
Ouderavond SV Het kasteel

Jeugdschaak



Programma

 SV Het Kasteel
 Voorstellen bestuur en jeugdleiders
 Visie op het jeugdschaak
 Interne competities
 Training, ontwikkeling
 Externe activiteiten
 Rol van de ouders
 ”klankbord” groep ouders
 Vraag en antwoord



Ouderavond SV Het kasteel

Bestuursleden



Bestuursleden

 Voorzitter : Willem van Berkel
Woont in Wijchen, 57 jaar
Speler SV Het Kasteel 1
Schaaktrainer A gecertificeerd
“Praatschaak”
Schaakbord op de markt



Bestuursleden

 Secretaris : Ritchy Duin
Woont in Wijchen, 42 jaar
Speler/teamleider Het Kasteel 2
Zomerschaak
Clubhistoricus
Persberichten
Marktschaak
Schaakvrijwilliger van het jaar 2007
…. En nog heel veel meer.



Bestuursleden

 Intern wedstrijdleider : Daan Derks
Woont in Wijchen, 43 jaar
Speler Het Kasteel 2
Alle interne competities bij de senioren
Website
IT-zaken



Bestuursleden

 Penningmeester : Peter Zieck
Woont in Wijchen, 59 jaar
Kan niet schaken
Contacten met gemeente, politiek
Schoolschaak
IJSCO-toernooi
Catering



Bestuursleden

 Jeugdleider : Jos Steinmann
Woont in Wijchen, 53 jaar
Speler/Teamleider Het Kasteel 3
Interne jeugd competitie
Schoolschaak
Schaaktrainer A gecertificeerd



Bestuursleden

 Algemeen bestuurslid : Henk Rutten
Woont in Wijchen, 40 jaar
Speler Het Kasteel 3
Extern wedstrijdleider senioren
Oudercontacten
Externe jeugd competities
IJSCO-toernooi
Schaaktrainer A gecertificeerd



Ouderavond SV Het kasteel

Jeugdleiders



Jeugdleiders

 Emile Linders
Trainer Stap 1
Schaaktrainer A opleiding



Jeugdleiders

 Niels Radder
Trainer Stap 2
Schaaktechnische ontwikkeling



Jeugdleiders

 Jos Steinmann
Bestuurslid Jeugdzaken
Trainer Stap 3
Interne competitie
Schaaktrainer A gecertificeerd



Jeugdleiders

 Twan Rutjes
Trainer Stap 4
Speler Het Kasteel 2



Jeugdleiders

 Caspar Hermeling
Trainer Stap 5
Meervoudig clubkampioen
Schaaktrainer A gecertificeerd



Jeugdleiders

 Henk Rutten
Oudercontacten
Werving promotie
Externe jeugd competities
IJSCO-toernooi
Schaaktrainer A gecertificeerd



Ouderavond SV Het kasteel

Visie op het 
jeugdschaak



Visie op het jeugdschaak

Jeugdbeleidsplan:
“Schaakvereniging Het Kasteel wil de jeugd van Wijchen 

en omgeving 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.”



Visie op het jeugdschaak
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Visie op het jeugdschaak

Interne competitie
 De beste speler moet kampioen worden
 De spelers moeten tegen veel verschillende spelers 

spelen
 De spelers moeten voldoende uitdagende partijen 

kunnen spelen
 Iedere speler moet voldoende succesbelevingen 

hebben
 Het moet structuur brengen op de clubavond



Visie op het jeugdschaak

Schaak ontwikkeling
 Stappen methode
 Ontwikkeling leerling volgsysteem
 Talentontwikkeling
 Centrale trainingen
 Doorstroming naar de senioren



Visie op het jeugdschaak

Externe activiteiten
 Schaken is leuk, vaak schaken is leuker
 SV Het Kasteel streeft naar maximaal aanbod
 Schaken in teamverband
 Andere tegenstanders als clubgenootjes



Ouderavond SV Het kasteel

Interne competitie



Visie op het jeugdschaak

“Normale competitie”
 Spelen in 1 groep, Zwitsers systeem
 4 Periodes, beste 3 periodes tellen mee
 3 Bye’s per periode (=half punt)
 Zetten noteren van geb. jaar 1999 (en stap 1)
 Kampioen per leeftijdsgroep



Visie op het jeugdschaak

“Ladder”
 Reguliere partijen tellen mee plus ‘vrije partijen’
 Stand min of meer onafhankelijk van aantal 

partijen.
 Meer punten te verdienen tegen betere 

tegenstanders



Visie op het jeugdschaak

“Snelschaken”
 7 minuten bedenktijd
 Niet noteren
 3 avonden van 6 partijen. Som bepaald 

kampioen



Visie op het jeugdschaak

“Doorgeefschaak”
 10-15 minuten bedenktijd
 Schaken in koppels
 Favoriet bij veel kinderen
 Vaak tijdens vrijdagen in de vakantie



Ouderavond SV Het kasteel

Schaakontwikkeling



Voordelen schaken

Kinderen, door schaken ontwikkeling van:
 Concentratie vermogen
 Ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen
 Geheugen
 Taal vermogen
Volwassenen:
 Hersenen blijven zich ontwikkelen en je moet ze fit houden
 Je kunt zelfs de gevolgen van Alzheimer vertragen
 10 jaar lang training van 3-4 uur per dag kan een volwassene 

nog steeds tot expert niveau tillen
 Ook sporten bevordert de hersengroei



Schaakontwikkeling in relatie tot de 
stappenmethode



Stappenmethode (inhoud)

 Stap 1: Spelregels
 Stap 2: Begin tactiek en positiespel
 Stap 3: Verdediging en eerste 

pionneneindspelen
 Stap 4: Voorbereidende zet, positionele 

aspecten
 Stap 5: Eindspel / Strategie
 Stap 6: Strategie



Schakervolgsysteem

Doel: Het doel van het SVS is te zorgen voor 
een betere begeleiding en inzicht in 
vorderingen van de schaker. 

Per schaker vastleggen:
 Volgen vorderingen trainingen
 Uitslagen toernooien
 Resultaten evaluatie met trainer



Internettraining

 een goede link verzameling: 
http://schaak.pagina.nl/

 trainings en ander materiaal: 
http://www.chesscafe.com/

 trainings materiaal 
http://www.ex.ac.uk/~dregis/DR/ECC/ecc.html

 actuele partijen 
http://www.chesscenter.com/twic/twic.html

 beste on-line database http://www.chessbase.com/



Talentontwikkeling

 Centrale trainingen
 Mogelijkheid tot begeleiding voor zelfstudie
 Doorstroming naar senioren met aangepaste 

speeltijden



Ouderavond SV Het kasteel

Externe activiteiten



Waarom extern schaken?

 Schaken is leuk, vaak schaken is leuker
 SV Het Kasteel streeft naar maximaal aanbod
 Schaken in teamverband
 Andere tegenstanders als clubgenootjes



OSBO jeugdcompetitie

 Schaken in teamverband (4 spelers)
 Ingedeeld op leeftijd

– AB = Geboren 1989-1995 (inter-regionaal)
– C = Geboren 1996-1997
– D = Geboren 1998-1999
– E = Geboren 2000 en later



OSBO jeugdcompetitie

 Team samenstelling op basis van speelsterkte
 Dit jaar lastige leeftijdsopbouw
 AB-team eerste ronde gespeeld 



IJSCO toernooien

 12 jeugdtoernooien in de regio
 Individuele deelname
 Meestal 7 - 9 partijen
 Indeling op speelsterkte
 Veel prijzen
 Klassement over meerdere toernooien
 Ouders nodig voor vervoer



IJSCO toernooien

 Zo 11 oktober Apeldoorn
 Ma 19 oktober Bennekom
 Zo 22 november Arnhem
 Za 19 december Millingen
 Wo 23 december Druten (schaaknacht)
 Za 6 februari Ede
 Za 10 april Deventer
 Zo 25 april Nijmegen
 Zo 2 mei Wijchen
 Za 5 juni Wageningen



Persoonlijk jeugdkampioenschap

 28-30 december
 Indeling op leeftijd
 In het verleden weinig deelnemers van Het 

Kasteel, dit jaar hopelijk meer
 Plaatsing voor NK mogelijk



Schoolschaak 

 Organisatie vanuit de scholen
 Dag zelf georganiseerd door Het Kasteel
 Veel aandacht voor “kasteel-teams”
 Vorig jaar gewonnen door ‘t Palet



Uitwisseling 

 Rond de jaarwisseling massakamp met de 
jeugd van SV Mook



Begeleiding door ouders

Alle hulp is welkom



Begeleiding door ouders

 Beperkte hoeveelheid vrijwilligers
 . Maken sportbeoefening van uw kind mogelijk
 . Zijn vaak ook actief bij de senioren

 We hebben hulp van ouders nodig



Op de clubavond

 Toezicht
 Kinderen aan het schaken zetten
 Opvangen nieuwe kinderen (allerjongsten)
 Training (Stap 1 is bijna alleen spelregels)



Externe activiteiten

 Teamleider extern team
 Begeleiding naar toernooien
 Schrijven van verslagen voor internet/Zetwerk



Thuis

 Verspreiding Zetwerk
 Verwerking/publicatie standen/uitslagen



Ouders

Wat vind u eigenlijk



Klankbord ouders

 Wat vinden de ouders?
 Wij willen beter worden, wat zijn uw ideeën?

 Vorig jaar gestart, maar vanwege 
omstandigheden niet bij elkaar geweest


