school-GAME
OVER ?

GAME ON !
HALLO,
Wij zijn de Torenaars van SchaakVereniging de
Toren. We zijn er trots op dat we met zijn allen al
een aantal jaren in de breedte de beste
jeugdschaakclub van Nederland zijn en momenteel
ook de grootste . Dus kijken heel wat schakers een
beetje tegen ons op, …… samen zijn wij Torenaars
sterk! Maar wil je zelf steeds beter worden en
misschien kampioen? Dan kun je dat leren, want er
lopen bij ons heel veel kampioenen rond op
vrijdagavond van wie je dat kunstje kunt afkijken.
Twaalf jaar geleden waren we nog maar een
eenvoudig kluppie beginnende schakers, maar we
vonden het leuk om veel te spelen en te trainen.
Voor ons is schaken TOV . Dat is Trainen, Opletten
(concentreren tijdens een partij) en Volhouden ook
na Verliezen. Want verliezen is niet erg, omdat je er
wat van kan leren. En……… er komt altijd weer een
nieuwe kans op een prachtige partij. Weet wel : Er
zijn ook verliespartijen met prachtige slimme zetten!
Jammer van dat ene foutje, maar toch heel goed
gespeeld, volgende keer beter …Volhouden !
Wij Torenaars hopen, dat jullie het
schoolschaaktoernooi leuk vonden! Doen jullie
volgend jaar weer mee? Helaas duurt dat nog een
hele tijd.
Maar……je hebt wel kans om in het komende jaar net
als wij nog beter te leren spelen. Door veel te spelen
zul je heel snel vooruitgaan! Veel spelen kun je op
school, maar je kunt het ook doen bij een
jeugdschaakclub.
Er zijn in Arnhem twee jeugdschaakclubs. Er spelen
jongens en meisjes vanaf ongeveer 7 jaar.
Wij Torenaars, komen uit Arnhem, Deventer,
Veenendaal, Apeldoorn, Didam, Rhenen, Tiel..
maar we spelen allemaal op vrijdagavond van
18.30 tot 20.30 uur (de jongsten in de
pionnengroep meestal tot rond 20.15 uur) in
het 2e fasegebouw – de Olympic Oval – het
ronde gebouw van het Olympus-College ,
ingang Zeegsingel. (bij de Rijnhal in Arnhem)
Wat valt er allemaal te beleven bij SV de Toren?
• Wedstrijden spelen in de Interne JeugdCompetitie
(de IJC). (elke week is er een stand van de IJC, kijk
maar op de Torensite:
http://www.schaakverenigingdetoren.nl/)
We spelen 4 periodes van 8 vrijdagavonden, die
allemaal eindigen met een prijsuitreiking. Aan het
einde van het seizoen huldigen we ook onze
clubkampioenen, jongens en meisjes in verschillende
leeftijdsgroepen. Er zijn ook prijzen voor beginners
en voor degenen die het meest vooruit gingen in een
jaar.

• Bij de Toren spelen kinderen van allerlei leeftijden
en speelsterkten. Er zijn Gelderse en zelfs
Nederlandse kampioenen bij, die in onze
koningsgroep spelen. Er zijn zelfs Torenaars, die voor
Nederland op het EK en WK mee deden. Ze schaken
en trainen daarvoor al vele jaren, dus ze hebben het
echt zelf verdiend.
De beginners spelen bij ons in de pionnengroep. Ook
onze kampioenen waren ooit beginners, die wel eens
een stuk weg gaven. Je hoeft dus niet bang te zijn,
dat je nog niet goed genoeg kunt schaken. Je speelt
in onze IJC altijd tegen kinderen, die ongeveer even
goed schaken als jij. Dat is het leukst en je leert er
het meest van.
• Naast deze “echte” wedstrijden kun je meedoen
aan allerlei andere schaakspelletjes, zoals
snelschaken, weggeefschaak en doorgeefschaak. Die
spelletjes leer je in een minuutje. Je kunt er veel
schaakplezier aan beleven. (Wie zegt dat schaken
saai is ?????? )
• We gaan soms wel met 30 of meer Torenaren (erg
gezellig) meestal op zaterdagmiddagen naar de
IJSCO-toernooien en naar team-wedstrijden (met
viertallen) tegen andere schaakclubs. Leuk en
spannend! Ook als je niet lid van een club bent kun
je trouwens voor de IJSCO-toernooien inschrijven.
Als schoolschaker speel je daar in het begin tegen
andere beginnende schakers en elk IJSCO-toernooi
zijn er prijzen te winnen. Kijk maar op de IJSCO-site
(http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalen
der.html)
• Naast de wedstrijden wordt er schaaktraining en
schaakles gegeven. Daar beginnen onze vrijdagse
schaakavonden altijd mee. We werken met het
nieuwste oefenmateriaal volgens de Nederlandse
stappenmethode , die ze inmiddels ook in Frankrijk
en Duitsland hebben overgenomen. Er wordt les
gegeven door gediplomeerde schaaktrainers. Als je
wilt kun je in juni zelfs al een schaakdiploma halen
bij de Torenjeugdclub. We vertellen je hoe je thuis
kunt trainen, als je dat leuk vindt.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust
eens kijken!
Je kunt voor 10 euro zes keer meespelen (want
schaken kun je al!) en de lessen volgen.
Daarvoor krijg je het werkboek voor stap 1 en
de originele Chess Tutor CD-rom om thuis op de
computer te oefenen.
Dat is het geheim van de Torenaars, niet verklappen
hoor :-)
Mail voor verdere vragen gerust met: Peter Lincewicz
(w.lincewicz@upcmail.nl)

