De schaakkrant van Leonardo 2 Ede e.o. de Lettertuin in Ede is in november 2011 gemaakt door Jochem, Luuk, Pim, Tim, Frieda, Jasper, Jacco,
Roos, Jesse, Hans, Maureen, Casper, Millantu, Annick, Kjell, Hessel, Michiel, Eline, Alan, meester Kars en schaakmeester Karel. De krant staat
op de schoolsite en de site www.schaaktalent.nl.

De Lettertuin met drie teams op landelijk Leonardo schaaktoernooi
Drie schaakteams van Leonardoschool de Lettertuin uit Ede deden zondag 6 november 2011 mee aan het landelijk
Leonardo schaaktoernooi in Maarssen. In de bovenbouw werd de Lettertuin 1 dertiende. In een veld van 42
deelnemers is dat een goede prestatie, zegt eerstebordspeler Kjell.
Leonardo Ede e.o. deed met zes teams mee aan het toernooi. In de bovenbouwcategorie eindigde de Prinsenakker 1 uit
e
e
e
e
Bennekom op de 4 plaats. In de onderbouwcategorie werd de Lettertuin 3 5 , de Lettertuin 2 15 , de Prinsenakker 2 2 en de
e
Prinsenakker 3 29 .
De teams werden begeleid door de ouders en 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.

De Lettertuin-teams in Maarssen
Lettertuin 1 Bovenbouw teamleider Nanda Tolsma
Kjell, Jesse, Tim , Pim, Jochem
Lettertuin 2 Onderbouw teamleider Roy Eksteen
Wouter, Eline, Sherick, Annick, Nathan
Lettertuin 3 Onderbouw teamleider Anton Dijkhuis
Tobias, Éloy, Joppe, Thomas

Er gebeurt van alles in de schaaklessen van Leonardo 2 de Lettertuin
Elke maandagmiddag is er een uur schaken in klas L2 van meester Kars op Leonardoschool Ede e.o. afdeling de
Lettertuin in Ede. Er gebeuren allerlei verschillende dingen. Deze schaakkrant is bijvoorbeeld in de schaakles
gemaakt. Iedereen heeft iets bijgedragen.
We zijn met 19 kinderen en doordat meester Kars ook meedoet, hebben we een even aantal voor de competitie die
we elke week spelen.
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.
We oefenen soms via de site www.ideachess.com. Daar kun je tegen spelen, maar ook bijvoorbeeld tactische
stellingen oplossen. 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. 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 gaan dan met elkaar overleggen.
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 waar leuke schaakspelletjes
op staan.
Regelmatig hebben we een partijbespreking in de vorm van een quiz waar je punten mee kunt verdienen. Ook
bespreken we eigen 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 cdroms Stappenmethode en Fritz aangeschaft. Die twee cdroms kun je via Karel tegen
de kostprijs van 12,50 euro kopen. De Stappenmethode bestaat uit lessen en oefeningen. De cdrom moet je in je
computer laten zitten, anders werkt het niet. De andere cdrom is Fritz, daar kun je tegen spelen. Die cdrom 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.

Schaaktoernooi
Gemaakt door Jesse.
Toen ik binnen kwam had ik er al veel zin in. De
eerste ronde begon en ik drukte de klok in. In het
begin ging het een beetje gelijk maar opeens zonder
dat ik het wist stond ik mat balen dacht ik maar ik gaf
niet op. Ronde twee het beloofde veel goeds ik won
en ik dacht de derde ronde moet ook lukken. En zo
ging het een beetje door. Het ging goed een keer
remise en toen zat ik op een van de beste borden bord
vier als ik deze won stond ik derde of misschien
tweede. Maar ik verloor en ik schoot terug naar
veertien gelukkig
won een klasgenoot van mij wel een prijs tweede
en ik vertrok met een goed gevoel.

Einde.

Hoe werkt een schaaktoernooi op OBS De Lettertuin?

(pat !)

Tijdens de schaaklessen doen wij een schaaktoernooi, hier wordt op basis van je toetsuitslagen beslist tegen wie je moet. Er
worden twee spelers opgenoemd, de eerstgenoemde speler speelt met wit en pakt het bord. De als tweede genoemde speler
speelt met zwart en pakt de klok. Beide spelers krijgen tien minuten. Voor de partij (zoals eigenlijk bij elke partij moet) schudden
beide spelers elkaar de hand en wensen elkaar een prettige partij. Na alle voorbereidingen begint de partij. Als de partij is
afgelopen (overgegeven schaakmat of remise) ruimen de spelers het bord, de stukken en de klok op, daarna gaan de spelers de
score invullen bij de meester. Dan mogen ze gaan vrij schaken.
Hessel

INTERVIEWERS: Hans & Michiel
GEÏNTWERVIEWDE: Karel van Delft
1
VRAAG: Hoelang schaak je al?
ANTWOORD: Ik begon toen ik 11 jaar was, 43 jaar heb ik in totaal geschaakt, ik heb het mezelf geleerd uit het boekje oom jan
leert zijn neefje schaken. Toen ik aan het snuffelen in de bibliotheek was zag ik het boekje.
2
VRAAG: Hoeveel toernooien heb je gedaan?
ANTWOORD: Tientallen met wisselend resultaat, ik denk ongeveer 50% gewonnen 50% verloren
3
VRAAG: Hoe vaak heb je ongeveer al symontaan gegeven?
ANTWOORD: 10 tot 20 keer denk ik
5
VRAAG: Hoelang ben je al schaakleraar?
ANTWOORD: 20 jaar en ik heb veel kinderen les gegeven
7
VRAAG: Wanneer ging het het best?
ANTWOORD: Open Nederlands kampioenschap 1916 is mijn beste toernooi-rating
8
VRAAG: Hoeveel website's heb je?
ANTWOORD: 5 dit zijn ze www.schaaktalent.nl, www.chesstalent.com, www.kvdc.nl, http://www.mijnlevensverhaal.eu/ en
http://www.schaken-en-autisme.nl/
8
VRAAG: Hoelang bestaat je website schaaktalent al?
ANTWOORD: 1 jaar
9
VRAAG: Welk kind uit onze klas vind je het best?
ANTWOORD: Ik vermoedt Kjell

Op de schoolsite staat ook informatie over schaken.

Schaakhistorie: http://sites.google.com/site/caroluschess
Schaakkunst: http://assaffeller.com/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A9%D7%97%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA

Capablanca speelde in 1925 in Moskou tijdens een befaamd toernooi ook een rolletje in de film Chess Fever.
Die film kan je vinden via de jeugdlinks op de site www.schaaktalent.nl .

Grootmeester Hübner kan zijn hond leren schaken
De kat van wereldkampioen Aljechin heeft ook veel grote schaakwedstrijden van nabij gevolgd en de Duitse
grootmeester Robert Hübner pochte dat hij zijn hond binnen een paar maanden tot internationaal meester zou
kunnen opleiden, maar ik geloof niet dat Hübner echt een hond had.
Lees verder in een NRC-column van GM Hans Ree: http://vorige.nrc.nl/krant/article1611618.ece/Kilkenny_katten

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

