
Van de Voorzitter
Voor je ligt een speciale editie van ons clubblad. Een jeugdeditie.  Schaakclub Woerden gaat na 10 
jaar van afwezigheid weer een jeugdafdeling beginnen. En jij of je ouders hebben bij ons aangeven 
interesse te hebben in schaken. In dit blaadje vertellen we je wat onze plannen zijn  voor het 
komende seizoen en hoe wij denken van jou een betere schaker te kunnen maken! Wij denken dat 
het leuk én leerzaam wordt en horen graag of we je kunnen verwachten in het nieuwe 
schaakseizoen.

Marcel van Oort
Voorzitter Schaakclub Woerden

De achtergrond
Zo'n tien jaar geleden ontstond een aparte jeugdschaakclub: De Zwarte Olifant. Het afgelopen 
seizoen werd bekend dat die club zou ophouden te bestaan. Schaakclub Woerden vindt dat we 
moeten zorgen dat iedereen in Woerden die wil schaken, kan schaken. En dus zijn we direct aan de 
slag gegaan om een nieuwe jeugdafdeling op te starten. Dat begint met het vinden van voldoende 
schaaktrainers, maar ook met het bekend maken van het nieuws zodat zoveel mogelijk kinderen dit 
horen en zich kunnen aansluiten.

De plannen zijn nu definitief. Op 4 september 2018 is er een Algemene Leden Vergadering, waarin 
we dit allemaal gaan bespreken en besluiten. Alles is geregeld en staat klaar: trainers, sponsoren, 
schaakmateriaal en een mooie locatie. Maar het belangrijkste onderdeel van de jeugdafdeling: dat 
ben jij! 

Leren schaken
Om te leren schaken hebben we
meerdere schaaktrainers beschikbaar
die jou graag alle regels willen uitleggen
en je kunnen helpen nog beter te leren
schaken. Er zullen schaaklessen worden
gegeven via de algemeen bekende stappenmethode. Voor deze methode zijn werkboeken 
beschikbaar, waarin je stap voor stap nieuwe dingen leert. Wekelijks kun je thuis oefeningen maken 
die dan door de schaaktrainers worden nagekeken.

Een andere leuke manier om te leren schaken is via Chessity. Dit is een website waar je lid van kunt 
worden en waar je met spelletjes ook steeds nieuwe zetten en combinaties kunt leren. We zullen je 
hier alles over vertellen op de clubavonden, waarna je thuis verder kunt met spelen en oefenen.

Wat we zelf ook helemaal stoer vinden, is dat je les kunt krijgen van een echte schaak-grootmeester! 
Voormalig Europees kampioen Jan Werle zal iedere clubavond schaaktraining komen geven.  En als 
Jan een keertje niet kan, dan komt zijn vriendin, dames grootmeester Iozefina Paulet voor hem 
invallen!

A4-tje Juli 2018 – Jeugdeditie



Locatie, avond en kosten
Schaakclub Woerden schaakt volgend seizoen op een andere locatie dan de afgelopen tientallen 
jaren. We gaan spelen in de Grand Salon van Plein 7, in de binnenstad van Woerden. Onze vaste 
clubavond is dinsdagavond, waarbij eerst de jeugd speelt en daarna de senioren. De jeugd zal 
beginnen om 18:30 uur en spelen tot 19:45 uur. De precieze indeling van de avonden zal door de 
schaakleraren bepaald moeten worden. Over het algemeen zal je aan het begin van de avond les 
krijgen en worden daarna partijen gespeeld voor de interne competitie. Verder worden er door het 
jaar heen verschillende leuke toernooitjes georganiseerd, waarin je het kan opnemen tegen de 
andere kinderen van de club. 

Wanneer je lid wordt van Schaakclub Woerden, dan word je ook automatisch lid van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond. Als je wilt, kun je dan ook meedoen aan toernooien die door andere clubs 
worden georganiseerd. Lidmaatschap voor 1 seizoen kost 120 euro. Voor dat bedrag krijg je wekelijks
les van gediplomeerde trainers en ook 2 werkboeken om te oefenen.  Je kunt je opgeven door een  
aanmeldformulier te downloaden van onze website. Vul deze in en verstuur hem dan naar 
jeugdscwoerden@gmail.com. 

Volg het nieuws op www.schaakclubwoerden.com/jeugd

mailto:jeugdscwoerden@gmail.com
http://www.schaakclubwoerden.com/wedstrijdleider/info/Aanmeldformulier%20SC%20Woerden.doc
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