Flyer scholieren - 22 november 2017
Worden kinderen slimmer van schaken?
De Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) onderzoekt
of schaken tijdens de kinderleeftijd kinderen slimmer
maakt. Daarvoor wordt onderzocht of jeugdschaak de
uitvoerende functies (denkprocessen die nodig zijn
voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast
gedrag) en de schoolprestaties verbetert. Wij roepen
ouders (ook van niet schakende kinderen) en scholen
op om mee te doen met het landelijk onderzoek van
de RUG.
Zie www.jeugdschaaknoord.nl/info-onderzoek/
Iedere tiende deelnemer krijgt een schaakpresentje.
Het Europees Parlement heeft in 2012 een verklaring
overgenomen om schaken in het curriculum van
basisscholen op te nemen! Schakers weten wel
waarom: schaken draagt direct bij aan een beter
leervermogen. Bovendien helpt het in kritisch denken,
het oplossen van problemen en zelfstandig
beslissingen nemen. Spelenderwijs leer je om vooruit
te kijken, plannen te maken, berekende risico’s te
nemen en oude fouten te vermijden.
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.”
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.
Filmtip: De Disneyfilm Queen of Katwe (10-jarig
meisje uit Oeganda wordt dankzij schaken heldin van
land) is sinds medio 2017 te zien op Netflix.
Deze Westlandse schaakflyer is vooral bedoeld voor
(ouders van) 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 Westland en
Lierse heten je van harte welkom.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
(KNSB)
Alleen al op internet zijn er veel
mogelijkheden om te leren schaken. Op de
sites van de KNSB (www.schaakbond.nl voor
ondersteuning
van
scholen,
clubs
e.d.
en
www.schaken.nl
voor de schaker staan veel
schaakmogelijkheden om (beter) schaken te leren.
Dit zijn lesmethodes die voor jeugd geschikt zijn:
1. De bekendste methode is de Stappenmethode
(www.stappenmethode.nl). Die is voor jongeren vanaf
vijf jaar en volwassenen geschikt. De stappen (zowel
werkboek als digitaal) gaan van beginner tot hoog
niveau. Een trainer wordt aanbevolen.
2. Chessity (www.chessity.com) is een online
lesmethode waarmee je
spelenderwijs leert schaken.
Chessity bevat veel gameelementen en is daarom erg
aantrekkelijk
voor
de
huidige generatie kinderen. Maar de methode is ook
leuk als je volwassen bent. Voor coaches is een
leerlingvolgsysteem ingebouwd. Chessity werkt op
desktop, laptop, tablet, chromebook of smartphone.
3.
Aanvullende
lesmaterialen zoals
468Chess
(www.youexploreinnovation.com)
kunnen
worden
ingezet.
4.
Internettoernooi In 2016-2017 is gestart met
een internettoernooi voor teams voor bovenbouw en
middenbouw basisscholen met minimaal vier spelers.
Deelname is gratis, incl. een jaar Chessbase.
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 2015-2020
Het Schoolschaakplan Westland 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.

Wat is bereikt sinds de start (september 2015)?
1. Bijna 700 scholieren op twaalf scholen waren
enthousiast na een workshop Chessity;
2. Zo’n 700 scholieren op 19 scholen hebben
schaakles gehad van elf schaaktrainers; het aantal
schaaklessen met Chessity neemt snel toe.
3. Deelname aan schoolschaaktoernooien is in een
jaar tijd met meer dan 50% gestegen.
4. De ledengroei bij jeugdclubs in Westland (Lierse en
Schaakmat) is in een jaar met 100% gestegen;
Wat zijn de plannen voor 2017-2018?
Op twee scholen in Naaldwijk en een school in De Lier
wordt wederom met Chessity aan de hele groep 4
en/of 5 schaakles gegeven. Ook in Hoek van Holland
geeft een school les aan de hele groepen 4 en 5. Evt.
andere mogelijkheden:
1. Schaaklessen met de Stappenmethode ad € 25- of
€ 40 per kind voor tien lessen aan 8-12 kinderen
en € 50 voor de school;
2. Chessity vanaf € 6 per jaaraccount met evt. tegen
betaling een schaaktrainer. Vraag gratis en
vrijblijvend een workshop aan!;
3. Een schoolschaakclub (bijv. overblijfschaak);
4. Een schaaksimultaan op school.
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
WIL JE MEER INFORMATIE?
Ard Dekker helpt je graag verder. Tel. 0623928006,
aedekker55@gmail.com of www.westlandschaakt.nl

Luister elke zaterdagmiddag tussen 17.00 en
17.15 uur naar het Westlandse schaaknieuws
op WOS-sport (FM 87.6)!

Schaakactiviteiten voor scholieren in Westland,
Hoek van Holland en Midden-Delfland
(nov. 2017 - juli 2018)
Elke vrijdagavond 19.00-20.00 uur
De Westlandse Chessity-schakers kunnen elkaar
wekelijks in de arena uitdagen voor een schaakgame.
Zie www.chessity.com Info: Ard Dekker.
Maandagavonden 18.30-19.30 uur
van eerste maandag in sept. 2017 tot half april 2018
Jeugdleiders begeleiden je bij het schaken en geven
schaakles met de Stappenmethode en/of Chessity. Je
kunt schaakdiploma’s halen. Er is een competitie en
liefhebbers doen mee aan toernooien die in deze flyer
staan.
Kom gratis enkele keren langs bij de jeugdschaak:
SCHAAKMAT WESTLAND Ontmoetingskerk in
Naaldwijk www.schaakmatwestland.nl
Info: Michel Onderwater tel. 0620076716.
LIERSE s.v. www.lierseschaakvereniging.nl
’t Centrum in De Lier.
Info: Gerard Buijs, gerardbuijs1990@gmail.com
of tel. 0615221441.
31e WESTLANDS BASISSCHOLEN SCHAAK
KAMPIOENSCHAP (WBSK)
Woensdagmiddagen november
De voorronden voor het 31e WBSK (teams van
vier) worden van 13.30-16.00 uur gehouden op:
8 november: Van Rijckevorselschool H.v.Holland
15 november: De Ouverture in Naaldwijk
22 november: Mariaschool Wateringen
29 november: PWA s-Gravenzande
Info: Jan Dekker dekkerjan@caiway.nl.
Zie ook www.westlandschaakt.nl
Woensdagmiddag 10 januari
13.30-16.45 uur. De finale van het 31e WBSK wordt
gehouden in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Zie
www.westlandschaakt.nl
Info: Jan Dekker dekkerjan@caiway.nl
Zaterdag 17 februari 11.00-16.30
De beste vijf teams van de op 11 januari jl.
gehouden finale van het Westlands Basisscholen
Schaakkampioenschap mogen meedoen met de
halve finale van het HSB-kampioenschap
(32 teams). Info: www.haagseschaakbond.nl

OVERIGE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN

HSB KAMPIOENSCHAPPEN

Vrijdag 2 maart 2018 10.30-16.00 uur
Het 41e Naaldwijks Schoolschaak Kampioenschap
(NSK) wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in
Naaldwijk voor jeugd t/m 16 jaar.
Info: Ard Dekker en www.schaakmatwestland.nl

Zondag 17 december
HSB Persoonlijk kampioenschap
Voor scholieren (clubleden en nietclubleden) wordt gehouden in
De Kameleon in Den Haag.
Info: www.haagseschaakbond.nl

Woensdagmiddag 11 april 13.00-16.15
Het 3e Westlandse Schaak Kampioenschap (WSK)
345 voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 wordt
gehouden in De Regenboog in Naaldwijk.
Voor scholierenleden van de KNSB is deelname
gratis (dankzij sponsoring door Lohuis Lighting).
Voor anderen kost het € 5, incl. gratis
scholierenlidmaatschap KNSB voor een jaar.
Info: Ard Dekker.
Zie www.westlandschaakt.nl (WSK345).
Zaterdag 16 juni
NK 345 in Nijmegen voor hoogste geëindigde
scholen bij het WSK345 op 11 april.
Info: nkscholen.schaakbond.nl

GRAND PRIX TOERNOOIEN
Er zijn acht GP’s in een seizoen. Zij worden
gehouden van 13:00 – 16.45 uur. Gespeeld wordt
in zeskampen. Ieder zit in een groep met kinderen
die ongeveer net zo goed kunnen schaken.
Meedoen kost € 6,00 incl. drankje en 50% kans op
een prijs. Info en aanmelden:
http://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/
Zaterdag 20 januari
Grand Prix (4) HSB in de Ontmoetingskerk
in Naaldwijk bij Schaakmat Westland/Lierse.
Zondag 25 februari
Grand Prix (5) HSB in Schiedam bij de Pionnetjes.
Zondag 25 maart
Grand Prix (6) HSB in Den Haag bij De Ooievaar.
Zondag 27 mei
Grand Prix (7) HSB bij Rijswijk.
Zaterdag 16 juni
Grand Prix (8) HSB bij DSC in Delft.

Zaterdag 27 januari
Het HSB Persoonlijk Kampioenschap E (t/m 10
jaar) individueel wordt in ’t Centrum in De Lier
gespeeld. Schoolschakers mogen ook meedoen!
Opgeven t/m donderdag 25 januari (bij voorkeur
per e-mail) bij Pascal van Dijk
espace@kabelfoon.nl;
tel. 0174 511487 of 0615221441
Zaterdag 10 februari 2018
Jeugdclubcompetitie samen met RSB in Den Haag.
Dit is tevens de selectie voor de teams C en E voor
het NK. Info: www.haagseschaakbond.nl
Zaterdag 14 april
HSB Pupillendag voor jeugd geboren vanaf 2009.
Info: www.haagseschaakbond.nl

VOOR MEISJES
Zaterdag 25 november
Het HSB Persoonlijk kampioenschap voor
meisjes.
Zondag 7 januari
Een meisjeskampioenschap in Den Haag.
Info www.haagseschaakbond.nl
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Lohuis NK E-teams 26 mei
In de Ontmoetingskerk spelen 40 teams om het
Nederlands Kampioenschap. Info: Ard Dekker of
www.westlandschaakt.nl

DIVERSEN
Woensdag en donderdag 27 & 28 december
Het Jeugdweekendtoernooi wordt gehouden in Den
Haag. Info: www.haagseschaakbond.nl

