Schaakkrant Ede

Leonardo1 De Lettertuin

De schaakkrant van Leonardo 1 Ede e.o. De Lettertuin is in 2011 gemaakt door Lotte, Tom, Nathan, Noah, Joppe, Charity, Nathaniël, Tobias, Hidde, Matthijs,
Wouter, Fleur, Kalijn, Éloy, Daan, Rens, Sherick, Thomas, juf Thirza en schaakmeester Karel. De krant staat op de schoolsite en de site www.schaaktalent.nl.

Team L1 De Lettertuin vijfde op landelijk Leonardo schaaktoernooi
De Leonardo-schaakteams van De Lettertuin hebben zondag 6 november 2011 meegedaan aan het landelijk
Leonardo schaaktoernooi in Maarssen. In de onderbouw werd De Lettertuin 3 vijfde van heel Nederland.
e

Leonardo Ede e.o. speelde met zes teams in het toernooi. In de bovenbouwcategorie eindigde De Lettertuin 1 als 13 en De
e
e
Prinsenakker vierde. In de onderbouwcategorie werd De Prinsenakker 2 tweede, De Lettertuin 2 15 en de Prinsenakker 3 29 .
De L1-leerlingen Tobias, Éloy, Joppe en Thomas vormden het team De Lettertuin 3 dat een topprestatie leverde. Teamleider was
Anton Dijkhuis. De Lettertuin 2 bestond uit Eline en Annick van L2 en Wouter, Sherick en Nathan van L1. Teamleider was Roy
Eksteen. Het eerste team van De Lettertuin bestond geheel uit leerlingen van L2.
De andere teamleiders waren de ouders Nanda Tolsma voor De Lettertuin 1 en Marcel van den Hudding, Peter Maarse en Marc
Neleman voor De Prinsenakker. Schaakmeester Karel van Delft was algemeen coach.
Uit heel Nederland deden er 72 viertallen mee, 42 in de bovenbouw en 30 in de onderbouw.
Op de site www.schaaktalent.nl staan in het weblog van meester Karel foto’s en links naar filmpjes.

Op de schoolsite staat ook informatie over schaken.

Drie gouden regels van de opening
- Pionnen in centrum
- Stukken er uit
- Koning veilig

Veel plezier in de schaaklessen in Leonardo 1
Elke maandagmiddag is er een uur schaken in klas L1 van juf Thirza op Leonardoschool De Lettertuin. Er gebeuren
veel verschillende dingen. Deze schaakkrant is bijvoorbeeld in de schaakles gemaakt. Iedereen heeft iets gedaan.
We zijn met 18 kinderen. We beginnen de les altijd met een rondvraag. Dan kan je vragen stellen of iets vertellen.
Sommige kinderen vertellen dan bijvoorbeeld dat ze thuis hebben geschaakt, of een een leuk schaakspelletje op
internet hebben ontdekt. De meeste kinderen doen mee met de competitie. Enkele jongere kinderen spelen
onderling spelletjes met een paar stukken en pionnen.
Schaakmeester Karel wil ons enthousiast maken, zodat we het schaken zelf ontdekken. Als je iets leuk vindt, leer je
tien keer zo veel. De dingen die je in de schaakles leert, zoals onderzoeken en problemen oplossen, kun je ook in de
rest van je leven gebruiken. Karel vertelt altijd dat je in het verkeer moet oppassen voor auto’s en in een schaakpartij
voor stukken van de tegenstander.
We oefenen soms via de site www.ideachess.com. Daar kun je tegen spelen, maar ook stellingen oplossen. We
bekijken met de klas de cd-rom SchaakMat. Prins Fritz en zijn nichtje Bianca beleven avonturen en leren schaken.
We hebben allemaal een blad met 24 schaakspelletjes gekregen. In één zo’n spelletje moet je bijvoorbeeld met een
loper voorkomen dat een van drie pionnen aan de overkant komt. Of je speelt met een dame tegen acht pionnen.
Dat blad heet de Chess Karate Kid. In de film de Karate Kid moet een jongen van zijn leermeester veel eenvoudige
dingen doen. Uiteindelijk gaat hij die dingen combineren en zo wordt hij een goede karateka. Met schaken kan je dat
ook doen. Het verschil is wel dat die jongen vervelende klusjes moet doen als auto’s wassen en zo. Wij spelen
spelletjes en de leukste manier om iets te leren is als je het ontdekt door te spelen.
Iedereen heeft een pdf gekregen van het boek ‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’. Dat is een leuk leesverhaal en je
leert tegelijk schaken. Op onze laptops staat een link naar de site van schaakleraar Jeroen Vuurboom. Ook geeft
Karel soms een simultaan aan groepjes kinderen. We overleggen dan in groepjes over de beste zetten.
Schaakmeester Karel heeft een site www.schaaktalent.nl. Daar staat een button op met jeugdschaaklinks. Zo kun je
bijvoorbeeld de film ‘Lang leve de koningin’ zien. Je kunt ook de site ChessKids bereiken met allerlei schaakspelletjes.
Af en toe hebben we een partijbespreking in de vorm van een quiz waar je punten mee kunt verdienen. Ook
bespreken we partijen van kinderen uit de klas. Dat heet analyseren, je leert dan wat er aan de hand is en hoe je
goede plannen maakt.
Een aantal kinderen heeft de cd-roms Stappenmethode en Fritz aangeschaft. Die twee cd-roms kun je via Karel tegen
de kostprijs van 12,50 euro kopen. De Stappenmethode bestaat uit lessen en oefeningen. De cd-rom moet je in je
computer laten zitten, anders werkt het niet. De andere cd-rom is Fritz, daar kun je tegen spelen. Die cd-rom moet je
installeren. Het werkt onder Windows. Dat kan je alleen thuis doen, want op school hebben we Macs.
We krijgen geen huiswerk, wel tips hoe je leuk op je eigen niveau met schaken kan bezig zijn.
Schaken lijkt veel op het gewone leven. Van schaken leer je hoe je met verlies omgaat. Je leert hoe je een probleem
onderzoekt, je fantasie gebruikt, hoe je een doel kiest en een plan maakt. Je leert je te concentreren. En je houdt
rekening met plannen van je tegenstander. Dat doe je bijvoorbeeld door STUDT (Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken,
Dekken, Tegenaanval). En schaken is ook nog eens leuk, vinden de meeste kinderen.
Schaakmeester Karel vindt het belangrijk dat iedereen hem vragen kan stellen. Kinderen en ouders kunnen hem
altijd aanspreken, bellen of mailen. Op zijn site www.schaaktalent.nl staan zijn gegevens.

Capablanca speelde in 1925 in Moskou tijdens een befaamd toernooi een rolletje in de film Chess Fever. Het is een stomme film waarin een
meneer tegen zichzelf schaak speelt. Hij heeft heel veel jonge poesjes in zijn huis. Die film kan je vinden via jeugdlinks op www.schaaktalent.nl .

Schaakhistorie: http://sites.google.com/site/caroluschess

Links voor jeugdschakers
www.kidchess.com/gamestoplay.html
www.schaaktalent.nl
www.ideachess.com
http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken

Partij kalijn en fleur
c2-c4 e7-e5 pg1-f3 pb8-c6 pf3xe5 pc3xpe5 dd1-c2 f7-f5 dc2-c3 h7-h5 dc3+pe5 ke8-f72-g3 f5-f4

de4xf4

Interview met Wouter
vraag 1: hoe zet je mat in 1 keer bij de tekening.
antwoord:Td1-d8.
vraag 2: hoeveelste van de klas ben je.
antwoord:ik ben de 1e van de klas.
vraag 3: ben je naar het schaaktoernooi in Maarssen geweest.
antwoord: ja daar ben ik geweest.
Gemaakt door Matthijs

STUDT

Als een stuk staat aangevallen:

Slaan
Tussenplaatsen
Uitwijken
Dekken
Tegenaanval

Schaaktips
de drie gouden regels.
Pionen in het centrum
stukken eruit
en
koning veilig.
Beste opening
wit : e2-e4
zwart : e7-e5
laat altijd een luchtgaatje
over.

Schaakstrips via Google.

Minischaakspel.

Competitie spelen met je eigen chess glass spel.
Kinderen nemen regelmatig een schaakspel of een boek mee naar school.
Daar mogen ze dan over vertellen aan de andere kinderen.

Vier kinderen uit de klas hebben meegedaan met het schoolschaakkampioenschap van de gemeente Ede. Dat is
georganiseerd door schaakvereniging De Cirkel. In de klas hebben de kinderen over het toernooi verteld.
Schaakmeester Karel heeft er een video over gemaakt. Die gaan de kinderen later nog een keer bekijken. De andere
kinderen mochten de deelnemers aan het toernooi vragen stellen. Eén van de deelnemers was mat achter de
paaltjes gegaan. We hebben toen direct met de klas bekeken wat dat is en wat je er tegen kan doen.

Mat achter de paaltjes.

Maar als je een luchtgaatje maakt, kan het niet mat worden.

De notatie van het herdersmat invoeren in de laptop.
Hoe dat ook al weer gaat kun je vinden op de site van Jeroen Vuurboom.
Je kan ook googelen of het aan andere kinderen vragen.

