
 

 

 

2023 is het jaar dat de KNSB haar 150-jarig bestaan viert. (www.knsb150.nl)  

Het thema van het jubileum is ‘Schaken kent geen grenzen’.  
Schaken verbindt mensen, want er is geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, 

ras, geloof of taal.  Je kunt het thuis spelen, tijdens een pauze, op een club of 

via internet. Ter gelegenheid van het jubileum worden er door Stichting 
Schoolschaak Westland veel culturele schaakactiviteiten georganiseerd. Deze 

zijn mogelijk dankzij financiële ondersteuning door: Cultuurimpuls Corona Westland 2022, 

Keukenstunter Naaldwijk, Hulsebosch Assurantiën en Stichting Arie Kuiper Fonds. Zie sponsorpagina.  
 

 

Toernooi informatie:                                          (info bij Ard Dekker, 06 24331663)  
 
 

Uitslag van de finale van het 36e Westlands Basisscholen Schaak Kampioenschap (WBSK) 
 

 

 

 

45e Naaldwijks Schoolschaak Kampioenschap (NSK) voor jeugd t/m 12 jaar. 
Vrijdag 3 maart 13.00-16.30 uur in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 in Naaldwijk.  

Deelname € 5.   Gratis drinken en aandenken dankzij sponsor ADNU Adviesgroep B.V. Prijzen voor alle groepen.  

Aanmelden t/m woensdag 22 februari a.s. alleen via deze link.     
Zie www.westlandschaakt.nl (NSK).  
 

 

7e Westlands Schaak Kampioenschap voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 (WSK 345) 

Woensdagmiddag 5 april 13.30-16.30 uur in de Joannesschool, Wollegras 39 in Naaldwijk. 

Deelname € 5.  Gratis drinken en aandenken dankzij sponsor Lohuis Lighting.  

De aanmeldlink volgt op  www.westlandschaakt.nl  
 

 
 

Culturele schaakactiviteiten: 
 

Stichting Schoolschaak Westland levert een bijdrage aan het jubileum van de KNSB met het schaaklied 

‘Koningin van het spel’ van Spruijt en Opperman. De videoclip is 19 januari j.l. gelanceerd bij Tata on Tour in de 
Johan Cruijf ArenA. De videoclip speelt zich o.a. af in Naaldwijk en wordt gepromoot door de KNSB.  

Er komt een optreden in Westland. Kijk en luister naar de videoclip!  

 

 

 

Alle basisscholen en 

bibliotheken in Westland, Hoek 

van Holland en Midden-Delfland 

ontvangen t/m mei 2023  

gratis een boek van  

Simon de Schaker 

 

Alle basisscholieren mogen meedoen 

met een gedichtenwedstrijd  

die is georganiseerd door  

Stichting Het SchaaKKasteel in het  

kader van het Erasmiaans Schaakfestijn 

dat zaterdag 25 maart in 

Rotterdam wordt 

gehouden.  

Deelname is gratis en er 

zijn veel leuke prijzen. 

 
 

Woensdagmiddag 3 mei 

  14.00 – 16.00 uur 

  in de bibliotheek  

  van Naaldwijk 

Variantenschaak 

 

 

22 t/m 26 mei 2023 Jubileum Schoolschaakweek 
Leuke landelijke en regionale activiteiten in het bijzonder op de 

(jaarlijks terugkerende) Nationale Schoolschaakdag op dinsdag 23 

mei. Scholen worden gestimuleerd om voor alle niveaus (onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw) en met zoveel mogelijk vakken iets met 

schaken te doen. Meer informatie hierover volgt. 

 

Chessity organiseert 

samen met de KNSB 

vanaf 9 mei 2023 

toffe schaakevents.  

Scholen kunnen zich via deze link 

aanmelden bij Chessity.  

 

Er zijn gratis bekers 

beschikbaar voor 

scholen die zelf een 

schaak- activiteit 

organiseren. De eerste beker is 20 

januari jl. beschikbaar gesteld bij de 

Schaakmiddag van ISW Hoogeland. 

 

Basisscholen waar schaakles wordt gegeven 

kunnen gratis twee grote houten 

schaakstukken (> 1 m) ontvangen: een 

pion en een stuk van twee verschillende 

kleuren (blauw en rood). De eerste stukken 

staan al in de klas bij meester Matthieu van 

de EWMM. Wie volgt?  

 

Deze nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar en is bedoeld voor leerkrachten, ouders 

clubschakers, scholieren die schaakles hebben (gehad) of een workshop schaken hebben 

gevolgd in de regio (Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland). 
Schoolschaakwestland@gmail.com Voorzitter: Ard Dekker 06 24331663  
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