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Notulen ouderavond gehouden op 7 oktober 2009 in Wijkcentrum Wijchen-Zuid. 
 
Aanwezig: Ouder(s) van Mike Zethof, Ibo en Lea Schuring, Kaz Haans en Bas en Chiel Koster. 
Aanwezige functionarissen SV Het Kasteel: Henk Rutten (Algemeen bestuurslid, extern wedstrijdleider 
senioren + jeugd, jeugdleider en ouder van Bram), Jos Steinmann (Jeugdleider bestuur), Caspar 
Hermeling (Jeugdleider) en Ritchy Duin (Secretaris en notulist).  
 
 

1. Opening en mededelingen 
Om 20.00 uur heet Jeugdleider Henk Rutten 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 (tot 20.00 uur) telt momenteel zo’n 20 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 
Middels een powerpointpresentatie passeren alle bestuursleden en jeugdleiders de revue. 
 
De stappentrainingen worden gegeven door: 
 
Stap 1: Emile Linders 
Stap 2: Niels Radder 
Stap 3: Jos Steinmann 
Stap 4: Twan Rutjes 
Stap 5/6: Caspar Hermeling 
 

3. Jeugdcompetitie 
Jos Steinmann ontfermt zich over de interne competitie.  
Tijdens de jeugdschaakavond komen er verschillende vormen van schaakcompetitie aan bod. 
Het belangrijkst is de interne competitie. Dit seizoen speelt iedereen in één grote groep 
volgens het zwitsers systeem. Het competitieseizoen kent 4 perioden. Voor iedere jeugdspeler 
tellen slechts de resultaten mee die behaald zijn in de voor hem/haar 3 beste perioden. 
Het is mogelijk om 3 byes per periode op te nemen. Dit is bedoeld om uiteindelijk de sterkste 
jeugdspeler kampioen te laten worden en niet degene die het vaakst komt. Er zal aan het 
einde van het seizoen voor iedere KNSB-leeftijdscategorie (A/B, C, D en E) een 
jeugdkampioen zijn. Het speeltempo is 20 minuten p.p.p.p. en wanneer stap 1 is gehaald is 
het noteren van de partij verplicht vanaf de D categorie. 
 
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. Opzet trainingen/talentontwikkeling 
De jeugdleider die dit onderdeel in zijn portefeuille heeft is Niels Radder. 
Er zal dit seizoen gestart worden met een jeugdschakersvolgsysteem. 
 
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.   
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5. Extern schaken 
Voor de externe schaakactiviteiten wordt nog gezocht naar een coördinator. 
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 1989 en 1995 
 C t/m 14 jaar Geboren in 1996 of 1997 
 D t/m 12 jaar Geboren in 1998 of 1999 
 E t/m 10 jaar Geboren in 2000 of later 

 
Dit jaar is er geen ideale leeftijdsopbouw bij de kasteeljeugd. Deelname van een A/B-
jeugdteam staat vast, maar de overige teams zijn nog onzeker.  
 
• 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 3e  IJSCO-jeugdtoernooi gaan organiseren. Dit zal zijn op zondag 2 mei 2010.  

 
• 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. 
 

• 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.  
 

• Uitwisseling Mook 
Rond de jaarwisseling zal er een massakamp gehouden worden in Mook. 
 

6. Ouderhulp 
Voor het rijden van teams naar andere plaatsen is de medewerking van ouders zeer gewenst. 
Ook voor het vervoer naar toernooien is het fijn als er ouders beschikbaar zijn.   
 

7. Betrokkenheid ouders en jeugdleden 
Henk Rutten is aanspreekpunt voor de ouders. 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. 
 

8. Vraag en antwoord 
De vader van Mike Zethof ziet dat er sprake is van een goede aanpak bij het jeugdschaak. 
Henk Rutten vertelt nog dat met de steun van sponsor Giesbers en de daaruit voortvloeiende 
activiteiten de jeugdafdeling terug moet kunnen groeien naar een aantal van 40 jeugdleden en 
dat het schaaktalent goed ontwikkeld kan worden.   
 

9. Sluiting 
Om 21.30 uur bedankt Henk Rutten een ieder voor zijn/haar inbreng. De presentatie zal ook 
op de website worden gezet. 


