
Schaakkring Oude God – Beleid Jeugdwerking 
Doel 

Schaakkring Oude God (SKOG) vindt het noodzakelijk om haar jeugdwerking uiteen te zetten 
door middel van onderstaande richtlijnen. Enerzijds om de (potentiële) jeugdspelers en hun ouders 
te informeren over de te volgen regels tijdens de schaaklessen, anderzijds om richtlijnen uit te 
zetten voor onze eigen schaakinstructeurs. 

 
Organisatie 

Wij bieden per schooljaar een twintigtal lessen aan op zondagvoormiddag van 10u30 tot 
12u30. De kalender van de lessenreeks kan steeds geraadpleegd worden op de website van onze 
schaakkring: www.skoudegod.be of aangevraagd worden via jeugdleider@skoudegod.be .  
Om aan de lessen te kunnen deelnemen, moet het kind aangesloten zijn bij onze schaakkring en 
dient het lidgeld tijdig betaald te zijn. Nieuwe jeugdleden mogen na betaling van 5 euro voor het 
lesboekje, drie proeflessen volgen alvorens de rest van het lidgeld te betalen.  

Na 30 september of als het maximum aantal van 10 jeugdspelers per stap is bereikt, kunnen geen 
nieuwe spelertjes meer worden ingeschreven. 

De schaaklessen zelf zijn gratis en worden door onze lesgevers op vrijwillige basis gegeven.  
In het inschrijvingsgeld zijn een werkboekje met oefeningen inbegrepen en alle kinderen zijn 
verzekerd voor alle schaakactiviteiten waaraan zij deelnemen. De kinderen worden aangesloten bij 
de Koninklijke Belgische Schaakbond (KBSB) en kunnen daardoor ook aan de officiële 
schaakcompetitie deelnemen. 
Om 10u30 stipt begint de les en wordt er verwacht dat de kinderen aanwezig zijn en klaar om aan de 

les te beginnen. 
Hoewel we begrijpen dat er verschillende redenen kunnen zijn voor afwezigheid, vinden wij 

het toch belangrijk dat de kinderen regelmatig deelnemen aan de lessen. Hierdoor wordt vermeden 
dat de kinderen te ver achterop geraken t.o.v. de kinderen die wel elke les komen. Voor de lesgevers 
is het niet eenvoudig om op twee snelheden les te geven omdat sommige kinderen bepaalde lessen 
gemist hebben. Daarom verwachten wij dat alle jeugdspelers aan minstens 70% van de lessen 
deelnemen tijdens het seizoen. Indien op voorhand al geweten is dat voldoende aanwezigheid 
onmogelijk te halen is, is het beter dat de jeugdspeler zich niet inschrijft dat jaar.  

We vragen ook om occasioneel geen vriendjes/vriendinnetjes mee naar de lessen te 
brengen. Dit stoort enkel de continuiteit van het aangeboden lesmateriaal. Instappen in de lessen 
kan enkel in september.  

 
Jeugdtraining 

De jeugdspelers worden onderverdeeld in verschillende groepen in functie van hun 
schaakkennis. De training bestaat meestal uit een les rond een bepaald thema waarbij ze ook 

oefeningen verwerken, gevolgd door een korte pauze. De kinderen krijgen in het tweede lesuur de 
gelegenheid om via korte begeleide schaakpartijen tegen elkaar te oefenen. 

Het lesgedeelte wordt hoofdzakelijk gebaseerd op de "stappenmethode" (Brunia /Van 
Wijgerden). De kinderen ontvangen in het begin van het seizoen ook een werkboekje met 
oefeningen. Niet alle oefeningen worden noodzakelijk in de les behandeld. Het is dus mogelijk dat de 
kinderen thuis de oefeningen moeten afwerken die aan bod kwamen in de les. 

In stap 1 en 2 (eerste jaar) willen we de kinderen op een prettige manier laten kennismaken 
met het schaakspel.  

Vanaf stap 2 (tweede jaar) wordt de leerstof moeilijker en moet er om over te gaan naar 
stap 3 en volgende stappen een examen afgelegd worden. Als het kind leerstof goed onder de knie 
heeft, dan verloopt dit examen vlot en zonder problemen.  

Het invoeren van examens dient om te zorgen dat de kinderen op hun niveau les kunnen 
krijgen en geen stappen overslaan. Indien ze de leerstof onvoldoende beheersen, is het nuttiger om 
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dezelfde stap over te doen.  

 
Competitie 

Onze club moedigt de deelname aan externe tornooien en kampioenschappen aan.  
De jeugdspelers in stap 1 en 2 sporen we aan om deel te nemen aan de stapjestornooien. Deze zijn 
een ideale en laagdrempelige wijze om kennis te maken met het competitieschaken.  

Vanaf stap 3 wordt er een minimum aan competitie verwacht van de jeugdspelers. Vanaf 
stap 3 en hoger willen we namelijk dat het schaken wordt aanzien als een volwaardige hobby met de 
nodige inzet hiervoor van de jeugdspeler, ook buiten de lessen. Hiervoor bestaat er een groot 
aanbod van tornooimogelijkheden, gaande van stapjestornooien, het jeugdcriterium, 
rapidtoernooien, …  De jeugdleider zal de kinderen en hun ouders via mail of via de online kalender 
hierover  tijdig informeren.  

Een en ander betekent dat de jeugdspelers jaarlijks minstens aan drie toernooien moeten 
deelnemen. We voeren deze verplichting in, omdat het competitieschaken vanaf dan een belangrijk 
onderdeel wordt om zichzelf en het schaakspel te verbeteren. De deelname aan toernooien moet 
ook doen vermijden dat de inzet van onze lesgevers verloren gaat. Als blijkt dat op het einde van het 
seizoen niet aan de voorwaarden is voldaan, kan er geen examen afgelegd worden om naar een 
hoger stap te gaan. Indien mogelijk of gevraagd, zorgen wij voor begeleiding voor, tijdens en na de 
wedstrijden.  

Warm aanbevolen tornooien zijn: de toernooien van het Jeugdschaakcriterium en de 
Provinciale, Vlaamse en Belgische jeugdkampioenschappen. Andere jeugd- of open tornooien zijn 
zeker ook mogelijk. 

De oudere (+14) of meer ervaren jeugdspelers zijn ook welkom in onze competitie voor 
volwassenen. Elke dinsdagavond kan er vrijblijvend worden geschaakt tijdens de clubavond vanaf 
20u. Gelieve de volwassenenkalender te raadplegen voor de actuele activiteiten.  
 

Inzet en gedrag van de jeugdspeler 
SKOG verwacht van de jeugdspeler dat hij/zij zich positief opstelt met als duidelijk doel het 

schaken te leren en zichzelf erin te verbeteren. Discipline en zelfstudie zijn onontbeerlijk om hierin 
te kunnen slagen. Indien de jeugdspeler enkel graag partijtjes speelt en geen wil les volgen, dan 
vragen we expliciet om niet naar de lessen te komen en verwijzen we graag door naar 
jeugdtoernooien.  

We verwachten dus leergedrag zoals de kinderen gewoon zijn van op school. Kinderen die 
alleen maar naar de les komen om te ravotten, om herrie te schoppen of op een andere wijze de 
orde te verstoren, zijn bij ons niet welkom. Hierop wordt expliciet toegezien door onze lesgevers. Als 
een eerste aanmaning van de schaakinstructeur geen effect heeft, kunnen disciplinaire sancties 
volgen, zoals tijdelijke of definitieve uitsluiting van de lessen. Het lidgeld is daarbij niet 
terugvorderbaar.  

Zo hopen wij voor iedereen de lessen aangenaam en leerrijk te houden. 
 
We vragen ten allen tijde respect voor :  

• Onze lesgevers die hun vrije tijd in deze lessen steken 

• Voor de andere jeugdspelers  

• Geen gsm/smartphone aan te zetten tijdens de lessen 

• Voor het aanwezige materiaal  
o Niet gooien of torens bouwen met de schaakstukken 
o Niet slaan op de schaakklokken 
o De schaakstukken per set terug in de doosjes opbergen 
o De schaakborden niet plooien in het midden 
o Na de les het materiaal netjes in de kast opbergen 


