
Informatie NOTA BENE (Opgelet!) - schaaktraining in De Schulp, Buizerdstraat 10.  
Tel. 313155 Website: http://www.deschulp-assen.nl/
Contact: spriensma@versatel.nl (Tinus Spriensma) 

Schaken doe je met nogal verschillende stukken op een bord met 64 velden. De bedoeling is om dat 
steeds  handiger en slimmer te doen.

De NOTA BENE (Opgelet!) - schaaktraining op de 
woensdagmiddag gaat op 6 september 2017 het 14e 
seizoen in.
We doen dit weer met een Open Middag vanaf half 
twee. Ook ouderen met veel vrije tijd zijn 
welkom, achter in het lokaal!
Een groter aantal deelnemers dan vorig seizoen is 
zeer gewenst. Daarom is toen aan het eind de 
opmerking gemaakt “Wij dringen er zachtjes op aan 
om jong te beginnen, vanaf (bijna) 6 jaar. En dat 
onmiddellijk vanaf september. Dat zal niet zomaar 
kunnen, maar het kan. Het kan met kinderen die al 
vraagjes of vragen stellen. Zoals het bekende 
“Waarom?”  “Waarom moet ik nu al naar bed?” 
Daar komt al gauw achteraan: “Hoe?” “Hoe kom ik 
van Rolde of zelfs van Annen naar Assen?” En dan 

hebben ze graag ouders en andere opvoeders die met 
die vragen om weten te gaan. 
Van Wijgerden schrijft: “Voor kinderen tot 8 jaar 
zijn met medewerking van Eddy Sibbing de werk-
boeken Opstapje 1 en 2 ontwikkeld.” 
(Stappenmethode 1) 
Die leeftijdgrens geldt in het algemeen. Laten we 
hem in Assen bij Nota Bene ook eens een beetje 
ongelijk geven – Assen is best bijzonder!”
Vergelijk: “De Nutsschool Wassenaar was ook al 
kampioen in 2015 en 2016. Ze zeggen 
dat hun succes te danken is aan het feit dat ze zo 
vroeg beginnen met schaakles (groep 3) en daardoor 
steeds in ervaring op de concurrentie voorliggen.” 
( http://www.schaken.nl/nieuws/titels-nk-bo-
middenbouw-naar-wassenaar-almere-en-haarlem )

We geven les met de Stappen 1 tot 4 van de methode Brunia/Van Wijgerden. 
We doen dit 8 à 9 maanden. 
Voor Stap 1 en 2 wekelijks, 
voor Stap 3 en 4 om de 14 dagen. 
We starten om 13.45 uur. 
Om 16.15 uur hebben we twee keer pauze gehad, veel oefeningen gemaakt en ook gespeeld. 
In de schoolvakanties nemen en geven wij vrij.

Per Stap een kleine vooruitblik:

Stap 1 geeft de belangrijkste spelregels en de basistechnieken (aanvallen, verdedigen). 
De waarde van de stukken (liever een Toren dan een Loper) wordt bekend 
en het mooiste (voor jou?): Mat-in-één zet, doel bereikt. 
In Stap 1-Plus is er wat meer aan de hand. 
We leren kiezen tussen een zet die wat oplevert en één of meer die niets of erger opleveren. 
De Plus-lessen zijn een uitdaging om, met gegroeid begrip van het spel, 
zelfstandig kansen te benutten en dreigingen het hoofd te bieden. 
Dit “Stapje” erbij lukt alleen bij de nodige aanleg en motivatie!

De overgang naar Stap 2 is wel wat een sprong: het is niet met één zet bekeken. 
Mat of materiaalwinst bereik je met een goede eerste zet en een goede tweede (“combinatie”). 
Dit zul je zien bij activiteit van jouw stuk(ken) aan de jouw kant 
en kwetsbaarheid van stukken of velden aan de andere. 
Je kent “Mat-in-twee”. 
  

Stap 3 is een vervolg op Stap 2 met een fiks aantal “nieuwtjes”, zoals 
de derde vorm van ‘dubbele aanval’: röntgen; 
het winnen met Koning+pion tegen Koning; 
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het offeren van zelfs de Dame om mat te krijgen. 
Het laatste lijkt wel vreemd ... Onvoorzichtig mag niet!

De overgang naar Stap 4 is wel weer een sprong. 
We “verdienen” mat of materiaal pas met onze derde zet. 
Voor de tactiek komen ‘Onderbreken’ en ‘Blokkeren’ (= nog 2 keer ‘Uitschakelen verdediger’) erbij, 
voor het eindspel de rol van de Toren 
en voor mat in enkele zetten de ‘Magneet’.

Onze ervaring is dat elke redelijk begaafde en 
gemotiveerde leerling van het basisonderwijs tot 
en met Stap 3 kan komen en daarmee aardig partij 
kan geven achter het schaakbord. 

Na het Basisscholenschaakkampioenschap 
(meestal eind januari) bestaat de mogelijkheid om 
in een Stap in te stromen.

De tarieven: 10 maanden:  € 80. 
(Hiermee zijn dan werkboeken (à € 4,60) en examens (à € 3,00.) al betaald. 
Bij instromen in februari: € 40). 
De inschrijfgelden zijn per termijn van € 40 te voldoen op rekening: 
Hr M Spriensma en Mw M V Spriensma-Groenewoud NL08 INGB 0003 9762 94 
(De inschrijfgelden zijn 2015/16 verhoogd i.v.m. huurverplichtingen bij gewijzigd gemeentelijk beleid.)

De medewerkers: 
Stap 1, docent: M. Spriensma spriensma@versatel.nl  
Stap 2, docent: D. Sloots  dick.sloots@kpnmail.nl 
Stap 3, docent: René den Dekker renedendekker@kpnmail.nl  
assistent-docent: C. van der Werff cgvanderwerff@gmail.com
Stap 4, docent: W. Knol, avdwerff@tiscali.nl 

De doelen van de “NOTA BENE” (Opgelet!) - schaaktraining (in volgorde van voorrang)
  
a. Basisschooljeugd (en anderen) in Assen en 
omgeving in de gelegenheid stellen om kennis te 
maken met het schaakspel en een diploma te 
verdienen. 
Per Stap zal de vaardigheid in het spel toenemen. 
(Een Stap moest maar niet overgeslagen worden.)
“Sprongen” kunnen wij niet garanderen ...

b. Jeugdspelers van schaakclubs/-verenigingen in de 
gelegenheid stellen om in hun competitie hun 
partijtje flink mee te blazen. (En seniorenschaak 
bevorderen)
c. Een basis leggen voor het deelnemen aan 
toernooien.
d. Anderen, die in de gelegenheid zijn om de opleiding 
te volgen, zijn van harte welkom. Maar jeugd gaat 
voor bijv. pensionado’s.

De middelen van de “NOTA BENE” (Opgelet!) - schaaktraining 
a. De officiële Stappenmethode van Brunia/Van 
Wijgerden. De leerlingen krijgen “Werkboeken”. (Er
zijn ook digitale middelen voorhanden.)
b. Een geschikte locatie – we gebruiken ruime 
lokalen in De Schulp. 

c. Voldoende tijd (woensdagmiddag, 13.45-16.15 
uur met twee pauzes van een kwartier; de maanden 
september t/m mei/juni.).   
d. Schaakmateriaal o.a. van Schaken Overdag.

Algemeen
Het is verboden om tijdens les snoep, spelletjes en 
andere spullen op tafel te hebben. 

Word minstens vanaf diploma Stap 2 lid van de 
schaakclub (of ga regelmatig naar toernooien). 
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Je mag een proefexamen maken wanneer je wilt. 
Onvoldoende? 
Dan het werkboek afmaken 

en laten nakijken 
en bespreken. 
Daarna herkansing.

[De trainers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 
voor schade, 
die buiten hun directe verantwoordelijkheid, 
door leerlingen wordt aangericht.] 

Assen, 18 juni 2017
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