
 

Schaken op de basisschool 
 

Het project is in het tweede jaar uitgebreid!  
Het project om gedurende drie jaar met begeleiding door een schaaktrainer, het schaken 
op de basisschool in de Alphense regio te stimuleren en te versterken, is oktober 2012 van 
start gegaan en heeft nu het tweede jaar succesvol afgesloten  
 
Stand van zaken, juli 2014.  
 

1) Financiën:  
+ diverse fondsen en instellingen hebben een bijdrage gegeven, zoals Rabobank 
Rijnstreek Fonds, het VSB Fonds en de Leidse Schaakbond.  
+ zakelijke sponsoren, The Data Caretakers en C-1000, hebben ook een bijdrage 
gegeven  
+ deelnemende scholen en ouders dragen de directe kosten van de trainer 
+ de gemeente Alphen aan den Rijn heeft helaas negatief beslist over de 
subsidieaanvraag in 2012 
 

2) Deelnemende scholen:  
de volgende scholen nemen deel aan het project:  
+ de Hobbitburcht, Alphen aan den Rijn, afgelopen jaar met twee groepen 
+ het Palet, Alphen aan den Rijn, met één groep  
+ het Kompas, Ter Aar, met één groep 
De groepen bestaan in principe uit maximaal 14 leerlingen 
 

3) Informatie:  
+ informatie over het project is te vinden op http://www.alphenseschaakclub.nl/ 

 
Wat is het afgelopen jaar gerealiseerd? 
 
1) Trainen op de basisschool 

Als trainer is het afgelopen jaar de KNSB-trainer Frank Erwich op de Hobbitburcht 
 actief geweest. Hier is de training vooral gericht op schakers met meer ervaring.  
Op verzoek van ouders is het aantal lessen dit jaar uitgebreid tot 28 maal.  
Informatie over Frank op http://schaakeducatie.nl/. 
In het eerste projectjaar kon de Hobbitburcht doordringen tot de beste 16 scholen 
van Nederland! Dat lukte het afgelopen jaar niet, wel werd de regionale finale in 
Leiden bereikt met 2 teams. 
 Op het Palet en Het Kompas is de training het afgelopen jaar overgenomen door het 
ASC-lid Richie Bartels. Hij heeft in het eerste projectjaar de opleiding tot trainer 
gevolgd in Alphen aan den Rijn.  
De scholen zijn alle voorzien van digitale lesmethodes voor het zelfstandig oefenen. 
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Frank Erwich actief op de Hobbitburcht 
  

2) Trainen van volwassenen 
Om het trainen op de basisschool ook door anderen mogelijk te maken is het 
 eerste projectjaar een KNSB-trainerscursus, stap 1, georganiseerd in Alphen. 
Trainer was de KNSB-trainer Pascal Losekoot, http://www.schaaktraining.nl/ 
Het afgelopen projectjaar was er onvoldoende belangstelling om deze cursus te 
kunnen herhalen in Alphen aan den Rijn.  
 

3)  Trainen op de schaakclub 
 Het afgelopen projectjaar heeft Frank Erwich een keer per maand een training op 
 de schaakclub verzorgd voor de gevorderde schooljeugd. In totaal 6 lessen, die 
 mogelijk het volgende jaar voortgezet gaan worden 
 

4)  Materiaal 
 Er zijn een aantal digitale klokken voor de Hobbitburcht aangeschaft. Verder twee 
 demonstratieborden voor de schaaklessen 

 
5)  Deelname aan toernooien 

 ASC organiseerde ook dit jaar de volgende toernooien in Alphen aan den Rijn: 
 Het basisscholenschaaktoernooi 
 Dit toernooi werd dit jaar voor de 41e keer door ASC georganiseerd. Hierbij wordt 
 gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Ashram college in Alphen a/d Rijn. 
 Het toernooi vond begin februari 2014 plaats. 

 Dit jaar werd deelgenomen door 9 scholen uit Alphen a/d Rijn en regio, met in 
 totaal 24 teams van 4 a 5 leerlingen, in totaal meer dan 100 deelnemers, met als 
 winnaar het 1e team van Via Nova, met als 2e de Hobbitburcht 1 en als 3e het 
Kompas. Als 4e eindigde de Hobbitburcht 3. 
 Deze teams streden mee in het regionale kampioenschap in Leiden, maar drongen 
dit jaar niet door tot de landelijke finale  
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Geconcentreerd schaken tijdens het basisscholenkampioenschap 

 
De Alphense jeugdschaakdag 
Dit toernooi werd dit jaar in juni voor de 40e keer georganiseerd door ASC.  
Weer in het kader van de regionale Grand Prix reeks binnen de Leidse bond, 
waarbij de finale plaatsvindt in Alphen a/d Rijn. Deze keer was de deelname 
uitzonderlijk groot door veel deelnemers (20) van de Alphense scholen! 
In totaal gingen 142 jongeren uit heel Zuid-Holland voor de prijzen!  
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Wat gaat het komend jaar gebeuren? 
 

1) Trainen op de basisschool wordt voortgezet op de drie eerder genoemde scholen, in 
vier groepen, met Frank Erwich en Richie Bartels als trainers. 
 

2) Deelname aan toernooien zal worden gestimuleerd, waarbij in ieder geval de twee 
eerder genoemde toernooien weer worden georganiseerd 
 

3) Trainen op de schaakclub. Frank Erwich zal mogelijk ook dit jaar een maal per 
maand op de schaakclub een extra training gaan verzorgen voor de gevorderde 
jeugd 
 

4) Materiaal. Mogelijk zal ook het komende jaar weer schaakmateriaal aangekocht 
worden voor de scholen. 
 

Het is niet gelukt meer scholen te laten deelnemen aan het project door organisatorische 
en/of financiële problemen bij wel geïnteresseerde scholen, maar verdere pogingen zullen 
worden ondernomen. 
Ook hebben zich nog geen volwassenen gemeld om deel te nemen aan een nieuwe 
schaaktrainerscusus.  
 
 
 
Fried Logemann / voorzitter ASC / juli 2014;  
http://www.alphenseschaakclub.nl/ 
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