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Leuke schaakactiviteiten voor 

basisschoolkinderen in de meivakantie! 

 

Het Topsportcentrum Rotterdam (naast De Kuip)  is vanaf 26 april '14 het strijdtoneel voor het 

NK Schaken voor jeugd t/m 20 jaar. 120 jeugdschakers zullen (in drie leeftijdscategorieën) 

negen dagen lang schaken om de titels. Het evenement wordt georganiseerd door de gemeente 

Rotterdam, Stichting Pathena en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

 

Nevenactiviteiten 

De stichting Het SchaaKKasteeLzal in  die periode nevenactiviteiten organiseren voor  

kinderen van de basisscholen. 

De volgende nevenactiviteiten staan op het programma :  

 

1. Internationaal  internettoernooi  voor basisschoolkinderen  (op uitnodiging) , zondag 27 april 

2. Iedereen kan schaken leren,  (zondag 27 april) 

3. Zuid-Holland Cup voor teams van basisscholen(op uitnodiging, maandag 28 april) 

4. KNSB 6-9 jarigen toernooi (dinsdagmorgen, 29 april) 

5. Rotterdam  Schaaktrofee (op uitnodiging, dinsdagmiddag 29 april) 

6. Doorgeefschaakfestijn (woensdagmorgen 30 april) 

7. Snelschaaktoernooi voor ouders, begeleiders, bezoekers (woensdagmiddag , 30 april)  

8. Schaken met het groot en klein Rotterdam Schaakspel, doorlopend 

9. Doorlopende expositie  schaakschilderijen  

 

Voor de activiteiten genoemd onder  2, 4 en 6 kunnen 

schoolkinderen zich nog opgeven. Deelname is gratis. Hieronder 

een toelichting op deze activiteiten. Gratis parkeren. 
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Iedereen kan schaken leren (zondag 27 april) 

Door Jan Sijbesma  

Schaakcursus voor kinderen op zondag 27 april  
 

Kinderen van de basisschool, die graag schaken willen leren, krijgen nu de kans! Op 

zondagmiddag 27 april wordt tijdens het NK Pathena een introductiecursus schaken voor 

basisschoolleerlingen gehouden. De cursus vindt plaats in het Topsportcentrum (naast de 

Kuip), Van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam. Het is gratis en het duurt van 14.00 

uur tot 16.00 uur. De cursus wordt gegeven door Jan Sijbesma, die al meer dan 40 jaar 

schaakles geeft op basisscholen. Hij gebruikt bij deze cursus de zgn. Stappenmethode. 

Materiaal is aanwezig. Wil je aan deze schaakcursus meedoen, die wordt georganiseerd 

door de stichting "Het Schaakkasteel", geef je dan op voor 25 april. Dit kan op het 

volgende emailadres: jansijbesma1950@gmail.com onder vermelding van naam, leeftijd 

en emailadres.  

 
Laat deze kans om kennis te maken met deze prachtige denksport niet verloren gaan!  

KNSB 6-9 jarigen toernooi  

De stichting Het SchaaKKasteeL organiseert op dinsdagmorgen 29 april het 

nieuwe 6 - 9 jarigen toernooi van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 

(KNSB). De KNSB heeft een opzet gemaakt voor een nieuwe toernooivorm naast 

het bestaande teamtoernooi voor het basisonderwijs.  

 

De belangrijkste uitgangspunten van deze toernooivorm zijn:  

1. Het wordt een teamtoernooi met schoolteams met een onbeperkt aantal 

teamleden; er wordt in individuele groepjes gespeeld waarbij alle scores 

meetellen voor het teamresultaat; door het toepassen van een verrekening 

systeem krijgen kleine scholen evenveel kans als grote scholen; ook beginners 

moeten mee kunnen komen en een leuke middag hebben;  

2. Kinderen moeten zo veel mogelijk tegen kinderen van gelijk niveau kunnen 

spelen;  

3. De toernooi winnaar mag naar de grote landelijke finale op 14 juni in Arnhem.  

4. Door hun deelname aan dit toernooi zijn de kinderen een jaar lang 'Scholierenlid' 

van de KNSB en zij ontvangen een licentiecode voor ChessTutor Stap1 om thuis te 

oefenen op de computer met de Stappenmethode, de lesmethode van de KNSB.  

5. De kosten voor deelname, 7,50 euro per kind, komen v.r.v. de stichting Het 
SchaaKKasteeL 
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Het nieuwe KNSB-toernooi was een groot succes bij de Haagse Schaakbond  

 

Kalendergegevens:  

 Speellocatie: Topsportcentrum (naast de Kuip), Van Zandvlietplein 20 , 3077 AA 

Rotterdam.  

 Deelnemers: Kinderen uit de groepen 3,4 en 5 van de basisschool. Scholen 

kunnen kinderen uit deze groepen opgeven.  

 Speelsysteem: 5 ronden volgens het Zwitsers systeem.  

 Bedenktijd: 30 minuten voor de hele partij. Als de partij na 20 minuten nog niet 

afgelopen is, wordt er een klok gebruikt met 5 min.p.p.p.p.  

 Prijzen: Er worden drie groepen gemaakt. In elke groep zijn er 3 prijzen 

beschikbaar. Verder zijn er drie schoolprijzen. De resultaten van de kinderen van 

een school worden volgens een speciaal telsysteem bij elkaar opgeteld. De 

winnaar van de schoolprijs wordt uitgenodigd voor de landelijke finale op 14 juni 

te Arnhem.  

 Aanmelding: Dit dient van tevoren te gebeuren. De scholen geven de namen met 

de groep, waarin de kinderen zitten, op.  

 Inschrijfgeld: Gratis.  

 Aanmelding bij /tevens contactpersoon: Jan Sijbesma, liefst per email: 

jansijbesma1950@gmail.com tel. 06 54621879.  

 Tijdschema: 

9.00 - 9.30 uur: Aanmelding. 

9,30 - 9.45 uur: Opening. 

9.45 - 10.15 uur: 1e ronde 

10.20 - 10.50 uur: 2e ronde 

10.55 - 11.25 uur: 3e ronde 

11.30 - 12.00 uur: 4e ronde 

12.05 - 12.35 uur: 5e ronde 
12.45 - 13.00 uur: Prijsuitreiking.  

Doorgeefschaakfestijn  

De stichting Het SchaaKKasteeL organiseert op woensdag 30 april ('s morgens) 

een toernooi doorgeefschaak.  

 

Doorgeefschaak is een leuke variant op het schaakspel, waarbij twee teams van elk 

twee kinderen het in twee gelijktijdig, naast elkaar gespeelde schaakpartijen tegen elkaar 

opnemen. Elk team heeft eenmaal wit en eenmaal zwart. Iedereen speelt zoals 

gebruikelijk op 1 bord tegen 1 tegenstander, maar wie een stuk of een pion van zijn 

tegenstander slaat geeft dat door aan zijn medespeler. Deze mag dan, op een 

zelfgekozen moment, in plaats van een normale zet te spelen, een van de doorgegeven 

stukken of pionnen op zijn eigen bord plaatsen.  
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Doorgeefschaak is erg populair onder kinderen en een toernooivorm maakt het nog 

leuker en spannender. Dit is ook een goede oefening voor het officiële kampioenschap 

doorgeefschaak van de Rotterdamse Schaakbond dat op zaterdag 4 mei zal worden 

gehouden, ook in het Topsportcentrum. Zie de agenda. (klik hier)  

 

Kalendergegevens:  

 plaats: Topsportcentrum (naast de Kuip), Van Zandvlietplein 20, 3077 AA 

Rotterdam.  

 speelsysteem: 7 ronden Zwitsers.  

 speeltempo: 7 minuten per speler per partij.  

 deelnemers: Kinderen van de basisschool. Je geeft je op als tweetal. Leuk is om 

een mooie naam voor je team te bedenken!  

 inschrijfgeld: Gratis.  

 prijzen: Voor de eerste drie teams zijn er bekers.  

 aanmelding: Dit moet van tevoren gebeuren.  

 Aanmelding bij contactpersoon: Jan Sijbesma, het liefst per email: 

jansijbesma1950@gmail.com of telefonisch: 06 54621879.  

 tijdschema:  

9.00 - 9.30 uur: Inschrijving. 

9.30 - 9.45 uur: Opening. 

9.45 - 10.00 uur: 1e ronde 

10.10 - 10.25 uur: 2e ronde 

10.35 - 10.50 uur: 3e ronde 

11.00 - 11.15 uur: 4e ronde 

11.25 - 11.40 uur: 5e ronde 

11.50 - 12.05 uur: 6e ronde 

12.15 - 12.30 uur: 7e ronde 
12.45 - 13.00 uur: Prijsuitreiking.  

Alle side events die door Het SchaaKKasteeL worden georganiseerd 

zijn hier met één klik te vinden.(http://www.abscheel.nl/PathenaNKJeugd2014/) 

http://www.r-s-b.nl/jeugd/OKjeugddoorgeefschaak/
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