
Notulen ouderavond gehouden op 17 september 2008 
in Wijkcentrum Wijchen-Zuid. 
 
Aanwezig: Ouder(s) van Aran en Zeb van Dinteren, Helen Krins, Bas en Chiel Koster, Jeroen de Jong 
en Albert Liu. Aanwezige functionarissen SV Het Kasteel: Henk Rutten (Algemeen bestuurslid, extern 
wedstrijdleider senioren + jeugd en jeugdbegeleider), Jos Steinmann (Jeugdleider bestuur), Caspar 
Hermeling (Jeugdbegeleider), Emile Linders (Jeugdbegeleider) en Ritchy Duin (Secretaris en notulist).  
Afmelding ontvangen van: Leo van Dijk.  
 

1. Opening en mededelingen 
Om 20.00 uur heet Jeugdleider Jos Steinmann alle aanwezigen van harte welkom. 
In het kort legt hij uit wat de bedoeling is van deze bijeenkomst: informatie-uitwisseling tussen 
ouders en de jeugdleiders. De jeugdafdeling telt momenteel zo’n 25 jeugdleden en er zijn ± 8 
junioren actief tijdens de seniorenavond. 
De notulen van de ouderavond van vorig jaar staan op de website en zijn in het clubblad 
gepubliceerd. Ook zijn er voor de liefhebbers exemplaren aanwezig in de zaal.   
 

2. Voorstellen 
Er wordt een voorstelrondje gedaan. 
 

3. Jeugdcompetitie 
Tijdens de jeugdschaakavond komen er verschillende vormen van schaakcompetitie aan bod. 
Het belangrijkst zijn de roostergroepen (interne competitie). Dit zijn groepen welke vanaf het 
begin van het seizoen op sterkte zijn ingedeeld, waarbij sprake is van 2 competitie-perioden, 
promotie/degradatie en er wordt gespeeld om het officiële jeugdkampioenschap. 
De winnaar van de A-poule wordt aan het einde van het seizoen als jeugdkampioen 
gehuldigd. Er wordt 1 competitie-partij per avond gespeeld, waarbij de spelers een bedenktijd 
van 20 minuten per persoon per partij hebben. 
 
Is er nog tijd over dan kan er een ladderpartij gespeeld worden. Dit is een uitdagingssysteem, 
waarbij een variabele puntentelling van kracht is. De ladder is een ranglijst en de jeugdspeler 
die, gedurende het seizoen, de grootste stijging op de ladder laat zien mag zich klimkampioen 
noemen. 
 
De gespeelde partijen worden ingestuurd naar de KNSB voor het bijhouden van de 
jeugdrating. Dit is een classificatiesysteem, waarin de sterkte van jeugdspelers kan worden 
afgelezen. 
 
Alle standen van de jeugdcompetitie staan ook op de website (www.svhetkasteel.eu). 
 
Er worden ook snelschaak- en doorgeefschaakavonden georganiseerd. Ook voor de winnaars 
hiervan zijn er aan het einde van het seizoen prijzen beschikbaar. 
  

4. Training 
In 2006 slaagden er 7 cursisten van Het Kasteel voor de KNSB-schaaktrainerscursus A. 
Didactiek vormde hierbij een belangrijk onderdeel. Een aantal van de geslaagden is 
momenteel actief als jeugdleider. 
 
Er wordt op een jeugdschaakavond 45 minuten training gegeven volgens de stappenmethode. 
Iedere stappengroep krijgt elke reguliere jeugdschaakavond training. Bij Stap 1 is notatie nog 
niet verplicht, maar vanaf stap 2 wel. Ook dienen de jeugdschakers die in stap 2 of hoger 
zitten hun partijen te noteren. 
De stappenboeken mogen naar huis meegenomen worden, wanneer er niet vergeten wordt ze 
weer mee te nemen voor de eerstvolgende training. 
 
Stappen 1, 2 en 3 kunnen ieder in een jaar tijd gehaald door kinderen met een gemiddeld 
schaaktalent. 
Stap 4 is voorbehouden aan echt talentvolle spelers vanaf ± 12 jaar. 
Bij stappen 1 t/m 3 wordt het taktisch aspect benadrukt. Bij stappen 4 en 5 voert het 
strategisch aspect de boventoon. 
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De KNSB heeft ook tussenstapjes ontwikkeld, bijvoorbeeld 2+ en 3 extra. 
 
Er wordt 1x per jaar examen gedaan, meestal in de maand mei. Er is één 
herkansingsmogelijkheid in de maand oktober. Omdat het officiële KNSB-examens zijn is er 
altijd een OSBO-gecommiteerde examinator aanwezig tijdens de examens. 
 
Jeugdleden worden toegelaten tot het examen wanneer ze voor het proefexamen een 5 of 
hoger hebben gehaald. 
 
De diploma’s worden uitgereikt op de slotavond in juni. Op deze avond worden ook de diverse 
prijzen uitgereikt.   
 

5. Extern schaken 
Met behulp van een powerpoint-presentatie laat Henk Rutten zien waarom het externe 
schaken zo belangrijk is en uit welke pijlers dit bestaat. 
 
Waarom is er extern schaken? 

 Veel schaken = Leuk! 
 Maximaal aanbod 
 Teamverband 
 Meer tegenstanders 

 
De externe schaakactiviteiten zijn onder te verdelen in: 
 
 OSBO-Jeugdcompetitie voor teams 
De Jeugdcompetitie van de OSBO (Oostelijke Schaakbond) hanteert verschillende 
categorieën. 
 

 A/B t/m 19 jaar Geboren tussen 1988 en 1994 
 C t/m 14 jaar Geboren in 1995 of 1996 
 D t/m 12 jaar Geboren in 1997 of 1998 
 E t/m 10 jaar Geboren in 1999 of later 

 
Dit seizoen gaat Het Kasteel met een C- en een E-team meespelen.  
De teams worden ingedeeld op speelsterkte. 
De speeldata voor het E-team zijn al bekend: zaterdagen 1 november en 22 november 2008. 
Tijdtip: ±12.00 uur – 17.00 uur. 
 
 Schaaktoernooien (IJsco) 
Er vinden in de regio 12 of 13 jeugdschaaktoernooien plaats die vallen onder de vlag van de 
IJsco. De deelnemers spelen 7 of 8 partijen op één dag.  
Dank zij sponsor Giesbers zullen we in Wijchen een 2e  IJSCO-jeugdtoernooi gaan 
organiseren. Dit zal zijn op zondag 3 mei 2009.  
Er wordt een klassement bijgehouden voor deelname aan al deze toernooien, maar ook is het 
mogelijk aan slechts één of enkele toernooien mee te doen. 
Deelname aan deze jeugdtoernooien zal worden gestimuleerd en gecoördineerd door de 
vereniging. 

 
 Persoonlijk Jeugdkampioenschap OSBO 
Ieder jaar wordt in de laatste week gestreden om de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen 
van de OSBO. Het is mogelijk om je via deze kampioenschappen te plaatsen voor de 
Nederlandse jeugdkampioenschappen. 
Ook deelname aan deze kampioenschappen zal worden gestimuleerd door de vereniging. 
 

 Schoolschaak 
Jaarlijks strijden er basisscholieren in teams van 4 kinderen om het 
Basisschoolschaakkampioenschap van Wijchen. De teams worden georganiseerd vanuit de 
scholen. De schoolschaakdag zelf wordt georganiseerd door SV Het Kasteel. Afgelopen jaar 
wist het team van ’t Palet de NK-finale te halen!  
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 Uitwisseling Mook 
Vrijdag 5 september jl. is in ons wijkcentrum een massakamp gehouden tegen de jeugd van 
schaakvereniging Mook. Dit zal een jaarlijkse traditie worden. 
 

6. Ouderhulp 
Het aantal vrijwilligers binnen de schaakvereniging is beperkt. De hulp van ouders is daardoor 
onmisbaar. Er kan gedacht worden aan: 
 

 Toezicht houden 
 Kinderen aan het schaken zetten 
 Opvang van nieuwe kinderen 
 Training stap 1 
 Teamleider extern team 
 Begeleiding naar toernooien 
 Verslagen voor Zetwerk/website 
 Verspreiding van Zetwerk 
 Verwerking van standen/uitslagen 

 
7. Betrokkenheid ouders en jeugdleden 

 
 Het bestuur en de jeugdleiding hechten veel waarde aan de mening en visie van de ouders 

m.b.t. het jeugdschaak. 
Wat vinden de ouders van de schaakvereniging en van de jeugdavond? 
Zijn er ontwikkelingen bij kinderen waar rekening mee moet worden gehouden? 
De vereniging is daarom naarstig op zoek naar een klankbord van 4 of 5 actieve ouders die ± 
3x per jaar met de jeugdleiding van gedachten wisselt. 

 
 Op het publicatiebord zal een intekenlijst opgehangen worden voor ouderhulp.  

 
 Het is een goed idee om de kinderen een kort stukje in het clubblad te laten schrijven waarin 

ze aangeven wat ze van de club vinden. 
 

 Op het Forum van de vereniging http://s14.invisionfree.com/Het_Kasteel_Forum/index.php? 
staat ook veel informatie voor de jeugd. Hier kunnen berichten uitgewisseld worden door 
leden, jeugdleiders, ouders en ook jeugdleden. Het is goed om de jeugdleden te prikkelen om 
hier ook meer aan mee te doen. 

 
 Ook is er een online ledengedeelte op de website waar jeugdleden toegang op kunnen 

verkrijgen. Vraag hiervoor een wachtwoord aan bij de webmaster 
(webmaster@svhetkasteel.eu). 

 
 Wanneer er belangrijke mededelingen zijn zullen er brieven meegegeven worden aan de 

jeugdleden. 
 

 Momenteel loopt er een pilot voor een nieuwsbrief voor de jeugd. Deze bestaat uit ± 2 A4-tjes 
en zal maandelijks snel informatie kunnen verspreiden.   
 

8. Sluiting 
Om 21.30 uur bedankt Jos Steinmann een ieder voor zijn/haar inbreng en wijst alle ouders 
nog op de Stappenboeken, clubbladen en ander materiaal dat ter inzage ligt. 
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