Informatie NOTA BENE-schaakopleiding
in ’t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Contact: spriensmamartinus395@gmail.com (Tinus Spriensma)
Schaken doe je met 32 stukken op een bord met 64 velden. Het bord ligt goed met linksonder een
zwart veld.
De stukken zijn nogal verschillend, ze gaan/slaan ook verschillend; èn met het ene kun je meer
dan met het andere.
De bedoeling is om steeds handiger en slimmer zetten te doen.
De NOTA BENE (Opgelet!) - schaaktraining op de woensdagmiddag gaat het 18e seizoen in.
We doen dit in ’t Markehuus, Scharmbarg 35 (Peelo), 9407 EA Assen. tel 0592-346209
Daar hebben we het heel goed naar onze zin.
We maken gebruik van de Stappenmethode. https://www.stappenmethode.nl/nl/
Leren gaat meestal niet met sprongen ...
We leiden in en op in drie (3) Stappen.
Inleiden is laten zien (op een demonstratiebord) hoe het werkt.
Vervolgens gaan we aan het verwerken met oefeningen/opgaven; elk werkboek heeft 56 bladzijden
en verreweg de meeste hiervan tellen 12 opgaven.
Er valt daarom thuis ook wel wat te doen: eigen werk aan je opleiding.
Een Stap wordt afgesloten met een examen en mogelijk een diploma.
Tenslotte komen we op onze middag ook aan spelen toe; en de leerling kan om begeleiding vragen.
Al onze leerlingen worden administratief lid van de plaatselijke schaakclub. Zie
https://www.schaakclubassen.nl/informatie/. Ze kunnen dan elke vrijdagavond minstens een uurtje
schaken en ontvangen ook Schaak-magazine (met jeugdkatern).
Dit lidmaatschap gaat € 55 kosten; daar vallen werkboeken (à € 5,60) en (proef)examens (à € 3,50) ook
onder.
Als de basisscholen beginnen, doen wij dat ook.
Op 25 augustus houden we van half twee (13.30 u.) tot half vijf Open Middag om (weer) kennis te
maken. Wat we al kunnen, laten we bijvoorbeeld zien in proef- en echte examens.
Daarna gaan we door tot eind mei 2021; in de schoolvakanties zijn we vrij.
Assen, juni 2021
De medewerkers:
Stap 1, opleider: M. Spriensma
Stap 2, opleider: D. Sloots
Stap 3, opleiders: Jacob Dijkstra,
René den Dekker,
Cor van der Werff

spriensmamartinus395@gmail.com
dick.sloots@kpnmail.nl
jsjdijkstra@home.nl
renedendekker@kpnmail.nl
cgvanderwerff@gmail.com

