
De groeiende vereniging 

Geen kinderen toegelaten Vrouwen niet welkom 

En toch stampvol 



Agenda 

• Voorstellen 

• Best (?) practices 

– Beleidsplan uitvoering en evaluatie 

– Jeugd kalender les en competitie 

– VSV diversen 

• Raindropchess binnen de club 

• Schaakcultuur binnen de club 

• Schoolschaak 



Leo Hovestadt 



Waarom zou een schaakclub 
 moeten veranderen? 

Niet 

praten 

Tot 24:00 

spelen 

We zullen nieuwe leden wel even 

 op hun fouten wijzen 

Na een tijdverliezen 

 win je wel een keer 

Je moet wel studeren 

 als je beter wilt worden 

Alleen na veel moeite 

 kun je ons vinden 

SMS 

taboe 



Senioren 

Beleidsplan VSV 

School 

jeugd 

Huis 

schaker 

Oud club 

schaker 

Schaak 

ouder 

Mannen &  

vrouwen 

Senioren 
 

Jeugd 
(van 8 33) 

VSV Club elders 

Uitvallers 

Laagdrempelig 
Raindropchess 

Senioren bij jeugd 
Schaakles 

Kwaliteit Stap 1 les 
Vanaf circa 5 jaar 

Toernooien 
Les scholen 

1e team KNSB 

Evaluatie door 
Enquete 
Nabellen 

opzeggingen 



VSV Jeugd kalender 

Jul    Aug  Sep  Okt   Nov  Dec 

Jan   Feb    Mar  Apr   Mei  Jun 

Ouder 

avond 

Walk-In en 

simultaan 

Open Veens Les en Spel 

Les en Spel 

Proef  examen 

en examen 
Simultaan 

RDC 

school 

RDC 

avond 

RDC 

Ouder kind 

School 

teams 

School 

individu 

Kamp of 

 BBQ 



Jeugdtraining 

• Lessen van 18:30 – 19:15. 
• Lesgroepen per stap 
• Stap 1 t/m 5. 
• Lesboekjes inclusief plus en extra. 
• Kinderen worden ingedeeld op 

 niveau; examen is een richtlijn. 
• Werkboekjes en Chess Tutor via 

de club (in contributie). 
• Examen, iedereen slaagt!!!! Met sterren systeem. 
• Trainers evaluatie avond & kadootje voor trainers 
• Stap 1 ouders met schaakterminologie (bv klok). 
• Activity cards en Pat – Mat - Gat 
• (Leerlingvolgblad voor lessen). 
• (Magneetjes voor huiswerk). 



Jeugdcompetitie 

 
• Van 19:15 – 20:15. 
• Ouders zetten tafels klaar. 
• Minisupertjes (stap 1 en 2). 
• Supercompetitie (ongeveer 

 stap 3 en hoger). 
• Senioren of ouders spelen mee. 
• Jeugd wordt ingedeeld aan de zaal. 
• Altijd een iemand met handen vrij om met ouders te 

praten en overzicht te houden. 
• Uitreiking veel bekers ook voor de lagere groepen en 

snoep gebeurt tijdens feestschaak. 



VSV Diversen 

• Beleidsplan met acties en Enquete 
• Clubblad voor de jeugd 
• Apart jeugdbestuur 
• Jeugdcontributie verdubbeld: 

jeugd is nu een netto bijdrager 
• Toptraining voor schoolschaakteam 
• (Senioren en) Mathew Sadler training 
• (Schaak video bibliotheek) 
• Stukjes en aankondigingen in de  

(lokale) kranten van competitie, toernooien, etc. 
• Automatische incasso -> geen contributie achterstanden 
• AB team huldiging op gemeentehuis 
• (Extra rapidavond) 



Raindropchess: 
schaken binnen 10 minuten 

Korte partijen 

Altijd kans 

Begint gelijk 

Gezelligheid 

Zelflerend 



Raindropchess 
bij VSV 

• Schoolschaaktoernooi 

met rij raindropchess 

borden 

• Ouder-kind toernooi 

• Schoolschaaktoernooi 



Raindropchess 
bij VSV 

• Raindropchess schoolles 

• Open senioren toernooi met 

huisschakers  

• Open jeugd toernooi 



• Spreekbeurt materiaal 
• Culturele avond 
• Zaalversiering 
• Queensday 
• Geschiedenis en 

achtergronden tijdens 
lessen 

Carolus chess, VSV site en cultuur 



Schoolschaakles organiseren 

Spelend 
leren 

Zelfstudie 

Lessen 

✔ SpeelZ materiaal 
✘ Lesgever 
✘  Stap 1 voor groep 
 5 of 6 
✘  Betalen voor werkboek 
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Jongens 

Meisjes 

Schoolschaakles maakt je slim 

Kinderen worden 

slimmer door 

schaakonderwijs 

(gemeten met de 

Cito toets) 



Vragen? 


