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Inleiding
Dit document is bedoeld om nieuwe ouders een eerste indruk te geven van de gang van zaken op de
schaakclub en onduidelijkheden te voorkomen.
We willen dit document zo veel mogelijk bij te werken waar nodig, maar waarschijnlijk zijn we niet
volledig en het is mogelijk dat er nog vragen zijn die hier niet beantwoord worden. Neem voor alle
vragen en opmerkingen vooral contact op met de jeugdleider.

De clubavond
Vanaf 18:15 is het Rode Kruisgebouw open. Kinderen mogen binnenkomen en alvast een partijtje
spelen of helpen met het opzetten van het materiaal. De clubavonden van de jeugd van de Baarnse
Schaakvereniging beginnen om 18:30 met een opening door de jeugdleider, waarbij hij enkele
mededelingen geeft. Vaak gaan deze over activiteiten die binnenkort zullen plaatsvinden of
resultaten van Baarnse jeugdspelers in in de afgelopen week. Daarna vertelt hij wat er deze avond
gebeurt en kan iedereen zijn lesgroep opzoeken.
Er wordt lesgegeven tot 19:10 in verschillende groepen, waarover hieronder meer. Als de lesgever
aangeeft dat de les voorbij is, mogen de kinderen naar de competitieleider. Vanaf 19:10 wordt er
competitie gespeeld, waarover ook later meer. Na 19:30 worden er geen nieuwe partijen meer
gestart en kunnen de kinderen worden opgehaald als hun partij voorbij is. Om 19:45 zullen de
begeleiders de laatste partijen afbreken en een beslissing plaatsen over het resultaat, zodat iedereen
naar huis kan.
Tijdspad clubavond
Tijd

Activiteit

18:15-18:30

Binnenkomen kinderen

18:30

Mededelingen jeugdleider

18:30-19:10

Les in groepjes

19:10-19:45

Interne Competitie

19:30-19:45

Ophalen kinderen

Lessen
Stappenmethode
We geven les met behulp van de stappenmethode. De stappenmethode werkt met instructies voor de
lesgever en werkboeken voor de kinderen. Twee maal per jaar vinden er examens plaats. Daarvoor
worden er eerst proefexamens afgenomen bij de groep die volgens de lesgevers ver genoeg zijn in
hun stap. Als de jeugdspeler een voldoende haalt voor het proefexamen, mag het het examen
maken. Als dit gehaald wordt, krijgt het kind een diploma en magh het door naar de volgende stap.
Elke stap bestaat uit diverse onderwerpen. In de eerste stap worden de regels behandeld en leert het
jeugdlid eenvoudige zetten als het slaan van een ongedekt stuk en het verdedigen van een
aangevallen stuk. In de tweede stap worden al onderwerpen behandeld als penning en dubbele
aanval. De onderwerpen nemen steeds verder toe in moeilijkheid en houden rekening met de fase
waarin het kind zit.
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De les
Ons streven is voor elke groep een gediplomeerde lesgever te zetten. Deze kan eventueel worden
bijgestaan door een oudere jeugdspeler. De instructie van de lesgever gebeurt, afhankelijk van het
aantal kinderen in de groep, met een demobord of rond een gewoon schaakbord. De lesgever
behandeldt per avond een onderwerp uit de stap of spreidt deze eventueel uit over meerdere
avonden. Herhaling is niet ongebruikelijk en zeker nuttig.

Afbeelding 2: Victor geeft les onder toezicht
van Martijn Kruiswijk (l)

Afbeelding 1: Een bladzijde uit het
werkboek (stap 2)
De werkboeken bestaan uit opgaves waarbij de kinderen door middel van een pijltje of met notatie
bij een schaakbord de juiste zet aangeven. Deze worden vervolgens door de lesgever nagekeken en
eventueel worden de fouten met het kind besproken.
De groepjes
De lesgroepen worden dus gemaakt aan de hand van inzicht en de vaardigheid om tactische
problemen op te lossen. Daarom kan het zo zijn dat uw kind niet bij leeftijdsgenootjes of vrienden
in de groep zit. Geef dit alstublieft aan bij de jeugdleider. Meestal hebben wij zelf aardig zicht op
welke kinderen er met elkaar omgaan en kunnen we de groepen zo indelen dat de clubavonden leuk
zijn voor iedereen. Uiteraard moet het niet té gezellig worden en kan het ook voorkomen dat we
kinderen juist zoveel mogelijk uit elkaar zetten, omdat ze anders de lessen verstoren.
Topjeugd
De hoogste groep binnen de schaakvereniging is de topjeugd. Deze groep heeft zijn eigen schema
voor de clubavond. Zij krijgen eens in de twee weken les en spelen de andere week onderling
competitie met twee partijen van 15 minuten per persoon. Daarna spelen ze mee in de
recreatiecompetitie.
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Competitie
Intern
Na afloop van de lessen wordt er een interne competitie gespeeld. De kinderen zijn ingedeeld in
groepen van 8-10 spelers. Deze groepen zijn niet hetzelfde als de lesgroepen, maar werken met
promotie en degradatie. Bij aanmeldingen komen kinderen (in principe) in de laagste groep. Ze
promoveren naar een hogere groep bij een hoge klassering aan het einde van de periode, of
degraderen als ze een lage klassering hebben. Op deze manier speel je in de competitie tegen
kinderen van gelijk niveau.
Er zijn vier periodes per jaar en dus vier kansen om te promoveren. De prijsuitreikingen vinden
plaats samen met de uitreiking van de stappendiploma's, twee keer per jaar. Dit betekent dat de
prijzen voor de eerste periode pas worden uitgereikt in januari en evenzo de derde periode pas in
juni.

Afbeelding 3: Prijsuitreiking Interne competitie periode 3 en 4
(2012-2013)
Als alle wedstrijden voor de interne competitie gespeeld zijn, of er op het moment geen anderen
wedstrijden gespeeld kunnen worden, worden de kinderen ingedeeld voor de recreatiecompetitie. In
de recreatiecompetitie kan je tegen iedereen uitkomen en de ranglijst wordt bepaald door een
combinatie van veel spelen en goede tegenstanders verslaan. Om deze competitie te winnen zul je
waarschijnlijk beide moeten doen. Aan het einde van het jaar zijn ook hier prijzen voor.
Extern
Voor stap twee en hoger wordt er ook externe competitie gespeeld. De externe competitie wordt
ingedeeld in leeftijdsgroepen. De kinderen spelen dan in een team van vier spelers tegen een team
van een andere vereniging. Dit team speelt zeven tot negen wedstrijden in een seizoen. De helft van
de keren is dit op de vrijdagavond in ons eigen clubgebouw, de andere helft van de keren op bezoek
bij een andere club en mogelijk ook op een andere (doordeweekse) avond. Er wordt hierbij gespeeld
met klok.
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Aan het begin van het seizoen kunnen kinderen zich opgeven voor de externe competitie bij de
jeugdleider. Helaas lukt het niet altijd om alle kinderen in een team in te delen, maar omdat er ook
reserves nodig zijn, zal elk kind wat zich op geeft ook een keer meespelen in een team.
Toernooibezoek
Voor de jonge leden zijn de Grand Prix-toernooien van de SGS heel geschikt om voor het eerst een
echt toernooi te spelen. Wij organiseren één maal per seizoen zelf zo'n toernooi. Bij elk Grand Prixtoernooi worden kinderen ingedeeld in groepen van 8 tot 10 op speelsterkte (en dus niet op leeftijd)
en spelen ze in deze groep alle partijen. In de lagere groepen gebeurt dit zonder klok. Een Grand
Prix-toernooi is geschikt voor iedereen die de regels van het schaakspel kent en heeft zo rond de 80
deelnemers.

Afbeelding 4: Baarnse jeugd bij Grand Prix Woerden (2013)
Voor de oudere jeugd zijn er ook andere toernooien. Zo is er jaarlijks in de kerstvakantie het
Persoonlijk Jeugd Kampioenschap (PJK) van de SGS. Hier worden langere partijen met klok
gespeeld, verspreid over twee of meer dagen. Een goede oefening om je te meten aan de sterkste
spelers van de regio. Bovendien zijn er NK-plaatsen te verdienen.
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Ik wil nog meer schaken!
Thuis meer schaken
Met Chess Tutor en Playchess krijgen veel nieuwe kinderen de mogelijkheid om thuis nog meer te
schaken, maar er bestaan ook nog andere mogelijkheden. Graag verwijzen we hier door naar het
document 'thuis schaken' op onze website.
http://www.baarnseschaakvereniging.nl/jeugd/thuisschaken.pdf
Talentontplooiing
Er zijn kinderen die net iets boven de rest uitsteken. Dat kan zijn omdat ze sneller door de stof heen
gaan, gedrevener zijn om te winnen of gewoon van nature een inzicht in het schaakspel te lijken
hebben. Wij bieden voor kinderen tot en met strap drie gestructureerde en regelmatige schaaklessen.
Daarna stromen ze door naar de topjeugd waar les minder regelmatig wordt. Het is voor dit soort
kinderen vooral belangrijk veel ervaring op te doen en dus veel toernooien te spelen.
Verder worden er bij de KNSB stertrainingen aangeboden. Deze traingen zijn te volgen voor
kinderen vanaf 8 jaar die stap 2 gehaald hebben en bieden 25 tot 40 uur extra training per seizoen
van professionele schaaktrainers. Neem voor meer informatie contact op met Pascal Losekoot.
Doorstroom naar volwassenen
Voor kinderen in de topjeugd en mogelijk ook de groep stap 3 bestaat er de mogelijkheid om door te
stromen naar de volwassenen. De eerste kennismaking gebeurt meestal bij speciale evenementen
zoals ons oliebollentoernooi of een thema-avond. Je kan hiervoor worden uitgenodigd door je
jeugdleider of zelfs eens navraag doen.

Afbeelding 5: Menno Muller in zijn eerste seizoen bij de
volwassenen
De volwassenen spelen elke vrijdagavond vanaf 19.45 een partij met een speeltempo van 1,5 uur
per persoon + 15 minuten na de 35e zet. Het is mogelijk om voor de introductie een aantal keer mee
te spelen met een aangepast, korter speeltempo, maar dit is structureel niet wenselijk. Mede daarom
stromen de meeste kinderen rond hun 14e in bij de volwassenen. Ook hiervoor kun je door de
jeugdleider uitgenodigd worden of zelf navraag doen.
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Huisregels
Om te zorgen dat we op de Schaakvereniging, met alle kinderen in de verschillende zalen, les- en
competitiegroepen op een leuke en leerzame manier kunnen schaken, zijn er een aantal huisregels.
Iedereen die lid is of lid wordt, moet zich hieraan houden. Hieronder staan de regels met een paar
voorbeelden.
1. Respect voor andere kinderen
- Geef iedereen de kans het antwoord op een vraag te vinden (steek je vinger op als je het weet)
- Geef iedereen ook de kans fouten te maken, van fouten kun je leren!
- Feliciteer je tegenstander als die van jou gewonnen heeft
2. Respect voor de lesgever
- Luister naar wat er verteld wordt
- Doe actief mee
- Wacht rustig tot je aan de beurt bent met je vraag
- Als de lesgever niet op tijd is ga dan vast schaken of in je boekje werken
3. Respect voor de club
- Kom op tijd (18.25 uur)
- Meld je af als je een keer niet kan komen (tel: 035-5417648 of e-mail lensink.daan@gmail.com)
4. Respect voor het materiaal
- Ga netjes om met de borden/stukken/klokken, de werkboekjes, de potloden en gummen
- Niet rennen in het gebouw
- Voorzichtig met spullen van anderen!
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Tenslotte

Bestuur
Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen om te spreken over de schaakvereniging. Het
bestuur van de schaakvereniging bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Martijn Kruiswijk
Ton Koekkoek
Jan Overbeek
Yme Brantjes
Pascal Losekoot
Ashley Krishnasing
Daan Lensink

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Tijdelijk 2e Penningmeester
Intern wedstrijdleider
Extern wedstrijdleider
Jeugdleider

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit de jeugdleider en een aantal leden, ieder met hun eigen taak en
functie. De jeugdcommissie komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om te spreken over de jeugd.
Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit:
Daan Lensink
Pascal Losekoot
Evert van Voorthuizen
Bernadet Sertons
Eble Mink
Harry-Imre Dijkstra
Freek Beekhuis

Jeugdleider
Algemeen lid
Algemeen lid
Evenementen
Toernooien
Externe competitie
Interne competitie

lensink.daan@gmail.com
plosekoot@gmail.com

Lesgevers
Op dit moment zijn de volgende lesgevers actief bij de schaakvereniging:
Martijn Kruiswijk
Daan Lensink
Evert van Voorthuizen
Freek Beekhuis
Pascal Losekoot

Stap 1
Stap 2a / Topjeugd
Stap 2b
Stap 3
Topjeugd

VOG
Alle lesgevers en jeugdcommissieleden hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd en
overgedragen aan de jeugdleider.
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Begrippenlijst
Seizoen

Periode van september t/m juni, schooljaar.

SGS

Stichts-Gooise Schaakbond. De regionale Schaakbond waaronder de Baarnse
Schaakvereniging valt. Deze organiseren toernooien en de externe competitie.

KNSB

Koninklijke Nederlandse Schaakbond. De landelijke schaakbond, waaronder
de SGS valt.

NK

Nederlands Kampioenschap

Recreatiecompetitie Een tweede competitie naast de interne competitie. Zie intern onder
competitie.
Topjeugd

Qua niveau hoogste jeugdgroep op de schaakvereniging. Zie ook topjeugd
onder lessen.

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag, geeft aan dat een persoon geen strafblad heeft
op het gebied van omgang met kinderen.
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