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1. INLEIDING 

Bij schaakclub ’t Ros Dendermonde zetten we sterk in op de begeleiding van onze 

jeugdspelers. Dit vinden wij zeer belangrijk. Binnen onze club word je aanzien als jeugdspeler 

zolang je jonger bent dan 20 jaar. Omwille van praktische redenen werken wij met een 

minimumleeftijd van 6 jaar. We nemen graag even de tijd om onze jeugdwerking wat verder 

toe te lichten. In dit document worden de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. 

 
2. DE CLUBAVOND 

De wekelijkse clubavond gaat voor jeugdspelers door op vrijdagavond van 19u tot 20u. Het is 

zeer belangijk om als jeugdspeler veel te spelen. Hiervoor is de clubavond ideaal. Er is steeds  

minstens één begeleider aanwezig. Hij/zij kan bijsturen en uitleg geven waar nodig. Zelfs 

tijdens een vriendschappelijk partijtje proberen wij ervoor te zorgen dat onze jeugd dingen 

bijleert.  

 

Voor wie wil leren schaken vanaf nul, kan op de wekelijkse clubavond begeleiding en uitleg 

krijgen. Wij raden aan daarbij het boekje “Opstapje” aan te schaffen dat dient als lesmateriaal. 

Hierin staan verschillende oefeningetjes om de basisprincipes aan te leren. Hiervoor vragen 

wij een bijdrage van €5.  

 

3. LESSEN 

Onze schaakclub organiseert elk seizoen jeugdlessen. Deze starten in september en worden 

voorzien op zondagmiddag van 13u30 tot 15u. De lessen zijn bedoeld voor jeugdspelers vanaf 

6 jaar. De jeugdlessen bestaan uit het volgen van de stappenmethode (stap 1 t.e.m. 6) en zijn 

verspreid over 15 lesdagen. Het lesgeld bedraagt €30 en bevat het lesmateriaal.  

 

3.1. Doel van de lessen 

In de eerste plaats is het de bedoeling het kind te laten genieten van het schaakspel.  

 

Verder proberen wij door het aanleren van technieken en tactische thema’s het niveau van de 

jeugdspeler op te krikken. Wij geloven sterk dat men nog meer plezier aan het schaakspel kan 

beleven door het volgen van deze lessen. De lessen zijn een prima aanvulling op het meer 

praktische deel waar de clubavonden op vrijdag voor zorgen. 

 

Tot slot is het belangrijk voor ons dat de jeugdspeler zich niet verplicht voelt om deel te nemen 

aan de lessen of dat hij/zij dit onder druk van de ouders doet. De praktijk heeft meermaals 

aangetoond dat dit niet de juiste aanpak is.  

 

3.2. Organisatie 

Onze lessen worden verzorgd door verschillende lesgevers. De planning voor de lessen wordt 

bij aanvang van het seizoen meegedeeld. Wij zorgen voor interactieve, leerrijke lessen. 

 

Tijdens de lessen wordt de theorie uitgelegd door de lesgever. Deze zet dan een 

voorbeeldpuzzel op het grote bord en kan zo de theorie visueel verduidelijken. Nadien worden 

enkele puzzels uit het boekje samen aan bord gemaakt en vervolgens worden de overige 
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puzzels zelfstandig verwerkt door de jeugdspeler. Dit kan op de club of thuis zijn. Vrijdag kan 

hiervoor een inhaaldag zijn om enkele puzzels onder begeleiding op te lossen.  

 

De jeugdspelers hoeven niet alleen puzzels te maken. Het lesgeven wordt afgewisseld met vrij 

spelen. Op die manier kan men de theorie meteen toepassen in de praktijk. Wij zijn ervan 

overtuigd dat spelen essentieel is in het leerproces.  

 

3.3. Niveau van de jeugdspeler 

Differentiatie is belangrijk binnen onze club. Niemand mag boven of onder zijn/haar niveau 

werken. Dat werkt niet bevorderend. Daarom hanteren wij een differentiatiemethode. Aan de 

hand van het examen of eerder afgewerkte oefeningen, kunnen wij het niveau van onze 

jeugdspelers bepalen. Zo komen ze in een bepaalde stap terecht.  

 

3.4. Aanwezigheid en gedrag van de jeugdspeler 

Van de jeugdspeler wordt verwacht dat hij/zij minstens 10 van de 15 lessen bijwoont met de 

nodige inzet. Indien dit niet het geval is kunnen wij de progressie van het kind niet garanderen 

en is overgang naar een volgende stap niet aangeraden.  

 

Er wordt verwacht dat de jeugdspeler tijdig aanwezig is. Dit betekent dat hij/zij een vijftal 

minuten voor aanvangstijd aanwezig is. Op die manier wordt de tijd optimaal benut. 

 

Respect vinden wij zeer belangrijk. Daarom verwachten wij dat er op lesdagen aandacht 

gegeven wordt aan volgende afspraken. 

 

• Respect voor de materialen. (klokken, borden, schrijfmaterialen …) 

• Respect voor elkaar. (zowel voor hun mede-jeugdspelers, als voor de lesgevers en de 

andere clubleden) 

• Beleefd zijn. 

• Rustig zijn, geen storend gedrag hanteren. 

 

Bovenstaande afspraken worden uiteraard ook verwachten van gerespecteerd te worden op 

de wekelijkse clubavonden op vrijdagavond. 

 

Wie deze regels op regelmatige basis niet respecteert, krijgt een waarschuwing van de 

lesgever en kan finaal bij aanhoudend afwijkend gedrag uit de les gezet worden en zijn/haar 

recht op het bijwonen van toekomstige lessen verliezen.  

 

3.5. Examen 

Elke jeugdspeler legt op het einde van de lessenreeks een examen af om door te stromen naar 

de volgende stap.  

 

Het examen bestaat uit een reeks puzzels die de jeugdspeler individueel moet oplossen. 

Daarbij horen ook enkel praktische opdarchten. Men is geslaagd indien 18/25 behaald wordt.   
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Op basis van het resultaat van het examen, geven wij advies om naar de volgende stap te 

gaan of dezelfde stap nog eens te herhalen.  

 

4. COMPETITIES 

Een competitieve geest vinden wij belangrijk. Wij moedigen daarom onze jeugdspelers aan 

om deel te nemen aan door ons op voorhand uitgekozen toernooien. Het is hun eigen keuze 

of die van de ouders om hieraan deel te nemen of niet. Niemand wordt hiertoe verplicht. Wel 

adviseren wij op basis van het niveau van de jeugdspeler minimum volgend programma te 

volgen 

 

• Stap 1: 1 debutantentoernooi 

• Stap 2: 1 debutantentoernooi + 1 jeugdcriterium 

• Stap 3: 2 debutantentoernooien + 1 jeugdcriterium 

• Stap 4: 3 jeugdcriteriums  

• Stap 5: 4 jeugdcriteriums  

• Stap 6: 5 jeugdcriteriums  

 

Indien een jeugdspeler zelf aanstalten maakt om meer toernooien te spelen dan het voorziene 

programma, kunnen wij dit alleen maar toejuichen. Steun van de ouders wordt hierbij ten 

zeerste geapprecieerd. 

 

Wij streven ernaar om onze jeugdverantwoordelijke of één van onze bestuurs- of clubleden 

mee te sturen naar zo’n evenementen. Dit is ook meteen een warme oproep naar de ouders 

toe. Dit om onze jeugd ten volle te supporteren en om hen ter plekke te begeleiden. 

 

Verder vragen kunnen gesteld worden per mail op trosdendermonde@gmail.com. Je kan ook 

altijd contact opnemen met onze jeugdbegeleider Nando De Blende via mail op 

nando.deblende@gmail.com of via gsm op +32 472 99 71 32. 

mailto:trosdendermonde@gmail.com
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