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START (1 OKTOBER 2018)  

 

Het project is op 1 oktober 2018 opgestart.  

Zoals bekend heeft het project tot doel kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kennis te laten maken 

met het schaakspel. Het project wordt beschouwd als voorloper om op langere termijn de overheid zover te 

krijgen om het schaken naar de basisschool te brengen. Het is algemeen bekend dat het schaakspel een 

positief invloed kan hebben op het cognitieve vermogen van het kind en het zou jammer zijn als kinderen op 

Aruba hier niet in aanraking komen. 

 

TRAINER 

 

In eerste instantie was het de bedoeling dat een Venezolaanse trainer het project zou ondersteunen, maar 

door bepaalde knelpunten kon de FAA de trainer niet naar Aruba laten komen. In plaats hiervan werd een 

Cubaanse trainer aangetrokken. De trainer wordt geassisteerd door een aantal vrijwilligers. 

 

DEELNAME KINDEREN (1
S T E

 CYCLUS) 

 

Naast Traimerdia/Nos Atardi konden ouders hun kinderen inschrijven voor lessen in de verschillende 

districten. De meeste Centro di Bario’s (o.a. Lago Heights en Noord) hebben hun bijdrage aan dit project 

gegeven door gratis een ruimte beschikbaar te stellen. Ook door de Bibliotheek werd de nodige medewerking 

gegeven voor dit project (ruimte/ promotie van het project via hun site). Deze instanties hebben ondertussen 

ook voor de tweede cyclus hun medewerking aan het project gegeven, waarvoor de organisatoren van het 

project heel erg dankbaar zijn, omdat de financiële middelen voor dit project beperkt zijn. 

 

Er werden in de eerste cyclus lessen gegeven op de volgende locaties (naast Traimerdia): 

San Nicolas: Centro di Bario Lago Heights 

Playa Pabao: Centro di Bario Playa Pabao 

Oranjestad: Bibliotheek 

Noord: Centro di Bario Noord 

Sta. Cruz: Centro Deportivo Betico Croes 

 

Hoewel in de districten 154 kinderen zich hebben ingeschreven, zijn slechts 110 kinderen 1 of meerdere keren 

op de lessen verschenen. Het aantal gemiddelde kinderen dat per week aan de lessen hebben deelgenomen 

bedroeg in de districten (exclusief Traimerdia/Nos Atardi) 71. Vooral in de weken voor kerst waren er veel 

kinderen afwezig. 

In grafiekvorm kunnen deze cijfers per locatie als volgt worden weergegeven: 
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Grafiek 1: Bereik in de verschillende districten (exclusief Traimerdia/Nos Atardi) 

Het percentage uitvallers was relatief groot en kan verklaard worden door: 

- Onzekerheid over de startdatum (de startdatum moest verschoven worden in verband met het 

opnieuw aantrekken van een trainer). 

- Met name bij de inschrijvingen via de scholen was de uitval groot. Ouders die hun kind(eren) via de 

school hebben laten inschrijven zijn blijkbaar de startdatum vergeten. Blijkbaar hebben ze behoefte 

aan een herinneringsbrief. Voor de 2
de

 cyclus zal een herinneringsmail verstuurd worden. 

- Er zal altijd de normale uitval plaatsvinden (kinderen komen op de les, maar vinden de les toch niet zo 

leuk). 

 

Bij Traimerdia was het bereik 110 kinderen, maar is het gemiddelde kinderen dat per week aan de lessen 

hebben deelgenomen 81. Het totaal van Traimeria/Nos Atardi en de overige districten kan als volgt worden 

weergegeven. 
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Grafiek 2: Totaal Bereik (dus inclusief Traimerdia/Nos Atardi) 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het maximum bereik in de districten op 220 lag, terwijl het 

gemiddelde aantal kinderen dat wekelijks de lessen hebben gevolgd uitkomt op 152 kinderen. Per jaar werd 

als doel gesteld om 500 kinderen kennis te laten maken met de schaaksport en in dit opzicht kan de 1
ste

 cyclus 

als geslaagd beschouwd worden. 

Gekeken dient echter wel te worden hoe de lessen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor de kinderen, 

zodat een groter deel ook de lessen blijft volgen. 

 

Aan het eind van dit verslag zal een aantal verbeteringspunten naar voren worden gebracht. 

 

DEELNAME LEIDERS TRAIMERDIA 

  

De leiders van Traimerdia hebben verplicht 2 maanden schaaklessen gevolgd bij de trainer. In de 2
de

 cyclus zijn 

ze niet meer verplicht om de lessen te volgen, en heeft nog niemand zich aangemeld voor een vervolgcursus 

‘Train the Trainer’. De verwachting is dat ze zich later zullen aanmelden. 

Er hebben in ieder geval ongeveer 50 leiders deelgenomen aan de trainingen. 

 

VERBETERINGSPUNTEN 

 

Voor de tweede cyclus zal getracht worden de lessen effectiever te laten worden door: 

- Groepen in leeftijdsgroepen te verdelen (6-8 jaar en 9-12 jaar). 

- Er zal een ander werkboek gebruikt worden voor de kinderen in de leeftijdsgroep van 6-8 jaar. 

- Ook zullen de lesboeken al op de eerste lesdag uitgedeeld worden. Xerox heeft in het kopiëren van de 

werkboeken een grote bijdrage gegeven in de vorm van substantiële korting op de kopieën. In de 

eerste cyclus werd de werkboeken pas in de 3
de

 week uitgedeeld. 

- Interactie tussen trainer en kinderen zal verder gestimuleerd worden. Kinderen zullen in de lessen 

met hun naam (naamkaarten aangemaakt) aangesproken worden. 

- Er zal meer aandacht besteedt worden aan het huiswerk. De lessen zijn met een half uur verlengd, 

zodat de trainer een half uur de tijd heeft om het huiswerk door te nemen en de stof van de vorige les 
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in het kort te herhalen. Er is een stempel aangekocht om te gebruiken als kinderen hun huiswerk 

hebben gedaan. 

- Er is een flip chart aangeschaft, zodat voor kinderen die visueel zijn ingesteld de lessen ook goed te 

volgen zijn. 

- Kinderen zullen niet direct het complete schaakspel spelen, maar in plaats hiervan zal gebruik 

gemaakt worden van de zgn. ‘playing formats’ (spelletjes met een beperkt aantal stukken) die in het 

instructieboek zijn beschreven. 

 

AFRONDING 1
S T E

 CYCLUS 

 

Ter afronding van de 1ste cyclus vond op 22 november jl. een activiteit plaats op de Plaza Nicky Habibe. De 

trainer zou een simultaan spelen met de kinderen die zijn komen opdagen. Naast de simultaan konden de 

kinderen ook met elkaar spelen. Ongeveer 25 kinderen hebben de activiteit bezocht en het enthousiasme van 

de kinderen voor de schaaksport was voelbaar. Het idee is om aan het einde van elke cyclus een dergelijke 

activiteit te organiseren. 

 

2
D E

 CYCLUS 

 

De voorbereidingen voor de 2de cyclus zijn afgerond. Op 14 januari jl. werd de 2
de

 cyclus opgestart. De lessen 

zullen gegeven worden tot en met 18 april a.s. Er hebben 173 kinderen zich gemeld voor de 2
de

 cyclus. Naast 

Traimerdia (4 dagen in de week) zal 1x per week lessen gegeven worden bij de YMCA. Bij de YMCA zullen de 

leiders samen met de kinderen de lessen volgen, zodat ze later zelf lessen kunnen geven. 

 


