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.
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.

Koninklijke Nederlandse
Schaakbond (KNSB)
Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB)
Op www.schaken.nl staan veel mogelijkheden om
(beter) te leren schaken. Via het Schoolschaakplan
Westland worden twee mogelijkheden aangeboden:
1.
Chessity www.chessity.com
is
een
online
lesmethode waarmee je
spelenderwijs
leert
schaken. Chessity bevat
veel game-elementen 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.
2. De Stappenmethode www.stappenmethode.nl is
voor iedereen geschikt. De stappen gaan van beginner
tot hoog niveau. Een trainer wordt aanbevolen.
Nieuwe
(scholieren)jeugdleden
van
de
KNSB
ontvangen een gratis jaarlidmaatschap ChessKid
www.ChessKid.com
Volksuniversiteit Westland
Vanaf dit seizoen (start 3 oktober 2018) worden er
schaaklessen voor jeugd en senioren aangeboden via
de
Volksuniversiteit
Westland.
Zie:
www.vuwestland.nl/informatica/algemeen/schakenvoor-volwassenen

Naast deze schaakflyer voor senioren is er ook een
schaakflyer voor Westlandse jeugd. Daarop staan
schaakactiviteiten voor jeugd, zowel binnen als buiten
Westland, die interessant kunnen zijn.

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

Schaken is leuk en spannend!

Schoolschaakplan Westland 2015-2020
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.

Schaken, denken en doen!
Flyer senioren -25 augustus 2018

Wat is bereikt sinds de start (september 2015)?
1. Van de ca. 880 scholieren die op zestien scholen
een workshop Chessity kregen, vond 98% het leuk!;
2. Zo’n 725 scholieren op 19 scholen hebben
schaakles gehad van elf schaaktrainers; het aantal
schaaklessen met Chessity neemt toe.
3. Deelname aan schoolschaaktoernooien is met meer
dan 50% gestegen t.o.v. enkele jaren geleden.
4. De ledengroei bij jeugdclubs in Westland (Lierse en
Schaakmat) is t.o.v. enkele jaren geleden met 100%
gestegen.
Wat zijn de schaakplannen voor 2018-2019?
1. Chessity aan de hele groep 4, 5 en/of 6 of
naschools. Chessity is mogelijk vanaf € 6 per
jaaraccount
met evt. tegen betaling een
schaaktrainer. Vraag gratis en vrijblijvend een
workshop aan!;
2. De Stappenmethode ad € 30- a € 60 (afhankelijk
van aantal en trainer) per kind voor tien lessen aan
8-12 kinderen tijdens schooltijd of naschools;
3. Via de Volksuniversiteit Westland voor jeugd (in
De Lier op woensdagmiddag) en senioren (in ’s
Gravenzande op woensdagmorgen vanaf 3 oktober
2018. www.vuwestland.nl/specials
4. Schaakworkshops van enkele lessen tijdens
kanjerdagen, circuitdagen e.d.
5. Een schoolschaakclub (bijv. overblijfschaak);
6. Gratis schaaksimultaans tijdens de Nationale
Sportweek op school en in de bibliotheek van De
Lier en Naaldwijk; zie agenda.
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

Westlandse Schaakverenigingen
Schaakmat Westland
maandagavond in de
Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47.
Jeugd van half 7 tot half 8 en
senioren vanaf kwart voor 8.
Inlichtingen bij Ronald van Etten tel.
06-19955409 of Michel Onderwater
tel. 06-20076716 (jeugd)
www.schaakmatwestland.nl
Lierse De Lier
maandagavond in ’t Centrum.
Jeugd vanaf half 7 tot half acht en
senioren, vanaf kwart voor 8.
Inlichtingen bij Gera van den Berg
tel. 06-33257444 of Gerard Buijs
tel. 06-34443085 (voor jeugd).
www.lierseschaakvereniging.nl
Regina Pacis Honselersdijk
maandagavond bij Buurthuis ’t Dijkse
End, 2e van Reenenstr. 13a
Inlichtingen bij Wim de Lange
tel. 0174-630733
http://home.kabelfoon.nl/~trompet/schaken
Schaken in ‘t Westland
Maandagavonden van sept. 2018 – april 2019
De Westlandse schaakverenigingen spelen vanaf 10
september hun schaakseizoen. Zij nodigen u/jou van
harte uit om tijdens hun clubavonden een keer langs
te komen (vanaf 19.30 uur). Schaakmat Westland en
Lierse hebben een jeugdafdeling (18.30-19.30 uur).
Woensdagmiddagen sept. t/m mei 13.30-16.00
Zo’n 25 Westlanders van 55 jaar en ouder, incl.
huisschakers, schaken wekelijks in Hoogeland
(Hastastraat 5 2672 HC Naaldwijk). Info: Vincent
Kuijvenhoven (0174-20655); of Vitis Welzijn (0174630358) Info: www.westlandschaakt.nl
Woensdagavond 5 september 18.30-20.30 uur
Workshop schaken voor volwassenen bij Open avond
Volksuniversiteit Westland ter voorbereiding op
cursus schaken voor volwassenen vanaf 3 okt. 10.0011.00 uur. Info: https://www.vuwestland.nl/
Zaterdag 15 september 2018
Op het Bas Dekkerplein bij de Naald kan het publiek
tussen 13:00-17:00 uur met grote schaakstukken

spelen tijdens het Podium Westland.
Info: Paul Brasser brasser@online.nl
Nationale Sportweek 17-28 september 2018
Alle basisscholen in Westland, Midden-Delfland en
Hoek van Holland kunnen gratis een (oud-)
schaakkampioen op bezoek krijgen voor een
schaaksimultaan (max. 15 leerlingen gedurende 1
uur). Er zijn twee centrale schaaksimultaans op
woensdag 14.00-15.30 in de bibliotheken van De Lier
(19 september) en Naaldwijk (26 september).
Info: Ard Dekker of www.westlandschaakt.nl
en
www.bibliotheekwestland.nl
Zaterdag 6 oktober 2018 13.00-18.00
Schaakmat Westland 1 en 2 spelen hun tweede
wedstrijd in de landelijke schaakcompetitie thuis (De
Ark in De Lier) tegen JuRo Unirek/De Wijker Toren en
De Giessen en Linge. Info: www.westlandschaakt.nl
Donderdagmiddag 18 oktober 2018 13.30–17.00
Het 23e Westlands Schaakkampioenschap 55+ wordt
gehouden in de Ontmoetingskerk. Huisschakers zijn
welkom. Info: Jan Dekker (dekkerjan@caiway.nl).
Zaterdag 24 november 2018 13.00-18.00
Schaakmat Westland 1 en 2 spelen hun vierde
wedstrijd in de landelijke schaakcompetitie thuis
(De Ark in De Lier) tegen Oegstgeest ’80
en
Voorschoten 2.
Zaterdag 10 november 2018 10.00-16.15
Voor de 30e keer wordt het jaarlijkse SIO Rapid
schaaktoernooi (7 ronden met 20 min. p.p.p.p.)
gehouden. De thuishaven is ’t Centrum in De Lier.
huisschakers zijn welkom.
Info: www.westlandschaakt.nl
Maandag 17 december 2018
Bij Schaakmat Westland (de Ontmoetingskerk) en
Lierse (’t Centrum) worden de kerstwedstrijden
gehouden. Veel huisschakers en oud-leden komen dan
weer sfeer proeven bij de schaakvereniging.
Donderdag 27 december 2018 20.00-23.00 uur
Westlands
Vriendschapstoernooi
in
De
Lier
(‘t Centrum). Gastheer is Lierse. Huisschakers zijn
welkom. Meer info volgt: www.westlandschaakt.nl
Zaterdagmiddag 12 januari 2019 12.45-17.30
Het Westlands Snelschaakkampioenschap wordt
gehouden in ‘t Centrum in De Lier. Er worden 11
partijen gespeeld met 10 minuten bedenktijd p.p.
Info: www.westlandschaakt.nl
Woensdagmiddag 16 januari 2019
13.30-16.45 uur. De finale van het 32e WBSK wordt
gehouden in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Zie
www.westlandschaakt.nl
Info: Jan Dekker dekkerjan@caiway.nl

Zaterdagmiddag 2 februari 2019 13.00-16.45
Het vierde Grand Prix HSB voor jeugd wordt
gehouden in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk.
Info:www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/
Zaterdag
9
februari
2019
13.00-18.00
Schaakmat Westland 1 en 2 spelen hun zesde
wedstrijd in de landelijke schaakcompetitie thuis (De
Ark in De Lier) tegen Landau Axel 1 en SHTV 2.
Vrijdag 1 maart 2019 10.30-16.00 uur
Het 42e Naaldwijks Schoolschaak Kampioenschap
(NSK) wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in
Naaldwijk voor jeugd t/m 16 jaar uit Westland, Hoek
van Holland of Midden-Delfland. Sponsor is ADNU
Accountants & Adviseurs.
Info: Ard Dekker en www.schaakmatwestland.nl
Zaterdag 13 april 2019 13.00-18.00
Schaakmat Westland 1 en 2 spelen hun achtste
wedstrijd in de landelijke schaakcompetitie thuis (De
Ark in De Lier) tegen Zukertort Amstelveen 2 en
Rijswijk 2.
Woensdagmiddag 3 april 2019 13.00-16.15
Het 4e Westlandse Schaak Kampioenschap (WSK) 345
voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 wordt
gehouden.
Sponsor
is
Lohuis
Lighting
www.lohuislighting.nl). Zie www.westlandschaakt.nl
(WSK345). Info: Ard Dekker.
Zaterdag 11 mei 2019 13.00-18.00
Schaakmat Westland 1 en 2 spelen hun negende en
laatste wedstrijd in de landelijke schaakcompetitie
thuis (De Ark in De Lier) tegen LSG 2 en 5.
Maandagen april, mei en juni 2019
Het 49e Westlands Schaakkampioenschap in
Naaldwijk (Ontmoetingskerk). Jeugd (vanaf 18.45
uur) en senioren (vanaf 20.00 uur) spelen zeven
rondes: ma. 15, 29 april 6 en 13, 20, 27 mei en 3 juni
(onder voorbehoud). Info:www.westlandschaakt.nl
Vrijdagavonden/zaterdagen in zomer 2019
In mei/juni/juli wordt op vrijdagavonden en
zaterdagmiddagen een competitie met grote
schaakstukken gehouden op het Bas Dekkerplein,
naast de Naald in Naaldwijk. Info: Paul Brasser
brasser@online.nl of www.schaakmatwestland.nl
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)!

