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I.   Inleiding 

‘Het bevorderen van de schaaksport’ is een van de doelstellingen van de schaakclub Leek. We 
doen dit door het combineren van fanatiek schaken met gezelligheid. 


Bevorderen van de schaaksport is een doelstelling, voor de leden is gezellig met elkaar schaken 
belangrijk. Bevorderen van het schaken doen we door: 1. PR  en 2. het schaken verbeteren voor 
de jeugd, nieuwe leden en oudere leden (als ze dat aangeven).


Bij de senioren wordt geen schaakles gegeven. Nieuwe leden worden opgevangen door de 
clubleden en individueel bijgespijkerd in het schaken als de gelegenheid zich voor doet.


Voor de jeugdleden is er wel structureel schaakles. Door vier seniorenleden, waarvan er drie 
gediplomeerd schaaktrainer zijn, wordt schaakles gegeven. Voor de jeugdleden is dit momenteel 
op een enigszins vrijblijvende wijze, het jeugdlid bepaalt het tempo van bestudering en oefening 
van de lesstof. Door middel van dit jeugdplan willen we het lesgeven verbeteren en ervoor zorgen 
dat onze jeugdspelers beter leren schaken.


Visie

Op professionele wijze lesgeven aan de jeugd. Ervoor zorgen dat kinderen de basis van het 
schaken beter oppikken en dat talentvolle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Door meer in 
groepsverband les te geven kan de lesstof beter worden opgepikt, kunnen de kinderen elkaar 
beter stimuleren en is het minder vrijblijvend. Echter, schaakplezier blijft voorop staan.


Ambitie/missie 
Schaakclub Leek wil de jeugd van Leek en omstreken zo goed mogelijk leren schaken. Sportiviteit 
en plezier in het schaken staan daarbij voorop. Diversiteit in het schaakaanbod, goede training en 
deskundige begeleiding moeten garanderen dat er zowel op prestatief als op recreatief niveau 
geschaakt kan worden. 


Doelstelling

Elk kind dat lid is, of bij sc Leek lid wordt, beter leren schaken. De vordering van de kinderen is 
meetbaar door de diploma's die worden gehaald op basis van De Stappenmethode.


Middelen

• locatie

	 De Balkhoeve heeft een mooie grote ruimte die eventueel op te splitsen is in twee ruimtes;

	 ook kan gebruik worden gemaakt van een kleinere kamer (max 4 pers.)

• schaakmateriaal

	 er zijn genoeg borden, stukken, drie demonstratieborden (twee grote en een van stof)

• lesmateriaal

	 sc Leek beschikt over de Trainershandleidingen van De Stappenmethode en werkboekjes; 	
	 er is een flip-over en er kan gebruik worden gemaakt van een magnetisch schrijfbord

• kader

	 er zijn drie gediplomeerde schaaktrainers en een zeer ervaren en op goed niveau 	 	
	 schakend lid om de jeugdleden op te leiden en te begeleiden

• budget

	 er is ruimte in de begroting om activiteiten voor de jeugd te organiseren.


Trainersopleidingen

Schaakclub Leek zorgt voor voldoende kader (jeugdleiders/schaaktrainers) om de jeugd te 
begeleiden. De KNSB organiseert regelmatig opleidingen voor schaaktrainers en schaakarbiters. 
Van de vier schaaktrainers die sc Leek momenteel rijk is hebben er drie het officiële 
schaaktrainersdiploma in hun bezit. 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II.   De jeugd 

Doelstelling

De vereniging schept een veilig klimaat, waarbinnen regelmaat en structuur vanzelfsprekend zijn, 
zodat de jeugdleden zich optimaal kunnen ontplooien. Dit betekent o.a. dat er sterk rekening 
wordt gehouden met leeftijdstypische kenmerken. Bovendien streeft zij ernaar voor de jeugdleden 
een gezellige leefwereld te zijn. De vereniging probeert de jeugdleden te leren op een respectvolle 
manier om te gaan met elkaar, met de schaaktrainers/jeugdleiders en met al het schaakmateriaal.


Speelavond

De speelavond van de jeugd van sc Leek is op vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. De vereniging is 
van mening dat schaken en schaakonderwijs op dit tijdstip een positieve uitwerking op 
schoolprestaties kunnen hebben. Bovendien sluiten de speeltijden voor de jeugd nauw aan bij de 
seniorenavond, waardoor de drempel voor doorstroming laag wordt gehouden.


Sfeer  
We zorgen voor een veilige en rustige sfeer op de speelavonden, zodat er door alle schakers 
prettig geschaakt kan worden. 


Omgang met elkaar 
We gaan respectvol met elkaar om en houden rekening met elkaar. 


Werving en behoud 
Werving van nieuwe leden door het organiseren van het basisscholen schaakkampioenschap 
(BSK), schoolschaken en incidenteel een actie in samenwerking met de gemeente Westerkwartier. 
Verder mogen de jeugdleden natuurlijk vrienden of klasgenoten uitnodigen om een keer mee te 
doen op de clubavond. 


Schaakaanbod 

Op de schaakclub kunnen kinderen tegen elkaar schaken (interne competitie of vrij spelen) en 
krijgen ze schaakles volgens De Stappenmethode. Hierover meer in het hoofdstuk over ‘De 
lessen’.


Activiteiten 

Kinderen kunnen meedoen aan externe wedstrijden in de regio. Incidenteel is er een uitstapje naar 
schaakclub Roden, en omgekeerd. Ook wordt er van tijd tot tijd online geschaakt op de platforms 
van Lichess.org en Chess.com, waar sc Leek eigen clubpagina’s heeft om online toernooitjes te 
kunnen spelen (door jeugd en senioren).


Ouderparticipatie 

Ouders zijn een belangrijke bron van vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat de jeugdleden op een 
goede manier hun sport kunnen beoefenen moeten veel zaken geregeld worden, en de hulp van 
ouders is hierbij onmisbaar. Om ouders te bewegen taken voor de vereniging uit te voeren is het 
van belang dat zij zich betrokken gaan voelen bij de vereniging van hun kind. Ouders zijn (zeer) 
welkom om op de clubavond te kijken of om mee te helpen.


Bij inschrijving van nieuwe jeugdleden zal gevraagd worden naar interesse en kennis van ouders 
en/of zij belangstelling hebben voor het uitvoeren van (kleine) taken binnen de jeugdafdeling. 

Onbekendheid met verenigingswerkzaamheden kan een drempel vormen waardoor men geen 
vrijwilligerswerk doet. Duidelijkheid richting ouders over de uit te voeren taken is daarom van 
groot belang. Dit wordt persoonlijk toegelicht door een van de bestuursleden/schaaktrainers. 

Nieuws over de schaakvereniging zal een aantal keren per seizoen verspreid worden onder 
ouders via e-mail. Ook zal onder de ouders van jeugdleden publiciteit gegeven worden aan de 
website van sc Leek, waarop alle informatie over de vereniging te lezen is. 


Minimaal 1x per jaar wordt een avond voor de ouders georganiseerd. De ouderavond is een 
belangrijke factor in het peilen van wensen en behoeften die spelen onder leden en hun ouders.  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III.  Schoolschaak 

Inleiding

Steeds meer scholen beginnen met schoolschaak of willen dit graag doen. Schaken op school is 
allang niet meer iets voor alleen de plusklas. Leren schaken biedt álle kinderen veel voordelen. De 
Stappenmethode is dé aangewezen lesmethode waarmee scholen het vak schaken heel 
eenvoudig kunnen opnemen in het lespakket. In het volgende hoofdstuk (De lessen) wordt 
uitgebreid ingegaan op De Stappenmethode.


Waarom schoolschaken?

• Schaken leert kinderen denken en complexe problemen oplossen

• Training van executieve functies (hersenprocessen, net als taal of geheugen)

• Spelenderwijs 21e-eeuwse vaardigheden opdoen

• Breinontwikkeling stimuleren

• Eigen talenten ontdekken en eigenwaarde ontwikkelen

• Vol vertrouwen naar het schoolschaakkampioenschap


In veel landen is schaken een onderdeel van het lesprogramma. Ook in Nederland stijgt het aantal 
scholen dat schoolschaak aanbiedt. Kinderen vinden schaken leuk en leren met schaken 
spelenderwijs hun concentratie te verbeteren. Ook andere educatieve waarden komen bij het 
leren schaken aan bod, zoals het stimuleren van de creativiteit, het oplossen van problemen en 
het omgaan met fouten en tegenslagen.


“Het Europees Parlement heeft inmiddels een verklaring aangenomen waarin staat dat het goed 
zou zijn als alle kinderen leren schaken op school.”


21st-century skills ontwikkelen met schoolschaak

In het onderwijs van nu is veel aandacht voor 21st-century skills. Uit onderzoek blijkt echter dat 
veel leraren het lastig vinden om 21e-eeuwse vaardigheden in hun lessen in te bedden. 
Traditionele lesmethoden en schoolvakken bieden hiervoor te weinig houvast. Door te kiezen voor 
schoolschaken ontwikkelen kinderen de competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en 
netwerksamenleving.


Schaken herbergt in zijn specifieke karakter een groot aantal van de 21ste-eeuwse vaardigheden, 
waaronder kritisch denken, creativiteit, problemen oplossen en time-management.


Schaken is goed voor de ontwikkeling van het brein

Schaken is enorm goed voor de ontwikkeling van het jonge brein. In een kinderbrein dat wordt 
uitgedaagd met schaken ontstaan:

• nieuwe bloedvaten

• nieuwe neuronen (zenuwcellen)

• meer synapsen (contactpunten)


Kinderen die leren schaken, hebben daar hun leven lang voordeel van. Doordat hun brein 
complexer wordt, kunnen ze sneller problemen oplossen en krijgen ze meer creativiteit. 
Bovendien vormen de extra gevormde synapsen een reserve voor later: denksporten als schaken 
beschermen ons later vier jaar tegen bijvoorbeeld Alzheimer.


“Schaken verdient parallel en op eigen kracht een plek in het curriculum”


Niet voor niets is hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder (bekend van zijn optredens bij De 
Wereld Draait Door) dan ook een fervent pleitbezorger van schoolschaak. “Schaken voegt iets toe 
dat niet in rekenen en taal zit”, zegt hij. “Laat het schaken parallel en op eigen kracht een plek 
krijgen in het curriculum. De uitdaging zit juist in de nieuwigheid van het schaken.” 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Schoolschaak op de basisschool

De Stappenmethode is zo ontwikkeld dat het op alle scholen gebruikt kan worden om leerlingen 
schoolschaak aan te bieden. Scholen die schaakles willen introduceren, lopen met traditionele 
schaakmethodes vast op drie aspecten: de leerkracht kan niet (goed genoeg) schaken, het is 
onmogelijk de hele groep te begeleiden en differentiëren is erg lastig. Een gediplomeerde 
Schaaktrainer neemt deze obstakels weg en maakt schoolschaken eenvoudig mogelijk voor elke 
school, voor iedere docent en voor alle leerlingen.


De Stappenmethode biedt een doorgaande leerlijn vanaf groep 3. De schaakmethode sluit aan bij 
elke vorm van onderwijs en is zelfstandig te gebruiken als verbredingsmateriaal.


De rol van de Schaaktrainer in deze aanpak is meer die van begeleider en coach. Zelfs een 
eenvoudig opgezet leerlingvolgsysteem geeft desgewenst voor iedere leerling een gedetailleerd 
beeld van het individuele niveau en de vorderingen. Het toont welke leerlingen de stof goed 
beheersen en welke kinderen extra hulp of ondersteuning nodig hebben. Hierdoor kan de 
Schaaktrainer optimaal inspelen op de behoeften van leerlingen.


Schoolschaken en sc Leek 
Wij hechten veel waarde aan het schoolschaken, dat mag uit het voorgaande duidelijk zijn. En niet 
onbelangrijk, door het schoolschaken komen er leerlingen van verschillende basisscholen uit Leek 
e.o. bij onze vereniging spelen. Dat moedigen wij uiteraard aan en daarom stimuleren wij als 
vereniging onze Schaaktrainers om les te geven op een of meerdere scholen. Temeer ook omdat 
de wijze van lesgeven en begeleiding van de kinderen op onze vereniging goed aansluit op de 
manier zoals dat op scholen plaatsvindt.


BSK

De NOSBO organiseert sinds lange tijd in het voorjaar het jaarlijkse schoolschaaktoernooi voor 
basisscholen, het zgn. NOSBO-basisscholenkampioenschap (afgekort BSK). De hoogst 
geëindigde teams kunnen zich plaatsen voor deelname aan het Groninger 
schoolschaakkampioenschap. De voorrondes worden in Groningen en Drenthe per gemeente 
georganiseerd door schaakclubs. Sc Leek neemt elk jaar de organisatie voor de gemeente 
Westerkwartier voor haar rekening. De winnende school krijgt de Westerkwartier-wisselbeker een 
jaar in het bezit en alle spelers van de bovenste drie teams ontvangen een medaille. 

De drie hoogst geëindigde teams van de NOSBO spelen uiteindelijk mee in het landelijke 
kampioenschap dat doorgaans in maart plaatsvindt.
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IV.  De lessen 

Inleiding

Zoals in de visie is aangegeven willen we op professionele wijze het schaken gaan aanbieden. In 
eerste instantie aan de jeugd, wellicht in de toekomst ook aan de senioren. Al jaren maakt sc Leek 
gebruik van De Stappenmethode. En terecht, want deze methode van lesgeven is niet voor niets 
sinds 1987 de officiële lesmethode van de Schaakbond. De methode is ontworpen door de 
Rotterdamse didacticus Cor van Wijgerden in samenwerking met Rob Brunia. Door de 
schaaktechnische en didactische ervaring van beide auteurs te bundelen, werd een uitstekende 
leermethode ontwikkeld die goed aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Deze manier om 
schaken te leren is inmiddels verkrijgbaar in diverse talen. De methode is voor zowel kinderen als 
volwassenen geschikt, maar wordt vooral gebruikt voor schaaklessen op scholen en bij 
jeugdafdelingen van veel schaakclubs.


Er zijn in totaal zes stappen: van allereerste begin (Stap 1) tot hoog niveau (Stap 6). Elke stap 
heeft vier à vijf werkboeken voor de leerling en een trainershandleiding met lessen voor de 
schaaktrainer/lesgever. Opstapje 1 en 2 zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen van vier tot en met 
acht jaar.


De Stappenmethode

In de inleiding van dit hoofdstuk is in het kort uitgelegd wat De Stappenmethode in grote lijnen 
inhoudt. Het belangrijkste verschil tussen de oude benadering en de hedendaagse 
Stappenmethode, is dat de oude benadering het schaken in de breedte introduceert 
(inclusief openingskennis, schaakhistorie e.d.), terwijl De Stappenmethode van nu vooral gericht is 
op het systematisch opbouwen van tactische vaardigheden. In feite gaat het daarbij om het 
ontwikkelen van patroonherkenning. De keuze voor nadruk op tactische vaardigheden is gemaakt 
omdat tactisch correct spel een voorwaarde is om de schaakstrategie in de praktijk te kunnen 
brengen. Bij de hogere stappen wordt steeds meer strategie toegepast.


Opzet Stappenmethode

De opgaven in de werkboeken zijn bijna allemaal schaakproblemen. In deze opgaven is er 
een schaakstelling gegeven met de opdracht een bepaald aantal zetten te doen. In Stap 1 wordt 
gestart met het benoemen van de velden, daarna moet de leerling aangeven hoe de zes 
schaakstukken lopen. Na deze introductie worden alle spelregels behandeld. 

Er bestaan nu zes stappen, die vooral het volgende behandelen:

Stap 1: Spelregels

Stap 2: Begin tactiek en positiespel

Stap 3: Verdediging en eerste pionneneindspelen

Stap 4: Voorbereidende zet, positionele aspecten

Stap 5: Eindspel

Stap 6: Strategie


Iedere stap bestaat uit ongeveer 15 basislessen, aangevuld met een aantal pluslessen. Na elke 
(ongeveer) 5 lessen komt er een toets met de onderdelen Herhaling en Mix. De herhalingsopgaven 
herhalen de stof, de mixopgaven zijn relatief moeilijker, daar is geen aanduiding van het thema 
van de oefening en daardoor lijken de mixopgaven het meest op een echte partij.


Elke stap kan worden afgesloten met een examen. Na een voldoende resultaat ontvangt de 
leerling het officiële diploma van de Schaakbond van de bijbehorende stap.
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Opzet Lessen

De schaaklessen houden rekening met de voortgang van het kind en bestaan uit kleine stappen 
(kleine brokken lesmateriaal) met meestal 1 thema. De lesstof is heel gestructureerd opgebouwd, 
en houdt rekening met de voorkennis van de leerling, dus de volgorde is dus van belang. De 
lesstof biedt herhaling en de kennis wordt voortdurend getoetst.


De "Handleiding voor Schaaktrainers" (voor Stap 1 - 5) is een grote steun voor de onervaren en 
ervaren schaaklesgever (docent, schaaktrainer of ouder). De lessen zijn kant en klaar en zo 
opgebouwd dat iedereen ermee aan de slag kan. 


	 De lessen volgen een vaste systematiek: 

1. Oriëntatie: wat is het doel van de les?

2. Relevante voorkennis

3. Verwerving

4. Verwerking

5. Toetsing


Ook de volgorde van de lessen is heel goed opgebouwd. Nieuwe lessen maken naadloos gebruik 
van de begrippen van de voorgaande lessen, zodat alle benodigde voorkennis al eens behandeld 
is geweest. De handleiding sluit aan op werkboeken, die oefenstof op maat geeft. De verworven 
kennis kan zo toegepast worden en getoetst. In de handleiding worden ook diverse didactisch 
belangrijke onderwerpen behandeld.


Voor Stap 6 is er een instructieboek voor zelfstudie. Hierin worden de onderwerpen van het 
werkboek Stap 6 uitvoerig behandeld, waarna “verwerking” (opgaven maken) in het dikke 
werkboek mogelijk moet zijn. Stap 6 is echter niet voor een ieder gegeven: men moet dan qua 
schaakniveau een behoorlijke topper zijn!




Stappenmethode werkboeken

De werkboeken plus zijn nuttig vanwege verschillende redenen: 
kinderen die anders te snel aan de volgende (veelal moeilijkere) stap 
zouden beginnen kunnen zich daar nu langer en beter op voorbereiden, 
onderwerpen die door plaatsgebrek niet aan bod kwamen kunnen 
behandeld worden, er is ruimte voor nieuwe onderwerpen op het 
betreffende stappenniveau, er is ruimte voor verdieping van bestaande 
onderwerpen en tenslotte kunnen nuttige onderwerpen uit voorgaande 
stappen – iets moeilijker – herhaald worden.


De werkboeken extra zijn bedoeld om extra te kunnen oefenen, hetgeen vooral voor enthousiaste 
en fanatieke schakers een uitkomst is. Veel opgaven van bestaande onderwerpen, die met behulp 
van een “geheugensteun” (dat is een korte samenvatting van het onderwerp) goed zijn op te 
lossen. Daarnaast zijn er veel gemengde schaakopgaven opgenomen, waarin de schaakleerling 
zelf moet ontdekken wat er aan de hand is, net zoals dat in een echte schaakpartij het geval is! 
Zodoende kunnen bekende onderwerpen, thema’s en combinaties verantwoord getraind en 
herhaald worden.


De Opstapjes zijn werkboeken voor de jongste kinderen. Omdat Stap 1 afgestemd is op kinderen 
van 9 jaar en ouder bevat het voor de jongste jeugd (5-6-7-8 jaar) de nodige haken en ogen. Denk 
dan aan stellingen met veel stukken, zetten over grote afstand, moeilijke onderwerpen (mat!) en 
uitzonderingsgevallen zoals en passant slaan, mat door minorpromotie, noteren, etc. In 
“Opstapje” staan daarom simpelere opgaven, gesplitste onderwerpen, oefenbladen met slechts 6 
grote diagrammen (in plaats van 12 kleinere diagrammen) en uiteraard de nodige tekeningen. 
Opstapje bestaat uit 2 werkboeken.
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Lesschema

Met zorg is door de opstellers van dit Jeugdplan nagedacht over het lesschema dat gehanteerd 
gaat worden. Zoals aangegeven hanteert sc Leek al jaren De Stappenmethode. Er is gekozen 
voor een professionelere aanpak. Niet dat de wijze van begeleiden niet goed was, er komt door 
de nieuwe opzet meer structuur waardoor het voor iedereen inzichtelijker is welke route er 
gevolgd wordt en wat de inhoud van de lessen zal zijn.


In de bijlage (zie volgende pagina) zijn drie tabellen opgenomen waarin de nieuwe opzet zichtbaar 
is. Het spelen van onderlinge competitie / vrij spelen wordt wekelijks afgewisseld door een 
(instructie)les. Daarnaast wordt er 4x per jaar op een avond een thema behandeld op het niveau 
van de betreffende groep.


Spelletjes 
Wat ruime aandacht krijgt in de nieuwe opzet is het inzetten van vele spelvormen (spelletjes). Als 
je de werkboeken van De Stappenmethode bekijkt, lijkt het alsof de kinderen alleen door het 
maken van diagrammen schaken zouden leren. Als men de handleidingen leest dan blijken veel 
meer werkvormen een rol te spelen, bijvoorbeeld het zelf verzinnen van stellingen. Het 
diagrammen oplossen is slechts één van de werkvormen van de hele methode. 
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Bijlage I.


Hieronder, in tabelvorm, de overzichten behorende bij het onderdeel Lesschema (pag. 9).


Tabel 1. Werkvorm van de huidige bijeenkomsten voor de jeugd.


Tabel 2. Werkvormen nieuwe opzet.


Tabel 3. Lesschema nieuwe opzet.
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Periode:


sep 2021 - 
heden

Werkvorm Stap 1 Stap 2 Tijdsinterval

partij competitie / partijspelen

+ nakijken en werken in 
werkboek

competitie / partijspelen

+ nakijken en werken in 
werkboek

elke week

Periode:


vanaf feb 
2022

Werkvormen Stap 1 Stap 2 Tijdsinterval

partij competitie / partijspelen

+ nakijken en werken in 
werkboek

• spelletjes

competitie / partijspelen

+ nakijken en werken in 
werkboek

• spelletjes

1x per 2 weken

les instructie volgens 
handleiding

• nakijken werkboek

• spelletjes

instructie volgens 
handleiding

• nakijken werkboek

• spelletjes

1x per 2 weken

thema verdieping bepaald thema

bijv. mat, tweevoudige 
aanval

• spelletjes

verdieping bepaald thema

bijv. penning, de drie 
gouden regels

• spelletjes

4x per jaar 

Groepsindeling Lesschema (vanaf feb. 2022)

Groep Stap 1 Stap 2 week 1 week 2 week 3 week 4

Dame kinderen 
Stap 1

les partij les partij

Toren kinderen 
Stap 2

partij les partij les



Bijlage II.


Hieronder een aantal linkjes naar pagina’s op het internet die (mede) als inspiratie hebben gediend 
als inspiratie tot het maken van dit Jeugdplan.


https://www.schaakclubleek.nl/

Website van sc Leek e.o.


https://www.schaakbond.nl/

https://schaken.nl/

Website’s van de Schaakbond (KNSB).


https://www.stappenmethode.nl/nl/

Alles over De Stappenmethode.


https://wij-leren.nl/expliciete-directe-instructie-edi.php

Didactiek in het onderwijs. Hoe kun je op een effectieve manier kennis overdragen? Alle ideeën en 
uitwerkingen zijn te lezen in dit zeer op de praktijk gerichte boek: Expliciete Directe Instructie 2.0 
(EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra.


https://schaaktrainer.nl/

Website van Job Delemarre, docent KNSB.

Jop Delemarre is oprichter van de Delemarre Chess Academy (DCA). Hij werkt samen met een 
zeer uitgebreid netwerk van bekwame schaaktrainers. Stuk voor stuk zelfstandig professionals 
met passie voor schaken. Ze werken allemaal vanuit één collectief doel: het schaken naar een 
hoger niveau brengen bij jong en oud én en het spelplezier verhogen.


http://www.schaaktalent.nl/

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/

De site www.schaaktalent.nl is een initiatief van Karel van Delft.

Karel van Delft is psycholoog, journalist en schaaktrainer.


https://lichess.org/

https://www.chess.com

Dé schaaksites waarop volop online geschaakt wordt en waar ook sc Leek veel online 
toernooitjes op organiseert voor zowel de senioren als de jeugd.


En dan nog talloze schaaksites:

https://schaakmatties.nl/

https://www.chessity.com/nl

https://www.schaaksite.nl/

https://www.schaakgids.nl/

https://chess24.com/en/

etc.

etc.


En de ontelbare video’s over schaken op Youtube, bijv.

https://www.youtube.com/c/GothamChess/videos

etc.

etc.
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https://www.schaakclubleek.nl/
https://www.schaakbond.nl/
https://schaken.nl/
https://www.stappenmethode.nl/nl/
https://wij-leren.nl/expliciete-directe-instructie-edi.php
https://schaaktrainer.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
https://lichess.org/
https://www.chess.com
https://schaakmatties.nl/
https://www.schaaksite.nl/
https://www.schaakgids.nl/
https://chess24.com/en/
https://www.youtube.com/c/GothamChess/videos


Tot slot dank aan de makers van de enthousiasmerende (mini)serie “The Queen’s Gambit” (2020). 
Een waardig “vervolg” op de film “Lang leve de Koningin” uit 1995.


Klik op de afbeeldingen voor de bijbehorende trailers.
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https://www.youtube.com/watch?v=kwrQzTz16w4
https://www.youtube.com/watch?v=i7HnqaAPC7U


Bijlage III.


Hieronder de mindmaps behorende bij de betreffende hoofdstukken.
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