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Algemene gegevens

Naam:

Schaakvereniging Het Kasteel

Oprichtingsdatum:

30-03-1939

Locatie:

Wijkvereniging Wijchen - Zuid
Zuiderpoort 56
6605 HN Wijchen

Contactpersoon:

dhr. R. Duin
telefoon: 024-6418262
e-mail:
svhetkasteel@svhetkasteel.eu

Homepage:

www.svhetkasteel.eu

Aantal bestuursleden:

6

Aantal jeugdleiders:

7

Verenigingsgrootte:

90 leden waarvan 41 jeugd

Jeugdafdeling:

39 jongens en 2 meisjes
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Inleiding

Dit tweede jeugdbeleidsplan is een actualisering van het in het jaar 2004 verschenen
eerste jeugdbeleidsplan. Was het eerste jeugdbeleidsplan een logisch vervolg op de
door de gemeente Wijchen in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie
verzorgde cursus ‘Jeugdsportcoördinatie’ met als ondertitel ‘Op weg naar een
jeugdvriendelijke sportvereniging’ (april – mei 2003), dit jeugdbeleidsplan is
gebaseerd op de praktische ontwikkelingen van de afgelopen tijd en geeft de
voornemens voor de komende jaren weer. Alle jeugdleiders en bestuursleden zijn
betrokken geweest bij het tot stand komen van dit jeugdbeleidsplan.
2.

Doel

SV Het Kasteel ziet het jeugdbeleidsplan als een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het
geeft richting aan het beleid van de club op het gebied van jeugdschaak in al zijn
facetten. Intern gebruiken we dit plan om alle betrokkenen inzicht te geven in onze
belangrijkste ideeën en toekomstplannen, zowel op korte als lange termijn. Extern
dient het als middel tot dialoog met onze omgeving: de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond (KNSB), de Oostelijke Schaakbond (OSBO), andere schaakverenigingen, de gemeente, de Wijchense scholen en de ouders van onze
jeugdleden. De inhoud van dit jeugdbeleidsplan is niet statisch maar dynamisch van
aard: het wordt regelmatig aangepast en voorzien van een terugblik op de voorbije
periode.
3.

Visie op jeugdschaak

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.
De vereniging schept een veilig klimaat, waarbinnen regelmaat en structuur
vanzelfsprekend zijn, zodat de jeugdleden zich optimaal kunnen ontplooien. Dit
betekent o.a. dat er sterk rekening wordt gehouden met leeftijdstypische kenmerken.
Bovendien streeft zij ernaar voor de jeugdleden een gezellige leefwereld te zijn. De
vereniging probeert de jeugdleden te leren op een respectvolle manier om te gaan
met elkaar, met de jeugdleiders en met al het schaakmateriaal.
De speelavond is op vrijdag van 18.30 tot 20.00 u. voor de jongste jeugdleden en
van 20.00 tot 22.00 u. voor de junioren. De vereniging is van mening dat schaken en
schaakonderwijs op deze tijdstippen een positieve uitwerking op schoolprestaties
kunnen hebben. Bovendien sluiten de speeltijden voor de jeugd nauw aan bij de
seniorenavond, waardoor de drempel voor doorstroming laag wordt gehouden.
De visie wordt waargemaakt door enerzijds de kwaliteit van het schaakproduct en
anderzijds de deskundigheid en inzet van de begeleiders.
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Kwaliteit van het schaakproduct

Onder schaakproduct wordt in dit hoofdstuk verstaan: het geheel van wat de
vereniging aanbiedt op het gebied van schaaktrainingen, competities en
toernooien.
I.

Training en wedstrijden

Door diversiteit in het aanbod van schaakactiviteiten kunnen jeugdleden zowel op
prestatief als op recreatief niveau schaken. Componenten van deze diversiteit zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

de schaaktraining
de competitie
de snelschaakcompetitie
het doorgeefschaaktoernooi
de simultaan
de slotavond
de externe schaaktraining
de externe competitie
doorstroming: het juniorentraject
het Euregio-toernooi
het dameskampioenschap

a.
de schaaktraining
Uitgangspunt bij de training is dat kinderen leren om iets nieuws te ontdekken en te
beheersen op eigen niveau. De startmotivatie is nieuwsgierigheid. Deze motivatie is
van korte duur en daarom is het belangrijk snel iets nieuws aan te bieden en de
vaardigheid van het kind te verhogen. Dankzij het laatste punt ontstaat het in de visie
genoemde plezier van het kunnen waardoor het kind in het ideale geval zijn interesse
behoudt.
Elke schaakavond kent een trainingsgedeelte voor ieder jeugdlid. Deze training is in
principe voor iedereen verplicht. Op avonden met snelschaak- of doorgeefschaakrondes zijn er geen trainingen.
Alle jeugdleiders zijn tevens schaaktrainer. De meeste van hen zijn in het bezit van
het door de KNSB gecertificeerde diploma ‘Schaaktrainer A’. De kwaliteit van het
kader komt naast het diploma vooral voort uit jarenlange ervaring.
De leergang die door SV Het Kasteel wordt gebruikt is de zgn. Stappenmethode van
Brunia/van Wijgerden. Dankzij dit Stappenplan zijn de trainers in didactisch opzicht in
staat te differentiëren en rekening te houden met verschillen tussen kinderen wat
betreft aanleg, kwaliteit, tempo en sociaal gedrag.
De vereniging heeft jeugdleden in de Stappen 1 t/m 5. Jeugdleden van een bepaalde
Stap vormen samen een groep. Alle vijf groepen hebben ieder één vaste trainer. Elke
trainer beschikt over de bij de leergang behorende handleiding Jeugdclubtrainer.
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Ieder jeugdlid heeft zijn eigen werkboek. Dit boek is bedoeld als ondersteuning bij de
training. De schaakontwikkeling van het kind bestaat namelijk uit drie fasen:
1) de materiaalfase
2) de ruimtelijke fase
3) de tijdsfase
Deze fases verlopen deels parallel en de duur van elke fase is individueel bepaald.
Met het oefenmateriaal kunnen jeugdspelers na klassikale uitleg zelfstandig aan de
slag.
De training van de kinderen in Stap 1 en 2 (momenteel 7 resp. 9 jeugdleden) loopt
van 18.30 tot 19.15 u. De jeugdspelers in Stap 3 (12 kinderen) hebben groepsgewijs
training van 18.30 tot 19.15 u. of van 19.15 tot 20.00 u. Kinderen in de Stappen 4 en
5 (momenteel 8 resp. 3 jeugdleden) trainen van 19.15 tot 20.00 u. Eén juniorlid zit in
Stap 6 en krijgt op een apart tijdstip privé-training.
Aan het einde van het seizoen vinden er officiële examens plaats. Deze worden
afgenomen door een OSBO-gecommitteerde. Geslaagden ontvangen een landelijk
erkend diploma en gaan door in de volgende Stap. De examens maken dus
progressie zichtbaar.
b.
de competitie
De meeste partijen van de jeugdleden worden gespeeld in competitieverband.
Voorafgaand aan of na afloop van de training speelt elk jeugdlid eerst een wedstrijd
voor de roostercompetitie. Spelers met ongeveer dezelfde speelsterkte zitten bij
elkaar in een poule. Het aantal poules wordt bepaald door het aantal jeugdleden. Er
zijn in het seizoen 2007-2008 vijf poules. De wedstrijdleider, een van de jeugdleiders,
bepaalt het speelschema. Het systeem van promotie en degradatie zorgt voor de
nodige spanning. Aan het einde van het seizoen zijn er net zoveel kampioenen als er
poules zijn. De winnaar van de hoogste poule is jeugdclubkampioen.
Alle partijen worden gespeeld volgens het reglement van de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond (KNSB). Alleen die jeugdleden die nog niet geslaagd zijn voor Stap 1
hebben vrijstelling van het noteren van de gespeelde zetten. Spelers van Stap 2
moeten de eerste 20 zetten noteren. De overige jeugdspelers noteren de gehele
partij.
Bij het spelen van een partij wordt altijd gebruik gemaakt van een schaakklok,
waarop de spelers hun tijd bijhouden. Na afloop van een partij wordt het door de
kinderen ingevulde wedstrijdformulier door een van de jeugdleiders geparafeerd en
ingeleverd bij de wedstrijdleider.
De wedstrijd voor de roostercompetitie wordt vervolgd met een of meerdere
wedstrijden voor de laddercompetitie. Alle jeugdspelers vormen samen één poule.
De laddercompetitie is dus een onderlinge competitie waarbij een speler tegen elke
willekeurige andere speler kan schaken. Men kan elkaar uitdagen of men wordt
ingedeeld door één der begeleiders. Het principe van de laddercompetitie is dat,
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naarmate de tegenstander hoger op de ladderlijst staat, men meer punten kan
winnen als men de partij wint of remise houdt. Bij een nederlaag tegen een sterke
speler is het aantal verloren punten lager dan wanneer men van een lager geplaatste
speler verliest. Aan het einde van het seizoen is er een ladderkampioen.
De combinatie van rooster- en ladderpartijen garandeert dat de jeugdspelers op een
speelavond meerdere partijen kunnen spelen. Het komt praktisch nooit voor dat
iemand op een avond al zijn partijen verliest. Elke jeugdspeler heeft dus minstens
één moment van succesbeleving.
c.
de snelschaakcompetitie
Tweemaal per seizoen vindt er tijdens de speelavond een snelschaaktoernooi plaats.
De winnaars van de beide avonden bepalen in een onderlinge krachtmeting wie zich
snelschaakkampioen mag noemen.
d.
het doorgeefschaaktoernooi
Eveneens tweemaal per seizoen wordt er een doorgeefschaaktoernooi gehouden.
De essentie van deze bij de jeugd zeer populaire variant is dat twee spelers een
koppel vormen. Zij spelen naast elkaar, de een speelt met wit en de ander speelt met
zwart. Zij geven elkaar de stukken door die ieder op zijn tegenstander heeft
buitgemaakt. De ontvangende speler mag deze stukken op zijn bord plaatsen en
daarmee verder spelen. Het winnende koppel mag zich doorgeefschaakkampioen
noemen.
e.
de simultaan
Eenmaal per seizoen worden de jeugdspelers serieus in de gelegenheid gesteld de
krachten te meten met een seniorlid die in de top van het klassement speelt. Deze
krachtmeting vindt meestal aan het einde van het seizoen plaats in de vorm van een
simultaanseance.
f.
de slotavond
De laatste avond van het seizoen wordt gevuld met de feestelijke uitreiking van de
behaalde prijzen en diploma’s. Hiervoor worden ook de ouders uitgenodigd.
g.
de externe schaaktraining
Voor kinderen met een bovengemiddelde aanleg voor het schaakspel bestaat er een
door de OSBO georganiseerde training. Enkele keren per jaar krijgen deze kinderen
samen met jeugdspelers van andere schaakverenigingen centrale training van een
gekwalificeerde schaaktrainer. Dankzij sponsoring kan de vereniging ook enkele
schaakclinics organiseren. Dit zijn trainingssessies waarbij de kinderen op een leuke
en leerzame manier met schaken bezig zijn en waardoor wordt getracht het
enthousiasme voor het schaakspel nog meer aan te wakkeren. Hierbij kunnen
externe schaaktrainers worden ingezet. Voor het seizoen 2007-2008 is de nationale
damestopper mevr. Petra Schuurman hiervoor aangetrokken.
h.
de externe competitie
Ambitieuze jeugdspelers kunnen zich inschrijven voor de door de OSBO
georganiseerde externe competitie. In een team van vier personen kan men zijn

6

Jeugdbeleidsplan

2008

S.V. Het Kasteel

krachten meten met leeftijdgenoten van andere verenigingen. In het seizoen 20072008 verdedigen een C- en een D-team de kleuren van SV Het Kasteel.
Jaarlijks wordt in de kerstvakantie het individuele jeugdschaakkampioenschap
georganiseerd door de OSBO. Gedurende 4 dagen strijden kinderen om het
kampioenschap in diverse leeftijdscategorieën.
In de regio Arnhem-Nijmegen vinden gedurende het gehele schaakseizoen een
tiental jeugdschaaktoernooien plaats, welke vallen onder de IJSCO-vlag. Door o.a.
uniformiteit en een gezamenlijke communicatie, doorlopende puntentelling en
IJSCO-rating wordt getracht de toernooideelname van de jeugd in de hele regio te
stimuleren.
i.
doorstroming: het juniorentraject
Junioren zijn jeugdspelers die bezig zijn de overstap naar de seniorenafdeling te
maken. De oudere jeugdspelers (> 13 jaar) kunnen op een gegeven moment de
jeugdafdeling ontgroeid zijn, terwijl een stap naar de seniorenafdeling erg (te) groot
is. Ook gaan er vaak andere interesses en bezigheden een rol spelen in deze
leeftijdscategorie. Om de kans op het afhaken van deze jeugdschakers te verkleinen
is er een doorstromingstraject (“het juniorentraject”) door de vereniging opgezet.
Bestuur, jeugdleiders, ouders en uiteraard de jeugdschakers zelf beslissen samen of
en wanneer deze stap gezet wordt. Geprobeerd wordt om daarvoor in aanmerking
komende jeugdschakers groepsgewijs te laten doorstromen naar de seniorenavond.
Naast een aangepast speeltempo (tot 22.00 uur), wordt er o.a. juniorentraining
gegeven, worden schaakclinics georganiseerd en wordt deelname aan toernooien
gestimuleerd. In het seizoen 2007-2008 zijn 6 jeugdschakers doorgestroomd.
j.
het Euregio-toernooi
Het Euregio-schaaktoernooi is een jaarlijkse ontmoeting tussen Duitse en
Nederlandse schakers uit het Euregio-gebied (regio Nijmegen/Arnhem - Kreise
Kleve/Emmerich). Naast een interland-schaakwedstrijd voor de senioren wordt er
ook een jeugdtoernooi georganiseerd. SV Het Kasteel levert voor beide
evenementen een aantal deelnemers.
Het Euregio-toernooi vindt meestal plaats op een bijzondere locatie (boot, kasteel
etc.) en is tot nu toe één keer in Wijchen gehouden.
k.
het dameskampioenschap
Voor de meisjes is er sinds kort de mogelijkheid om deel te nemen aan het
dameskampioenschap van SV Het Kasteel. Dit kampioenschap is in 2007 voor het
eerst georganiseerd en is bedoeld om het vrouwenschaak te stimuleren. Ieder jaar
zal de wedstrijdleider van de interne competitie in overleg met de jeugdleider en de
ouders enkele meisjes selecteren die aan dit kampioenschap mee kunnen doen.
Het eerste dameskampioenschap van SV Het Kasteel is gewonnen door de 14-jarige
Vivian Verhaert. Onlangs heeft zij haar debuut gemaakt in het 4e seniorenteam.
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Accommodatie

In wijkcentrum “Wijchen-Zuid” heeft de jeugdafdeling één grote en twee kleinere
zalen ter beschikking. De grote zaal wordt gebruikt voor het spelen van partijen en de
kleinere zalen worden voor de training gebruikt.
In alle zalen is ruim voldoende meubilair. De junioren (momenteel 6 spelers) hebben
training van 19.15 tot 20.00 uur en spelen daarna tot 22.00 uur mee in de
seniorencompetitie.
In de grote zaal bevindt zich een groot verrijdbaar presentatiebord, waarop de
actuele standen en alle informatie vermeld staan. Een goede en duidelijke
communicatie met de jeugdleden en hun ouders is immers van groot belang.
De zalen worden door de week en in het weekeinde door andere verenigingen en
voor andere doeleinden gebruikt. Elke vrijdagavond worden beide zalen aan het
begin van de speelavond schoon en opgeruimd aangetroffen. Er wordt voor gezorgd
dat dit aan het eind van de avond weer zo is.
De vereniging beschikt in het wijkgebouw over een eigen bergruimte.
III.

Materiaal

De jeugd heeft eigen materiaal ter beschikking: schaakborden, schaakstukken en
schaakklokken. Intensief gebruik beperkt de levensduur van het materiaal. Regelmatige vervanging is een must om met plezier te kunnen schaken.
De twee aanwezige demonstratieborden verhogen de kwaliteit van het
schaakonderwijs. Extra demo-materiaal is echter welkom.
IV.

Clubblad

In het clubblad Zetwerk, dat jaarlijks vijfmaal verschijnt, heeft de jeugd een eigen
katern. Alle belangrijke informatie over de vereniging, de wedstrijden, de standen etc.
wordt via het clubblad verstrekt. Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat ook ouders het
clubblad lezen. Het jeugdkatern bevat naast o.a. uitslagen ook prijsvragen, puzzels,
en soms ook bijdragen van de jeugdleden zelf. Het streven is vulling door de jeugd te
blijven stimuleren. Een digitale versie van het clubblad is te vinden op de website van
onze vereniging: www.svhetkasteel.eu
V.

Financiële situatie

Onze schaakvereniging is een low-budget-vereniging. Dit houdt in dat met een lage
contributie zoveel mogelijk wordt aangeboden. Kosten die bij andere verenigingen
zonder meer als verenigingskosten worden genomen, worden voor een groot deel
8
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door de leden zelf opgebracht. Hierdoor is de financiële drempel voor het
lidmaatschap erg laag. Gemiddeld zijn wij 50% van onze contributie-inkomsten kwijt
aan afdrachten aan de regionale onderbond (OSBO) en de KNSB.
In het seizoen 2007-2008 betalen de jongste jeugdleden € 42,- en de junioren € 47,voor hun lidmaatschap.
De totale jaaromzet van SV Het Kasteel beloopt € 10.000,= inclusief de van de
gemeente Wijchen ontvangen jeugdsubsidie van gemiddeld € 700,=. Het
verenigingsresultaat beweegt zich de laatste jaren rond het nulpunt. Het eigen
vermogen van de vereniging bedraagt € 570,=. Daarnaast is er een reserve
spelmateriaal van € 170,= en een reserve voor het 75-jarig jubileum in 2014 van
€ 500,=.
Het spelmateriaal voor de jeugd wordt regelmatig vernieuwd. Nieuwe klokken zullen
digitaal zijn. Ook is er behoefte aan de vernieuwing van de computerapparatuur voor
het indelen van de competitie- en toernooiwedstrijden en de overdracht van
informatie tijdens trainingen. Een beamer is hiervoor ook zeer gewenst.
VI.

Interne communicatie

Een goede en open communicatie is van groot belang voor een goede sfeer binnen
de vereniging. Daarom wordt alles in het werk gesteld om de communicatie tussen
de jeugdleiders onderling en tussen de jeugdleiders en het bestuur te optimaliseren.
a.
de formele bijeenkomsten
Tweemaal per seizoen heeft er formeel overleg plaats tussen de jeugdleiders en de
voorzitter. Tijdens de bijeenkomst aan het begin van het seizoen worden er
werkafspraken gemaakt voor de komende periode: wie doet welke taken? De tweede
bijeenkomst is in de loop van de tweede helft van het seizoen. Daarnaast is er
frequent overleg in de informele sfeer.
Eenmaal per seizoen vindt er een vergadering van het bestuur met alle jeugdleiders
plaats. Doel van zo’n bijeenkomst:
-

het wederzijds verstrekken van informatie
het inbrengen en toelichten van plannen
het uitwisselen van standpunten
het vergroten van de betrokkenheid
het bevorderen van transparantie

b.
de enquête
Het beeld dat de jeugdleden van de vereniging hebben komt tot uiting in de
systematische verwerking van de gegevens van de jaarlijks terugkerende enquête.
Jeugdspelers beantwoorden de vragen zelfstandig of samen met een ouder. Enkele
belangrijke conclusies van de in december 2007 afgenomen enquête zijn:
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de jeugdleden zijn redelijk tot zeer tevreden over het gebodene
de bekendheid met het jeugdreglement is laag
per Stap moet de verhouding uitleg – oefening wat aangepast worden
de grote meerderheid vindt het spelen tegen leeftijdgenoten van andere
schaakverenigingen erg leuk; volgend seizoen streven naar intensivering van
contacten en schaakontmoetingen regelen
meer dan de helft van de jeugdleden zou namens onze vereniging aan
toernooien willen meedoen; er is dus blijkbaar een gat tussen wat jeugdleden
zouden willen doen en wat ze daadwerkelijk doen; gericht de belangstelling
peilen
wat het materiaal betreft, ondervindt het spelen met houten schaakklokken
kritiek; in de toekomst overstappen op de aanschaf van eenvoudige digitale
klokken

c.
de overige communicatie
De verdere communicatie met de jeugdleden verloopt via de volgende media: het
clubblad, mondelinge mededelingen, het presentatiebord en het stoepbord in de
speelzaal, brieven, e-mail en de telefoon. Op de website van de vereniging is altijd
actuele informatie te vinden met betrekking tot het programma, de standen etc. Op
het internetforum van de vereniging worden regelmatig jeugditems opgestart.
Kinderen, ouders en andere belangstellenden kunnen reageren op toernooiprestaties
en jeugdteamwedstrijden.
VII. Externe communicatie
a.
de KNSB en de OSBO
De KNSB en de OSBO zijn goed georganiseerde instanties. De professionaliteit komt
o.a. tot uitdrukking in de kwaliteit van de informatieverstrekking en materiaalontwikkeling. SV Het Kasteel en haar jeugdafdeling maken daarvan dankbaar
gebruik. Elk jeugdlid ontvangt het tweemaandelijkse KNSB-blad “Schaakmagazine”
met daarin het zeer informatieve en leerzame jeugdkatern “Voorloper”.
Zowel de KNSB als de OSBO beschikken over een eigen website:
www.schaakbond.nl resp. www.osbo.nl. Op de OSBO-site is een apart jeugdgedeelte
te vinden met o.a. uitslagen van externe jeugdwedstrijden. Belangrijke informatie
wordt doorgespeeld naar de jeugd, bv. alles met betrekking tot de externe competitie
en de mogelijkheden tot deelname aan regionale schaaktoernooien en
simultaanseances.
b.
de gemeente
De samenwerking met de gemeente Wijchen komt vooral tot uitdrukking in het
jaarlijks terugkerende basisscholenschaaktoernooi, voor welke organisatie SV Het
Kasteel verantwoordelijk is. De gemeente stelt voor dit toernooi kosteloos het gebruik
van de grote zaal van Kasteel Wijchen ter beschikking. SV Het Kasteel weet het zeer
te waarderen dat de gemeente de schaaksport op deze wijze stimuleert.
Verder ontvangt de gemeente jaarlijks het subsidie-afhankelijke jaarverslag van de
jeugdafdeling.
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c.
de bibliotheek
Met de plaatselijke bibliotheek is er een goed contact. De vereniging heeft er
tweemaal een schaakexpositie mogen inrichten en ook een schaaksimultaan voor de
jeugd gehouden. Het is de bedoeling hiervan regelmatig terugkerende evenementen
te maken. Verder heeft de bibliotheek in overleg met SV Het Kasteel haar bestand
aan schaakboeken geactualiseerd. De nieuwe schaakboeken zijn vooral op de jeugd
gericht.
d.
de ouderavond
Is het clubblad een mogelijkheid indirect met ouders contact te onderhouden, de
ouderavond is het uitgelezen middel direct met ouders te communiceren. De
jaarlijkse ouderavond moet gezien worden als klankbord voor de kwaliteit van de
producten van de vereniging. De laatste jaren vinden de ouderavonden telkens na
enkele weken aan het begin van het seizoen plaats. De notulen van de ouderavond
van 12 september 2007 zijn te vinden op de website van onze vereniging.
In verband met de na te streven open structuur in onze vereniging zijn op een
ouderavond ook de jeugdleden welkom! Er kan dan rekening gehouden worden met
wensen en mogelijkheden van de jeugd. Het is immers van belang dat de jeugd
inspraak heeft op het beleid en het programma.
Ten overvloede zij opgemerkt dat ouders hun stem ook kunnen laten horen op de
Algemene Ledenvergadering. Deze vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdagavond
van februari.
5.

SWOT-analyse

Nu volgt een inventarisatie van de sterke (Strength) en zwakke (Weakness) punten
van onze jeugdafdeling en de inschatting van kansen (Opportunities) en
bedreigingen (Threats) voor het beleid als gevolg van allerlei omstandigheden en
ontwikkelingen.
Sterke punten:
De uniciteit.
De jeugdafdeling maakt deel uit van de enige schaakvereniging van Wijchen.
Het materiaal.
De jeugdafdeling beschikt over eigen schaakmateriaal van prima kwaliteit.
Daarnaast zijn er demonstratieborden en is er een mobiel mededelingenbord.
Het aantal jeugdleden.
Dit ligt al jaren structureel boven de dertig. Voor een gezonde jeugdafdeling
hanteert de KNSB de volgende norm: een half jeugdlid per 1000 inwoners.
Wijchen heeft met zijn ca. 40.000 inwoners “recht” op een jeugdschaakclub van
ongeveer 20 leden.
De training.
Op alle niveaus wordt schaaktraining verzorgd door gediplomeerde trainers. De
trainingen worden gekenmerkt door actief en zelfstandig leren.
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Het kader.
Dit bestaat uit een vaste kern van zes jeugdleiders. De verhouding tussen
jeugdspelers en jeugdleiders is daarmee ongeveer 6 : 1.
De certificering.
De vereniging heeft acht gediplomeerde schaaktrainers. De meeste jeugdleiders
zijn in het bezit van het KNSB diploma Schaaktrainer A.
De taakverdeling.
Alle belangrijke taken worden uitgevoerd. Persoonlijke wensen van de
jeugdleiders worden bij de taakverdeling meegenomen.
De accommodatie.
De drie zalen bieden differentiatiemogelijkheden voor wedstrijden en training.
Het tijdstip en de opkomst.
Op de vrijdagavond is er geen concurrentie van het moeten voorbereiden van
schooltoetsen. Elke vrijdagavond is er een hoge opkomst.
De slotavond.
Tijdens de slotavond worden er in aanwezigheid van de ouders vele prijzen
uitgereikt. Ook de wat mindere spelers krijgen vaak een (aanmoedigings)prijs.
De ouderavond.
Deze wordt eenmaal per jaar aan het begin van het schaakseizoen
georganiseerd.
De enquête.
Het kader en het bestuur zijn middels de jaarlijkse enquête op de hoogte van de
perceptie van de jeugdleden.
Het clubblad.
De jeugd heeft een eigen afdeling in het clubblad.
De afwisseling.
De schaakkalender biedt allerlei vormen van schaak.
De keuzevrijheid.
De jeugdleden kunnen zowel op prestatief als op recreatief niveau schaken.
De doorstroming.
De overstap van jeugd naar senioren gebeurt groepsgewijs en in samenspraak
met de betreffende ouders. De doorstroming is een basisvoorwaarde voor het
voortbestaan van de vereniging.
Zwakke punten:
Het clubblad.
Er zijn weinig bijdragen van jeugdleden in het clubblad.
De betrokkenheid.
De vereniging kent geen jeugdraad of jeugdcommissie.
De ouderparticipatie.
De rol van de ouders is, enkele uitzonderingen daargelaten, te vrijblijvend.
De wanverhouding tussen het aantal jongens en meisjes.
De jeugdafdeling telt slechts twee meisjes.
De externe competitie.
De jeugdteams hebben de laatste jaren niet veel successen behaald. De
resultaten zijn verbeterd sinds schaaktrainer Henk Rutten onze jeugdspelers als
coach begeleidt.
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Kansen:
De samenwerking met andere verenigingen.
De uitwisseling met de jeugdafdelingen van andere schaakverenigingen biedt een
extra dimensie. De uitwisseling van ideeën en know how komt de kwaliteit van de
eigen vereniging ten goede.
Het activiteitenprogramma.
De schaakkalender bood altijd al voldoende afwisseling, maar door toedoen van
de jeugdleiders Henk Rutten en Jos Steinmann is het jaarprogramma sterk
verbeterd.
De tutoring.
Het kader kan worden uitgebreid met enkele van de oudste jeugdleden die onder
begeleiding schaaktraining aan de jongste jeugdspelers verzorgen.
De PR.
Het PR-beleid inzake de jeugd is in de afgelopen jaren sterk verbeterd.
Regelmatig verschijnen er bijdragen in lokale en regionale bladen.
De samenwerking met het voortgezet onderwijs.
De samenwerking met het Maas-Waal College te Wijchen kan versterkt worden
door leerlingen op school de kans te bieden met een spoedcursus het Stap-1diploma te halen.
Bedreigingen:
De tweede hobby.
Schaken is voor veel jeugdleden niet de eerste hobby. Er is dus niet alleen
concurrentie van televisie en computer maar ook van andere sportverenigingen
en de scouting.
De financiën.
Het (gedeeltelijk) dichtdraaien van subsidiekranen is dodelijk. De verschillende
landelijke overheden bezuinigen momenteel veel op subsidie aan sportbonden.
Deze landelijke sportbonden zullen dus een grotere afdracht van hun leden
vragen. Dit leidt dan weer tot contributieverhogingen. Nu wordt veel met
‘wispelturige’ sponsoring goedgemaakt.
Het verloop.
Relatief veel jeugdleden blijven een beperkt aantal jaren lid. Na het afronden van
de middelbare school verlaten de meeste junioren de vereniging, omdat zij veelal
buiten Wijchen gaan studeren.
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Beleidsvoornemens

Op basis van de actuele stand van zaken en de SWOT-analyse kan voor de nabije
en verre toekomst een aantal beleidsvoornemens voor de jeugdafdeling
geformuleerd worden. Om het geheel overzichtelijk en hanteerbaar te houden
bepalen we ons tot een zevental punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het opzetten van een ouderraad.
Het systematisch beschrijven van taken en functies van jeugdleiders en
trainers.
Het stimuleren van deelname aan trainerscursussen.
Het verhogen van het spelniveau.
Het stimuleren van het spelen van externe wedstrijden.
Het intensiveren van contacten met jeugdafdelingen van andere
schaakverenigingen.
Het opzetten van een jeugdraad.

Om voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken in welke richting de jeugdafdeling zich
de komende jaren ontwikkelt, worden bovenstaande beleidsvoornemens hieronder,
waar mogelijk, specifiek geformuleerd en gestructureerd volgens het zgn. SMARTprincipe. Alle nieuwe ontwikkelingen kennen vanzelfsprekend evaluatiemomenten en
wel mimimaal eenmaal per seizoen.
1.

Het opzetten van een ouderraad.
Deze raad wordt opgezet door de voorzitter en een jeugdleider. Deze uit drie
ouders bestaande raad krijgt een adviserende functie richting bestuur en alle
jeugdleiders.
Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2008 is de oprichting van
een ouderraad agendapunt. Er is dan een functieomschrijving beschikbaar.
Tijdens de ouderavond in september 2008 zijn er verkiezingen.

2.

Het systematisch beschrijven van taken en functies van jeugdleiders en
trainers.
In het kader van afbakening van verantwoordelijkheden worden alle taken en
functies per jeugdleider systematisch in beeld gebracht. Elke jeugdleider krijgt
in beginsel die taken, die hij graag wil uitvoeren.
In de tweede helft van het seizoen 2007-2008 wordt het proces opgestart door
de jeugdleider met bestuursfunctie.

3.

Het stimuleren van deelname aan trainerscursussen.
Er zijn momenteel zeven gediplomeerde schaaktrainers met het KNSB diploma
Schaaktrainer A en één ouder met het KNSB diploma Schaakjeugdleider.
Het bestuur zal blijven stimuleren dat nog meer senioren de cursus
Schaaktrainer A zullen volgen. Daarnaast zal er met de huidige trainers
gekeken worden naar mogelijkheden voor het volgen van de cursus
schaaktrainer B. Dit alles ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van
de trainingen aan de jeugdleden.
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4.

Het verhogen van het spelniveau.
Voor het verhogen van het spelniveau is het belangrijk dat de jeugd in groepen
les krijgt en genoeg uitdaging heeft. Terugkoppeling van gespeelde partijen is
een belangrijk aspect. Daarnaast is het goed om zoveel mogelijk tegen
jeugdleden van andere verenigingen te spelen.

5.

Het stimuleren van het spelen van externe wedstrijden.
Om beter te worden moet je veel spelen tegen sterke tegenstanders. Dit gaat
het beste door het spelen van externe wedstrijden. Belangrijk hierbij is de
aanwezigheid van een vaste coach en de participatie van zoveel mogelijk
ouders.

6.

Het intensiveren van contacten met jeugdafdelingen van andere
schaakverenigingen.
Het uitgangspunt is dat contact met andere verenigingen in dienst staat van
het aanbrengen van kwaliteitsverbeteringen in de eigen vereniging. Zo
garanderen uitwisselingen een grotere variatie op de kalender. Daarnaast is het
spelen tegen andere clubs goed voor de saamhorigheid en verbreedt het het
gezichtsveld van de jeugd. De Euregio-ontmoeting is daarvan een goed
voorbeeld.
Direct contact tussen jeugdleiders en bestuursleden van verschillende
verenigingen kan leiden tot beleidsvoornemens. De samenwerking met de
jeugdafdeling van PION uit Groesbeek verloopt goed. Het contact met de
jeugdafdelingen van de schaakverenigingen in Beuningen, Beneden-Leeuwen
en Mook zal worden versterkt.

7.

Het opzetten van een jeugdraad.
De oprichting is agendapunt tijdens de algemene ledenvergadering van februari
2009. De raad, die uit vier junioren bestaat, wordt opgestart door de voorzitter
en een jeugdleider.
De raad krijgt een adviserende functie richting bestuur en alle jeugdleiders. Het
is immers belangrijk de jeugd bij de ontwikkeling van de vereniging te
betrekken.
In april 2009 ontvangen alle junioren bericht met het verzoek zich beschikbaar
en verkiesbaar te stellen. Het verzoek gaat vergezeld van een
functieomschrijving.
In juni 2009 zijn er verkiezingen. Deze vervallen bij minder dan vijf kandidaten.
In september 2009 wordt de jeugdraad operatief.

Zie voor het overzicht van beleidsvoornemens de volgende pagina.
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Overzicht beleidsvoornemens
Wanneer?

Activiteit?

Door wie?

januari 2008

functieomschrijving ouderraad

voorzitter + jeugdleider

februari 2008

Algemene Ledenvergadering
agendapunten: ouderraad, enquête,
jeugdbeleidsplan, doorstroming

Jeugdleider

lente 2008

contact opnemen met
schaakverenigingen in Beuningen,
Beneden-Leeuwen en Mook

Jeugdleider

zomer 2008

inventarisatie nieuwe trainers

Bestuur

september 2008

verkiezingen ouderraad

voorzitter + jeugdleider

oktober/november 2008

in beeld brengen van taken- en
functieomschrijving van jeugdleiders en trainers

Jeugdleiding

januari 2009

functieomschrijving jeugdraad

voorzitter + jeugdleider

februari 2009

Algemene Ledenvergadering
agendapunt: jeugdraad

Jeugdleider

april 2009

Jeugdleider

juni 2009

junioren ontvangen bericht m.b.t.
jeugdraad
verkiezingen jeugdraad

september 2009

jeugdraad is operatief

Jeugdleider
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Financiële consequenties

Voor het goed laten functioneren van de jeugdafdeling op basis van de voornemens
die opgenomen zijn in het jeugdbeleidsplan zullen onderstaande uitgaven moeten
worden gedaan. Aangezien de financiële situatie van SV. Het Kasteel deze uitgaven
niet toelaat is de club hierin afhankelijk van extra subsidie-inkomsten.
Licentiekosten en bijscholingskosten trainersdiploma’s jeugdleiders (6.3)
Momenteel zijn er een zevental gediplomeerde trainers. Om de lesbevoegdheid
te behouden dienen de trainers ieder jaar een bijscholingscursus te volgen en
een licentie aan te vragen.
Nieuw kader (6.3)
Het bestuur zal overige seniorleden blijven stimuleren om een kadercursus te
gaan volgen voor schaaktrainer A.
Verdieping huidige kader (6.3)
Het bestuur zal een aantal van de huidige schaaktrainers met diploma A gaan
stimuleren zich verder te ontwikkelen middels het volgen van de cursus
schaaktrainer B.
Ouderraad en jeugdraad (6.1 en 6.7)
Oprichting hiervan zorgt voor vergaderkosten, organisatiekosten en initiële
inrichtingskosten.
Website (4.VI.C)
Internet is in de huidige tijd een onmisbaar medium en voor verenigingen heel
belangrijk. Een actuele en aantrekkelijke website is een must om als
communicatiemiddel te kunnen fungeren.
De jeugd kan op de website schaakinformatie vinden en hiermee zelf actief aan
de slag gaan.
Competitie-indelingscomputer (4.V)
De huidige laptop is verouderd en aan vervanging toe. Het indelen van wedstrijden, toernooien en jeugdschaakinstructie m.b.v. een schaakprogramma.
Ook de vereiste software en een goede printer zullen aangeschaft moeten
worden.
Schaakmateriaal (4.I. a t/m h)
De houten schaakklokken waar de jeugd mee speelt zijn aan vervanging toe.
Hiervoor zullen digitale klokken aangeschaft moeten worden.
Beamer (4.V)
Ten behoeve van de overdracht van informatie tijdens trainingen is het zeer
gewenst om over een beamer te kunnen beschikken.
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Demonstratiebord (4.III)
Momenteel beschikt de vereniging over 2 demonstratieborden. Het demonstratiebord
is een onmisbaar hulpmiddel voor een schaaktrainer. Tijdens de jeugdavond krijgen
3 groepen tegelijkertijd schaaktraining, zodat een extra (professioneel) demobord
zeer wenselijk is.
Posters Stoepbord (4.VI.C)
De vereniging heeft de beschikking over een stoepbord om toernooien en andere
evenementen onder de aandacht te brengen. Regelmatig zal er een A1-poster
gedrukt moeten worden.
Externe schaakactiviteiten (4.I. g,h,i,j en k)
Jeugdspelers moeten gestimuleerd worden om bij andere verenigingen toernooien
of wedstrijden te gaan spelen. In groepjes kunnen ze vervoerd worden naar de plek
van bestemming. Hiervoor is vaak de inzet van een jeugdleider noodzakelijk.
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