Beleidsplan LSG Jeugd
Een nieuwe schaakvereniging voor de jeugd te Leiden
Wij willen een brede schaakvereniging voor kinderen starten. We richten ons de eerste drie jaar na
oprichting met name op kinderen in de leeftijd van 5/6 tot 9/10 jaar. Op kinderen die het nog
moeten leren of nog maar net met het schaakspel in aanraking zijn gekomen. Wij bieden les, een
eigen competitie en, als er voldoende ouders zijn die een steentje bijdragen, deelname aan
toernooien. Wij mikken op minimaal 20 leden bij oprichting (jaar 1), 30 na 2 jaar, 40 na 3 jaar.
Na de eerste 3 jaar gaan wij verbreden. De kinderen van ‘het eerste uur’ zijn inmiddels goede
jeugdschakers geworden en moeten verder begeleid worden. LSG Jeugd wordt in de jaren 4 t/m 6
een vereniging waar kinderen vanaf 5 jaar oud kunnen komen spelen maar ook kinderen tussen de
ca. 8 jaar en 12/13 jaar lid zijn.
Het werven van leden blijft steeds gericht op de jongste kinderen: bij LSG Jeugd leer je schaken en zo
lang je in de buurt woont, blijf je lid! Omdat het een gezellige vereniging is voor alle kinderen, omdat
ieder kind elk jaar sterker kan worden en omdat deze vereniging de toptalenten kan begeleiden naar
topprestaties. LSG-jeugd is een brede vereniging die de kinderen plezier in het schaken biedt en hen
uitdaagt met competitie, les en toernooien.
Elke dinsdag clubavond
De clubavond is elke dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur (met soms 15 minuten uitloop). In de
zomervakantie en op feestdagen is er geen clubavond. Circa de helft van de tijd bestaat uit schaakles
door leden van LSG die getraind en/of ervaren zijn in het geven van schaakles (zie meer over
schaakles bij paragraaf over Stappenmethodiek). De andere helft bestaat uit competitie (spelen van
een of meer schaakpartijen). Zodra de kinderen in staat zijn een volledig potje te schaken, dan
nemen zij deel aan een interne competitie. Na de eerste 3 jaar wordt gekeken of er door de groei van
de vereniging mogelijk (extra) lessen op andere dagen gehouden kunnen worden.
Afhankelijk van het aantal leden (en de niveauverschillen) worden de kinderen ingedeeld in groepen.
De groepen zijn circa 6-8 kinderen groot. Elke groep krijgt een eigen begeleider die les geeft (en orde
houdt). Soms zullen er ook activiteiten zijn waarbij alle kinderen tegelijkertijd hetzelfde doen, maar
veelal werk en speel je schaak in ‘je eigen groep’.
Voor een kind is er bijna niets spannender dan schaken met een echte schaakklok. Zodra wij
inschatten dat de kinderen dat aankunnen, is daartoe alle mogelijkheid! Er wordt pas met een
schaakklok (en bijvoorbeeld ‘noteren van zetten’) gespeeld als het kind hier niet in zijn/haar
schaakspel door afgeleid wordt (bijvoorbeeld dat het veel tijd/moeite kost).
Waarom LSG?
LSG is de sterkste schaakvereniging in de Leidse regio. We bestaan al meer dan 100 jaar en hebben al
vele jaren een vaste en zeer gewaardeerde speellocatie. Er zijn veel trainers en vrijwilligers
beschikbaar en doordat de club al een goed draaiende vereniging is, kunnen de kosten voor een
jeugdafdeling laag gehouden worden (materiaal, gebouw, bestuur, etc).

Toernooien in het weekend en in vakanties
Toernooien vragen veel (tijd) van de ouders. In het eerste (half) jaar verwachten wij dat het aantal
toernooien waar de kinderen aan mee kunnen doen nog op een hand te tellen zullen zijn. Maar
naarmate de club groeit, het aantal ouders dat enthousiast is zich in te zetten toeneemt en de
kinderen steeds meer leren, kunnen we meer aan toernooien gaan meedoen. Vanaf het 2de jaar
wordt er met een aparte ‘toernooicommissaris’ voor de jeugd gewerkt. Deze zal een toernooiagenda
beheren en veel logistiek werk uitvoeren.
Een mogelijkheid is om na 1 of 2 startjaren ook zelf toernooien voor de jeugd te gaan organiseren.
LSG heeft hier immers veel ervaring bij de senioren mee. Dit wordt na 1-2 jaar op basis van omvang
en eerste ervaringen bepaald door de jeugdcommissie.
Het belang van actieve ouders
Veel jeugdverenigingen groeien (of krimpen helaas) met de inzet (of ontbreken ervan) van de ouders
van de kinderen. De ouders zijn onmisbaar: op clubavonden als het aantal leden toeneemt, tijdens
toernooien of op termijn zelfs op schaakvakanties of zogenaamde ‘schaakkampen’. Wat wij van
ouders vragen is dat zij ook een beetje lid van de club worden. Dat kan in allerlei vormen: hand en
spandiensten tijdens clubavonden, assisteren bij het lesgeven voor de ouders die goed kunnen
schaken, kinderen naar toernooien rijden en tijdens de toernooien de kinderen begeleiden, mond op
mond reclame voor de vereniging, etc etc!
Wij zullen elke ouder (of voogd) van de kinderen regelmatig vragen mee te doen met activiteiten
zodat de kinderen optimaal genieten én leren; in onze visie leidt dat voor elk kind uiteindelijk tot de
beste resultaten!
Mochten de ouders door het plezier van de kinderen in het schaakspel zelf ‘geïnfecteerd’ worden,
dan is het natuurlijk een kleine stap om lid te worden van LSG en zelf ook weer in competitieverband
de uitdaging met de schaakstukken aan te gaan!
Website en andere sociale media
LSG heeft reeds een goed draaiende website die door de leden zeer gewaardeerd wordt. Informatie
voor jeugdleden wordt gepresenteerd op een apart deel van de website van LSG. Op de website
komen bijvoorbeeld informatie, uitslagen en agenda en is er ruimte om verslagen van clubavonden
en toernooien te plaatsen. Maar daar blijft het niet bij. We zetten ook een facebook pagina op zodat
ouders, kinderen en de begeleiders van de jeugd geheel in lijn met de tijd waarin we nu leven
makkelijker kunnen communiceren. Ook is het een manier om plezier en succes met elkaar te delen!
Contributie
Ons streven is per 1 november 2013 de LSG Jeugd te starten. Als het minimum aantal van 20 leden
wel in zicht is maar nog niet is bereikt, dan starten we per 1 januari 2014. De contributie voor een
geheel schaakseizoen is € 55,-. Een schaakseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. In
de praktijk is de eerste clubavond op de laatste dinsdag van augustus en eindigt het op de laatste
dinsdag in juni. Wij garanderen dat de contributie in seizoen 2014-2015 ook dit bedrag blijft. Daarna
kan er prijsindexatie zijn als bepaalde kosten stijgen (of dalen). De contributie voor een seizoen die

wij vragen is opgebouwd uit de volgende elementen: zaalhuur, speel- en lesmateriaal, afdracht aan
de regionale en landelijke Schaakbond en overige kosten (bestuur, reproductie, website, etc).
Indien LSG Jeugd 1 november start, bedraagt de contributie voor het seizoen 2013-2014: 45 euro.
Indien LSG jeugd 1 januari 2014 start, bedraagt de contributie 30 euro.
De schaaklessen: Stappenmethode
Wij maken gebruik van de Stappenmethode. Deze methodiek is de meest gebruikte manier in
Nederland om kinderen schaken te leren en het schaakniveau gestructureerd te ontwikkelen. Veel
informatie over de stappenmethode is te vinden op: http://www.stappenmethode.nl/nl/ of op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stappenmethode.
Zoals eerder aangegeven verwachten wij in jaar 1 na oprichting dat de meeste kinderen voor Stap 1
gaan en mogelijk een enkeling voor Stap 2. In jaar 2 richten wij ons op Stap 1, 2 en 3. Stappen
worden altijd afgesloten met examens en een diploma! In jaar 3 na oprichting op 1, 2, 3 en 4. Na de
eerste drie jaar, als de club verbreedt, zal een nieuw beleidsplan worden gemaakt voor training,
talentbegeleiding, etc. Daarbij wordt ook afgewogen of er meer dan 1 clubavond moet komen. Dit is
afhankelijk van omvang van de club, inzet van ouders en actieve leden en het niveau van de
jeugdleden.
Ambitie
Schaken is een sport. Het gaat uiteindelijk om winnen. In onze visie is winnen zeker niet het enige.
Zelfs niet het belangrijkste. Er zijn basisvoorwaarden die altijd moeten gelden: verbondenheid aan de
club, plezier en leren. Door kinderen te blijven binden en boeien, blijft het plezier in schaken
aanwezig en komen de prestaties ‘vanzelf’.
Omdat we bij het werven van leden focussen op de jongste kinderen hebben we niet direct de
ambitie om tot de top van Nederland te gaan behoren. LSG Jeugd moet net als de senioren een
brede vereniging worden. Wel moeten toptalenten de mogelijkheid krijgen de top ook daadwerkelijk
te bereiken.
Uit onderzoek blijkt dat schaken een positieve invloed kan hebben op schoolprestaties van
kinderen. Bijvoorbeeld voor het concentratievermogen. Het is niet een doel van ons om een
jeugdvereniging op te zetten zodat kinderen het door schaken beter gaan doen op school. Fijn is het
wel!
In termen van omvang van de club is het streven uiteindelijk een jeugdvereniging van circa 80-100
leden binnen 5 jaar te bereiken.
Werving via scholen, media en na verloop van tijd via succes!
De eerste 3 jaar verwachten wij dat wij via kennismakingscursussen op scholen, onder meer via
Sportbedrijf Leiden, de meeste kinderen en ouders kunnen bereiken. Vanaf 1 september 2013 zullen
leden van LSG gedurende 3 jaar bij circa 6 à 8 basisscholen die binnen een straal van ca 5 kilometer
van de speellocatie liggen bezoeken brengen. Deze bezoeken vinden in de maand september plaats
door minimaal 2 leden die actief bij het jeugdschaak betrokken zijn en de vaardigheden hebben een

korte les te geven en ouders te informeren. Zij hebben natuurlijk ook informatie op papier bij zich.
Vanzelfsprekend gebeurt dit alles in goede afstemming met de scholen die mee willen werken.
De oprichting van de club zal zoveel mogelijk ook in de media moeten belanden: van het Leids
Dagblad tot huis-aan-huis bladen, van onze eigen website tot vermeldingen in schoolkranten e.d.
Na drie jaar is de verwachting dat de club primair door mond-op-mond reclame, digitale media als
facebook en twitter leden kan werven. Na 2,5 wordt er een nieuw wervingsplan gemaakt voor de
nieuwe fase die de club dan ingaat.
Over de LSG Jeugd begeleiders
Op de clubavonden zullen de kinderen vrijwel altijd dezelfde twee gezichten zien. LSG garandeert dat
er op de clubavonden twee vaste begeleiders zijn. Daarnaast zijn er leden van LSG die bewezen
ervaring hebben in het geven van schaakles. Zij zullen ongeveer een maal per maand les geven op
basis van een roulatierooster. Omdat LSG zo’n grote vereniging is, is beschikbaarheid van goede
schaakdocenten niet het vraagstuk. Van belang voor de kinderen is vooral continuïteit en
herkenbaarheid. Dat bieden wij met de twee vaste begeleiders. Indien de club doorgroeit naar
uiteindelijk 50 leden na 3 jaar, zullen er meer vaste begeleiders komen. Wij vinden het goed dat de
ouders weten dat de begeleiders aan de voorzitter van LSG een verklaring omtrent het gedrag
hebben overlegd.

Meer informatie?
U kunt altijd contact opnemen met onze jeugleiders. Dit zijn:
Rob Uittenbogaard: email LSG-Jeugd@LSG-Leiden.nl of mobiel 06-20058162
Gerrie Bloothoofd
Eelco Kuipers
Daarnaast treft u op de website van LSG de contactgegevens van het bestuur aan: www.lsg-leiden.nl

