
 
 
 
 
  

December  2019  

Venlo Schaakt! 

door: Nadia 
 
Waarom maken wij nou eigenlijk 
een schoolschaakkrant?  Nou het 
antwoord is best simpel. Onze 
leraar meneer Geert kwam met 
dit idee. De meeste stemden in 
met het plan voor de krant. Deze 
krant maken wij ook omdat wij 
schaken heel leuk vinden en wij 
vinden dat meer mensen dat 
mogen weten. Als ik eerlijk ben 
vond ik schaken maar als een 
saaie sport klinken, maar als je 
nou eenmaal een beetje 
doorhebt hoe het werkt, dan is 
het best wel leuk. 
 
 
Brazilie 
 Ik heb in Brazilië gewoond toen 
was ik nog vijf was. Daar op 
school moesten wij leren 
schaken. Het was in het begin al 
leuk. We speelden dan met 
alleen een stuk om te leren hoe 
die werkt. Nu kan ik het al beter 
en het voelt heel goed als je een 
potje schaken hebt gewonnen. 
 

 

Een schoolschaakkrant .. waarom? 
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Schaakmeester Geert: 
 
Het idee om een 
schoolschaakkrant te maken is 
ontstaan omdat de 
belangstelling van de jeugd 
voor het schaken in Limburg 
steeds minder werd. Er zijn 
wel enkele schaakclubs in 
Limburg met jeugdleden, maar 
in vergelijking met andere 
delen van het land zijn het er 
erg weinig. 
Als je bedenkt dat op de 
Talentencampus Venlo (TCV) 
meer dan 40 kinderen schaken, 
dan moet er toch meer 
mogelijk zijn.  Om kinderen op 
andere basisscholen te 
bereiken heb ik het project 
van de schoolschaakkrant  
bedacht. De kinderen van de 
Talentengroep van de TCV 
hebben een aantal artikelen 
gemaakt. Die hebben we 
verzameld en er een eerste 
krant van gemaakt.  
Dit is de allereerste krant met 

de naam Venlo Schaakt! 
In de komende maanden gaan 
we aan de slag om deze krant 
leuker en mooier te maken.   

We zijn benieuwd naar jullie 
reacties.  Mail me maar op 
geert.hovens@planet.nl. 

 

Deze schoolschaakkrant   i s  gemaakt  door  en voor  k inderen  

Eindredact ie:  Geert  Hovens  
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Hoe heet je? : Luca 
 
Hoeveel  toernooien heb je gedaan? : 4 
 
Vind je schaken leuk?: ja natuurlijk 
 
Hoeveel potjes heb je gewonnen? : 56 
 
Heb je huisdieren : ja ik heb een poes en een hond. 
 
Wat vindt je het fijnste schaakstuk? : De dame 

Interview …. door: Adrijan 

 
 
Luca werd in maart 2019 met zijn team 
Limburgs kampioen in de categorie 
Middenbouw. Het team mocht ook naar 
het Nederlands kampioenschap in 
Utrecht! 
  

Luca is een echte schaaktopper !! 

De Stelling…. door: Indra 

Schaakspelletje: 
   Dobbelschaak… 

  
Behalve een 
schaakbord en 
schaakstukken heb je 
hiervoor ook een 
dobbelsteen nodig.  
De worp met de 
dobbelsteen bepaalt 
met welk stuk je moet 
zetten (1=Koning 
2=Dame 3=Toren 
4=Paard 5=Loper 
6=pion) 
Als je dan geen zet 
kunt doen, dan mag je 
nog een keer gooien, 
net zo lang tot je wel 
kan spelen. Wie het 
eerste de Koning van 
de ander slaat wint. 
Als een Koning 
aangevallen staat, heb 
je pas gewonnen als je 
de beurt daarna de 
Koning kan slaan. Dan 
moet je dus eerst nog 
goed gooien! En 
daarna natuurlijk goed 
nadenken!! 
 

Luca toont trots het 

Torendiploma. 
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Schaakstrip ….door: Julian 

 

 

  
 
Wit is hier aan zet.  
Wat is de beste zet? 
 
Tip:  
kijk naar aangevallen stukken! 
 
 
Oplossing naar geert.hovens@planet.nl 
  

 

.  
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Het kampioenschap van 

Limburg voor de jeugd 

komt eraan.  

Datum: 5 januari2020 

In: OC De Glazenap, 

Spechtstraat 58, Tegelen 

Inschrijven via mail: 

phoeben3@kpnmail.nl 

 

Start 10.00 uur 

Aanmelden:9.00-9.30 uur 
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Simultaan 
 
Als een hele sterke schaker of een 
grootmeester op meerdere borden 
tegen verschillende spelers speelt, 
noem je dat een simultaan. De 
simultaangever (de grootmeester of 
sterke schaker) gaat dan op volgorde 
langs de borden. Zodra hij bij een bord 
komt, moet de speler die bij dat bord 
staat, zijn zet doen, waarna de  

Uitleg Schaakterm … door Silje 

 
simultaangever een tegenzet doet. Dan 
heeft die tegenstander tijd om na te 
denken over zijn zet, totdat de 
simultaangever terug aan zijn bord 
komt.  
 
De simultaangever speelt meestal alle 
partijen met wit, want alle 
tegenstanders verslaan is vaak al lastig 

genoeg. 

 

 Op de foto hiernaast zie je de sterkste 
schaker van Nederland: Anish Giri.  
Hij speelt tegen Thijn en nog 4 andere 
kinderen een zogenaamde 
kloksimultaan. Iedereen heeft 5 
minuten en Anish heeft maar enkele 
seconden om een zet te doen en de klok 
in te drukken. 
Knap he! Wij zouden er erg zenuwachtig 

van worden. 

Schaken is…… je tegenstander niet storen…. Tekening Miel 
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Rekenknobbelschaak ……door: Indra 
 
 

  
 
 

Schaakinstuif 
Op de zaterdagmorgen (behalve in de schoolvakantie)  is er  
van 10.30 tot 12.00 uur een (gratis) schaakinstuif voor de jeugd in 
Ontmoetingscentrum Glazenap in Tegelen. Iedereen is welkom. Schaken 
met plezier staat voorop. Een prima mogelijkheid om te kijken of een 

schaakclub iets voor je is. 

In de stelling hierboven is het mat.  
Hiernaast zet je de loper weg, dan zet 
je de koning schaak en de koning moet 
weg en de loper maakt ruimte voor de 
toren om de dame te slaan. 
 
Commentaar schaakmeester Geert: 
 dit noemen we een aftrekaanval.  
Een slimme zet! 

 

 

Schaakweetje  door Luca 

 

 
Wat is aftrekschaak? 
Aftrekschaak is een onderdeel van dame 
diploma van Chessity, hier is een 
voorbeeld. 

Aftrekschaak is als je in deze stelling de 
loper op het groen vakje zet en de 
koning staat schaak maar in dit geval 
schaak mat. Snap jij hem? 

 

 
Aftrekaanval  
 

 
In Venlo zijn er maar 
liefst vier schaakclubs. 
Kun je schaken of zou 
je het graag willen 
leren dan kan dit: 
Dinsdag om 18.00 uur 
in Tegelen in 
OC Glazenap, 
Spechtstraat 58 
Dinsdag om 19.00 uur 
in Velden in 
BMV De Vilgaard, 
Schandeloseweg 1. 
Donderdag om 18.30 
uur in Venlo in 
Gemeenschapshuis 
Maagdenberg, 
Maagdenbergweg 27. 
Vrijdag om 18.00 uur 
in Blerick in 
 ’t Raodhoes, 
Antoniusplein 2 
 
 

Info: zie www.lisb.nl 

 

 

 
 
 
Zwart is hier aan zet en kan hier met een combinatie 
(een aantal sterke zetten achter elkaar) winnen. 
Zwart slaat eerst de toren op c3 en de witte dame moet  
terugslaan op c3.Daarna offert zwart zijn toren en 
paard voor de dame en een pion. 
 In schaaknotatie is dit:  
1. .., Txc3 2. Dxc3, Tg1+ 3. Kxg1, Pf3+  
4. Kg2, Lxc3 5. Kxf3, Lxb4  en zwart gaat makkelijk 
winnen. 

 

 

 

  

 


