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 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 

Afgelopen maandag 24 september 2012 zijn weer meerdere wedstrijden gespeeld. 
 
Bij de SCHAAKAFDELING werd gespeeld voor het Clubkampioenschap. 
Marcel Schuman  -  Nico Grubben  1 - 0 
Nico bleek nog niet opgewassen te zijn tegen Marcel. 
Luc Janssen   - Urbain Diarra  0 - 1 
Luc had beloofd om het Urbain moeilijk te maken. 
Dit is redelijk gelukt, maar op het eind kwam Luc toch nog iets tekort. 
 

 
 
 
In de Keizerkompetitie was nog een uitslag te noteren en wel 



Johan Zonneveld  - vrij  1 - 0 
 
Bij de DAMAFDELING was ook het programma gewijzigd door enkele afmeldingen 
Ook hier werd gestreden voor het CLUBKAMPIOENSCHAP. 
Onze twee "schaak"leden speelde tegen elkaar voor het damkampioenschap 
Eddy Thewis   -  Hans Leenders  0 - 2 
Eddy moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Hans 
Gerrit Kessels  -  Harrie Winkelmolen 2 - 0 
In deze snelle partij was Gerrit te sterk voor Harrie 
Door wijzigingen werd nog gespeeld: 
Lei Janssen   - Albert Janssen  1 - 1 
In het eindspel kwam Lei een tempo tekort, waardoor hij op achterstand kwam. 
Met goed eindspel kreeg Lei toch nog twee dammen en kon daardoor de 
achterstand terugbrengen van een tegen drie 
waarna remise overeengekomen werd. 
 

 
 
 
Voor a.s. maandag 1 oktober  is het programma als volgt: 
SCHAAKAFDELING: 
Nu de wedstrijd van afgelopen maandag bij de damafdeling in de schaakafdeling 
Eddy Thewis   - Hans Leenders     (clubkampioenschap) 
Ook inhaalwedstrijd: 
Gerard Eggebeen  - Marcel Schuman 
Voorlopig  KEIZERKOMPETITIE 
Urbain Diarra  -  Johan Zonneveld 
Luc Janssen is dan vrij 
Afgemeld: Piet Pouwels 
 
DAMAFDELING 
Clubkampioenschap 
Harrie Winkelmolen  - Nico Grubben 
 
Keizerkompetitie 
Afgemeld: 
Richard Drohm, Jo Peeters 
Gerrit Kessels  -  Albert Janssen 



Lei Janssen   - vrij  
 
Veel succes 
 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
27-22 (29x49) 22x2 (49-46) 2-8 (16x27) 17-11 (6x17) 8x5 
 

 
 
 

 
Door de vele mogelijkheden is deze opgave niet makkelijk.  

 

  
 
 
 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
1. Pc3+   dxc3 
2. e4+     Kd4 
3. Pc6 mat 
 



 

 
 

 
In deze fraaie stelling is wit 

aan zet en geeft mat in 2 zetten? 
Let op de valkuilen! 

 
 

 
  
 Uitnodiging 

 

 

Cursus Schaaktrainer Stap 1 
 

Eind augustus zal er door de KNSB een cursus Schaaktrainer stap 1 worden 

georganiseerd in Eindhoven. 

 



Data:   24 en 31 okt, 14 en 28 nov en 12 dec 2012 

Locatie: Wijkcentrum ’t Bellefort, iepenlaan 40, Eindhoven 

Tijd:  19.00-22.00 uur 

Docent:  Alessandro Di Bucchianico 
 

Inleiding 

Deze praktische cursus is bedoeld voor ouders van schakers (beginnende 

schakers) die enig houvast willen hebben bij de speltechnische begeleiding van 

schakende kinderen. Cursisten leren met name te werken met stap 1 van de 

Schaakmethode van Brunia/van Wijgerden. Naast een toelichting op doelen en 

uitgangspunten voor de schaaktraining krijgen de cursisten eenvoudige tips en 

vuistregels voor de opbouw van een groepstraining en de individuele begeleiding 

van kinderen. Via enkele praktijkopdrachten worden de deelnemers gestimuleerd 

bij een club of school met kinderen aan de slag te gaan. 

 

Eigen bijdrage 

De cursus Schaaktrainer 1 maakt onderdeel uit van de schaak didactische 

opleidingen van de KNSB. De eigen bijdrage voor de cursus Schaaktrainer 1 is 

€ 80, - voor de gehele cursus. 

Daarnaast dienen deelnemers over een handleiding stap 1 te beschikken. 

 

De afronding van de cursussen 

Praktijkopdrachten zullen het belangrijkste deel van de beoordeling van de 

cursisten vormen. Voor een geslaagde afronding hebt u voldoende studiepunten 

nodig. Deze zijn te verkrijgen door: 

· Aanwezigheid op de cursusavonden (minimaal 4 van de 5 avonden) 

· Het aantonen van de vereiste schaakvaardigheid 

· Het met voldoende resultaat voltooien van de praktijkopdrachten 

Na een geslaagde afronding, krijgt de kandidaat een officieel diploma van de 

KNSB.



 

 

Welke einddoelen moeten behaald worden? 

Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers met behulp van bestaand 

lesmateriaal trainingen verzorgen voor beginnende jeugdschakers. De 

einddoelen van de cursus zijn: 

 

Didactiek: 

· werken met stap 1 van de Stappenmethode 

· werken met een les model 

· kenmerken van het spel van beginnende schakers herkennen en benoemen 

 

Organisatie: 

· inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling op een club 

· een beeld van de eigen taken 

 

Begeleiding: 

· kennis en inzicht in de kenmerken van leiding geven aan jeugd 

· vaardigheid in het begeleiden van schaakjeugd vanaf circa. 7 jaar 

 

Techniek: 

· beheersing van de stappen 1 en 2 (schaaktechniek wordt alleen getoetst, 

niet behandeld in deze cursus) 

· het kunnen benoemen van de schaakbegrippen uit de methode 

· vaardigheid in het oplossen van elementaire posities en combinaties 

 

Cursusomvang 

De cursus bestaat uit 5 contactavonden van 3 uur. Een evenredig deel van de 

opleiding bestaat uit zelfstudie (leesstof en schaaktechniek) en 

praktijkopdrachten. 

 

Informatie en aanmelding 

Informatie over de kadercursussen zijn te verkrijgen bij de medewerker 

kadervorming van de KNSB, mevrouw Sacha Schiermeier, 023-5254025. 

U kunt ook een e-mail sturen naar sschiermeier@schaakbond.nl of u inschrijven 

via de website: www.Schaakbond.nl/formulieren/cursussen. 
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Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  
Mail naar nico.grubben@home.nl 
 
Ook mensen die niet lid zijn van onze club  kunnen de nieuwsbrief gratis ontvangen. 
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