de lessen worden verdeeld over een jaar.
Liefst onder schooltijd met meerdere lesgroepen
achtereen, maar naschools is ook mogelijk.
Inmiddels zijn vanaf september 2015 met achttien
basisscholen (in Maasland, Maasdijk, Honselersdijk,
De Lier, Wateringen, Naaldwijk, ’s-Gravenzande,
Hoek van
Holland en Schipluiden) afspraken
gemaakt over schaaklessen met de Stappenmethode
of Chessity voor meer dan 400 kinderen. Vrijwel alle
scholen hebben de SpeelZ schaakkist. Daarnaast
hebben zo’n 430 kinderen van acht scholen (gratis
en vrijblijvend) een workshop Chessity gevolgd. Op
twee scholen in Naaldwijk en een school in De Lier
wordt met Chessity aan ca. 120 kinderen schaakles
gegeven aan de hele klas.
In Naaldwijk is de eerste schoolschaakclub
(‘overblijfschaak’) gehouden.
Mede dankzij een in Naaldwijk gehouden cursus
Schaaktrainer 1 zijn totaal tien schaaktrainers
beschikbaar voor schaaklessen.
Mogelijkheden voor basisscholen en naschoolse
opvang zijn:
1. De schaaklessen met de Stappenmethode ad
€ 20- of € 30 per kind voor tien lessen aan
8-12 kinderen en € 50 voor de school;
2. Chessity ad € 5 a € 10 per jaaraccounts met
evt. tegen betaling een schaaktrainer. Vraag
gratis en vrijblijvend een workshop aan!;
3. Een schoolschaakclub (bijv. overblijfschaak);
4. Een schaaksimultaan op school.
Dankzij een samenwerkingsverband met Lohuis
Lighting & Energy uit Naaldwijk richten we ons op
een duurzame toekomst. Zie www.lohuislighting.nl.
In overleg met de sponsor worden drie unieke
prijzen
beschikbaar
gesteld voor de
basisscholen die
per 1 maart 2017
de
meeste
schakers via het Schoolschaakplan Westland hebben
aangemeld voor schaaklessen (Stappenmethode of
Chessity):
1e prijs een klaslokaal LEDverlichting ter waarde van € 1.200; 2e prijs een

tegoedbon van € 600 en
3e prijs een tegoedbon
van € 300!. De prijsuitreiking is bij het 2e Westlands
Schaakkampioenschap voor groepen 3 t/m 5
(WSK345) op woensdagmiddag 19 april 2017.
Bovendien is gestart met een schaaktalentenpool
Westland voor kinderen geboren vanaf 2008. Zij
hebben vanaf september 2016 maandelijks gratis
extra schaaktraining gekregen en worden begeleid
bij toernooien. Dit wordt financieel ondersteund door
Rabobank Westland en in natura door Lohuis
Lighting. De beste schakers kunnen 26 mei 2018 in
Naaldwijk
meedoen
aan
het
Nederlands
Schaakkampioenschap voor E-teams (t/m 10 jaar),
dat wordt gesponsord door Lohuis Lighting.
Scholen die ingaan op het aanbod, hebben eerst
contact
met
de
coördinator
van
het
Schoolschaakplan Westland (Ard Dekker) en krijgen
bij deelname van de KNSB een bevestiging alsmede
de voorwaarden. Tevens zal de KNSB het financiële
deel regelen. De coördinator
probeert in eerste
instantie een goede match te maken tussen
geïnteresseerde
scholen
en
beschikbare
gediplomeerde trainers. De werving van de kinderen
geschiedt door de scholen zelf.
Info: www.westlandschaakt.nl of Ard Dekker:
0623928006
aedekker55@gmail.com

Schaakactiviteiten voor scholieren
in Westland, Hoek van Holland en
Midden-Delfland (sept 2016 - juli 2017)
Maandagavonden tot half april 2017 18.3019.30
Schaakvereniging Schaakmat nodigt jou uit om
gratis een keer langs te komen. In de
Ontmoetingskerk (Anjerlaan 47 in
Naaldwijk) spelen wekelijks zo’n
20
schakers.
Jeugdleiders
begeleiden je bij het schaken en
geven schaakles en je kunt
schaakdiploma’s
halen
.met
Chessity en met de Stappenmethode. Een competitie
wordt gespeeld en liefhebbers doen mee aan
toernooien die in deze flyer staan. Inlichtingen bij:
Jan Dekker tel. 625659 of dekkerjan@caiway.nl
Site Schaakmat: www.schaakmat.info

Jeugd De Lier van 19 sept-half april
Een enthousiaste professionele schaakleraar geeft
vanaf september 2016 les aan iedereen die wil leren
schaken of nog beter wil kunnen schaken. Meer info
bij Pascal van Dijk, espace@kabelfoon.nl of tel. 0615221441.
Vier vrijdagavonden januari t/m juni 2017
19.00-20.30 uur
Bij Lohuis in Naaldwijk wordt
training
gegeven
aan
een
schaaktalentenpool
Westland (geboren vanaf 2008). Info: Ard Dekker
(aedekker55@gmail.com).
Elke vrijdagavond 19.00-20.00 uur
De Westlandse Chessity-schakers kunnen elkaar
wekelijks in de arena uitdagen voor een schaakgame.
Zie www.chessity.nl Info: Ard Dekker.
Woensdagmiddag 11 januari 2017 13.30-16.45
De finale van het 30e Westlands Basisscholen
Schaakkampioenschap
wordt
gehouden
in
de
Ontmoetingskerk. Zie www.westlandschaakt.nl.
Info: Jan Dekker (dekkerjan@caiway.nl).
Zaterdag 21 januari 2017 13.00-17.00 uur
Grand
Prix
(4)
HSB
in
Naaldwijk
bij
Schaakmat/Lierse. Er zijn acht GP’s in een seizoen en
er is een Schoolschaakplan Westland klassement met
drie prijzen voor de hoogst geeindigden tijdens de
GP-wedstrijden in 2016-2017. Gespeeld wordt in
zeskampen. Iedereen zit in een groep met kinderen
die ongeveer net zo goed kunnen schaken. Meedoen
kost € 6,00, je hebt 50% kans op een prijs en je
krijgt een drankje. Info: www.haagseschaakbond.nl.
Aanmelding bij: maxkanbier@gmail.com.
Dinsdag 24 januari 2017 19.30-21.00 uur
De film Magnus (Carlsen) draait in de Rabo zaal van
WestlandTheater de Naald. Toegang € 5. Reserveren:
www.westlandtheater.nl of telefonisch: 0174-636900
(di t/m zo 12.00-16.00 uur). Kaartjes kunnen –indien
voorradig- ook worden besteld via Ard Dekker

(aedekker55@gmail.com).

Zaterdag 28 januari 2017
Het HSB Persoonlijk Kampioenschap E (t/m 10 jaar)
individueel wordt in ’t Centrum in De Lier gespeeld.
Opgeven t/m donderdag 26 januari (bij voorkeur per
e-mail) bij Pascal van Dijk (espace@kabelfoon.nl; tel.
0174-511487 of 06-15221441).

Zaterdag 4 februari 11.00-16.30 uur
De beste vijf teams van de op 11 januari jl.
gehouden finale van het Westlands Basscholen
Schaakkampioenschap mogen meedoen met de
halve finale van het HSB-kampioenschap (32
teams). Info: Jan Dekker (dekkerjan@caiway.nl).
Zaterdag 18 februari 2017 10.00-17.30 uur
HSB kampioenschap voor teams C (vanaf 2005) en E
(vanaf 2007). Een team bestaat uit minimaal vier
spelers. Informatie bij jeugdleiders Lierse en
Schaakmat.
Zaterdag 25 februari 2017 13.00-17.00 uur
Grand Prix (5) in Schiedam bij De Pionnetjes.
Vrijdag 3 maart 2017 10.30-16.00 uur
Het 40e Naaldwijks Schoolschaakkampioenschap
wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk
voor jeugd t/m 16 jaar uit Westland, Hoek van
Holland en Midden-Delfland. Voor oud-kampioenen
wordt ’s middags een speciaal toernooi gehouden.
Voor het inschrijfgeld van € 5 heb je aardige kans op
een prijs, iedereen krijgt een consumptie, een extra
traktatie en een aandenken. Info: bij Ard Dekker:
aedekker55@gmail.com of www.schaakmat.info
Zondag 26 maart 2017 13.00-17.00 uur
Grand Prix (6) HSB in Den Haag bij Haeghe
Ooievaar.
Zondag 2 april 2017
HSB Pupillendag in Zoetermeer of Delft
Woensdagmiddag 19 april 2017 13.00-16.15
Het 2e Westlandse Schaakkampioenschap (WSK)
345 (middenbouw basisschool) voor kinderen uit de
groepen 3, 4 en 5 wordt gehouden in De Regenboog
in Naaldwijk. Dankzij sponsoring door Lohuis
Lighting is deelname gratis voor scholierenleden van
de KNSB. Voor anderen kost het € 5. Info: Ard
Dekker.
Zaterdag 10 juni 2017
NK 345 in Nijmegen voor hoogste geëindigde
scholen bij WSK345. Een mooie ervaring!
Zondag 18 juni 13.00-17.00 uur
Grand Prix (7) in Delft bij Rijswijk.
Zaterdag 1 juli 2017 13.00-17.00 uur
Grand Prix (8) in Delft bij DSC.
Wil je meer informatie?
Ard Dekker helpt je graag verder.
aedekker55@gmail.com of 0623928006.
Zie ook www.westlandschaakt.nl
Luister elke zaterdagmiddag tussen 17.00 en 17.15
uur naar het Westlandse schaaknieuws op WOSsport (FM 87.6)!

