
Jorn Brouwer  12-10-2021 

Uitgebreide informatie jeugdschaken SC Zeist 

 

We zijn afgelopen september weer begonnen met de schaaklessen, de eerste groep 

(beginners/jongere kinderen) van 17:00 tot 18:00 en de tweede groep (gevorderden) van 

18:15 tot 19:15. Het jeugdschaken is iedere week op de dinsdagavond. In dat uur werken wij 

met de Stappenmethode, een didactisch verantwoorde en goed opgebouwde methode. Met 

Stap 1 begint het simpel; denk aan "velden benoemen" van het bord en "loop van de 

stukken" tot aan lastigere onderwerpen zoals "de tweevoudige aanval" en "mat in één zet". 

Daarna worden de Stappen en de thema's steeds lastiger. Naast de theorie staat het boekje 

vol met leuke oefeningen om het nieuwe thema te oefenen. Het is de bedoeling dat iedere 

week wordt geoefend met de oefeningen van de Stap waarin het jeugdlid werkt. Dat wordt 

geregeld nagekeken en besproken met de jeugdleden. Tijdens de les wordt er een nieuw 

thema uitgelegd of wordt er verder gewerkt met het vorige thema. Ook is er tijd om lekker 

partijtjes te spelen en af en toe worden er schaakspelletjes gespeeld om een bepaald thema 

te oefenen. Naast het hoofddoel om een betere schaker te worden en dus nóg meer plezier 

te vinden in het spel, wordt er aan het eind van het jaar een schaakexamen gehouden. Als 

dat examen wordt gehaald, krijgt het jeugdlid een mooi diploma en kan hij of zij het 

volgende jaar verder met de volgende Stap. Tevens wordt in de gevorderde groep een 

interne competitie gespeeld en doen we met 3 teams mee aan de externe competitie. 

 Op dit moment bestaat de eerste groep (17:00 - 18:00) uit 17 kinderen en de tweede 

groep (18:15 - 19:15) uit 21 kinderen en werken we met een team van 4 jeugdleiders, 

waarvan 1 ‘schaakouder’ die met name achter de schermen met ons meedenkt. Qua leeftijd 

varieert het van 6 tot zelfs 18 jaar, maar de meesten zijn tussen de 7 en 12. Kinderen die 

eens willen beleven hoe het is op de club, zijn welkom in de eerste groep die om 17:00 

begint. Als je al schaakervaring hebt, bijvoorbeeld als je eerst lid was van een andere 

schaakclub, is het ook mogelijk om bij de tweede groep van 18:15 aan te schuiven.  

 We staan toe om eerst een keer of 4 te komen kijken, wat partijtjes te spelen en de 

Stappenmethode te leren kennen. Dan krijgt je het Stappenboekje en kun je daar direct mee 

aan de slag, ongeacht of je lid wordt of niet! Mocht je kind lid willen worden, dan zit daar 

een contributie van €60 voor één jaar aan vast. Zie https://www.schaakclubzeist.nl/over-

ons/klachtenregeling/ voor het beleid dat wij op de club hanteren omtrent klachtenregeling 

en https://www.schaakclubzeist.nl/over-ons/avg-privacy/ over de AVG en privacywetgeving. 

Op www.schaakclubzeist.nl is meer informatie te vinden over de gehele vereniging. Alle 

jeugdzaken zijn te vinden op www.schakenzeist.nl. 

 Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar jornbrouwer@hotmail.com, ook voor 

eventuele vragen. Van harte welkom! 

 

Namens de gehele jeugdafdeling, 

Jorn Brouwer 

Jeugdleider Schaakclub Zeist 
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