
Jeugdwerking LSV-Chesspirant 

 

Doel 
Met dit document wil de club haar jeugdbeleid vormgeven. De intensieve 
werking en het grote aantal leden/lesgevers maken deze tool noodzakelijk 
voor een vlotte gang van zaken en om de kwaliteit van de jeugdwerking te 
garanderen.  

Organisatie 
Wij bieden onze jeugd een lessenreeks aan op regelmatige basis op dinsdagavond (Lokeren) of 
zondagvoormiddag (Merelbeke). Daarbij bieden wij schaaktechnische en zorgbegeleiding aan op 
schaaktornooien.  
De lessenreeks loopt van september tot juni. De kalender vermeldt wanneer de lessen vallen: in 
de schoolweken, schoolvakanties, feestdagen, tornooidagen, etc. De kalender wordt op 
regelmatige basis aan de jeugdleden gecommuniceerd via mail. Het kan zijn dat een schaakles 
wegvalt als die samenvalt met een belangrijk tornooi.  

Aanwezigheid 
Wij verwachten van onze jeugdspelers dat zij bij afwezigheid hun lesgever en de 
jeugdverantwoordelijke ten laatste 1 dag voor de les verwittigen. Dat kan via mail 
lsv.chesspirant@gmail.com. Op die manier kan de lesgever de les optimaal voorbereiden. 
Wij verwachten van onze jeugdspelers dat zij op minstens 75% van de lessen aanwezig zijn. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met lesdagen die in vakanties of in examenperiodes 
vallen.  
Indien deze aanwezigheid niet gehaald wordt brengt dat het lesrendement van de lesgever en 
de leerwinst van het kind in gevaar. Ook kan er een grote kloof ontstaan tussen de niveaus van 
de jeugdspelers binnen eenzelfde lesgroep.  
Wie minder dan de helft van de lessen aanwezig is kan uitgesloten worden om zich het jaar 
daarop in te schrijven.  

Jeugdtraining 
De jeugdspelers worden onderverdeeld in verschillende groepen op basis van hun schaakkennis.  
De training bestaat uit 2 delen: theoretische lessen rond een thema + oefeningen en het spelen 
van het schaakspel in onderlinge recreatieve en competitieve partijen.  
De lessen zijn grotendeels gebaseerd op de stappenmethode. Elke jeugdspeler ontvangt bij de 
start van het seizoen een werkboekje waarin de oefeningen staan. We streven ernaar om zoveel 
mogelijk oefeningen te verwerken in de les. Soms is dit echter niet mogelijk en zal er gevraagd 
worden deze thuis af te werken. De jeugdspelers mogen natuurlijk altijd extra oefeningen voor 
thuis vragen of maken omtrent onderwerpen die reeds aan bod kwamen in de les. 
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Examen 
Elke jeugdspeler moet een examen afleggen om door te stromen naar een hogere groep. We 
beschouwen een jeugdspeler als geslaagd bij een score vanaf 70%.  
De beslissing of een jeugdspeler overgaat naar een volgende groep wordt genomen door het 
team van lesgevers in onderling overleg. Criteria hierbij zijn: de score op het examen, 
aanwezigheid in de les en deelname aan tornooien. Het team kan ook beslissen dat het nuttiger 
is om dezelfde stap nog eens te herhalen of bekijkt welke tussenmogelijkheden er zijn (zoals vb. 
uitbreidingen bij dezelfde stap). 
Niet slagen is dus helemaal niet erg, dat betekent gewoon dat de jeugdspeler nog meer kan 
oefenen voor hij/zij naar moeilijker onderwerpen overgaat.  

Inzet en gedrag van de jeugdspeler 
LSV-Chesspirant verwacht van een jeugdspeler dat hij/zij zich positief opstelt met als duidelijk 
doel: leren schaken. We vragen respect voor de lesgevers en begeleiders, voor de andere 
jeugdspelers en voor het aanwezige materiaal. Jeugdspelers die alleen maar naar de les komen 
om de boel op stelten te zetten of niet gemotiveerd zijn en zo niet bijdragen aan de les, zijn niet 
welkom.  
Na een eerste aanmaning van de lesgever kan de club overgaan tot sancties, zoals tijdelijke of 
definitieve uitsluiting van de lessen. Op deze manier hopen wij voor alle betrokkenen de lessen 
aangenaam en leerrijk te houden. 

Competitie 

• Intern 
Tijdens de schaakmomenten worden er naast de oefenpartijen ook partijen voor 
clubkampioenschap gespeeld. Op het einde van het seizoen worden er prijzen uitgereikt. 
De oudere of meer ervaren jeugdspelers zijn ook welkom in onze competitie voor 
volwassenen. Elke dinsdag wordt er in Lokeren geschaakt vanaf 20u. Als de jeugdspeler 
hier interesse voor heeft, kan hij/zij best eens overleggen met het lesgeversteam om 
samen te bekijken in welke competities kan meegespeeld worden. 

• Extern 
Onze club moedigt haar jeugdspelers aan om deel te nemen aan externe tornooien en 
kampioenschappen. Normaliter zullen we op alle criterium- en debutantentornooien en 
ook op de Oost-Vlaamse, Vlaamse en Belgische Jeugdkampioenschappen begeleiding 
voorzien.  
Deze tornooien zijn noodzakelijk om al het geleerde in de praktijk om te zetten. 
Indien er bij een jeugdspeler een groot verschil is tussen het spel- en het lesniveau dan 
zal de jeugdspeler bepaalde fouten blijven maken. Daardoor zal hij/zij de partij vaker 
verliezen en gedemotiveerd geraken. 
- Alle tornooien die 1 of 2 dagen in beslag nemen tellen voor 1 punt. 
- Een interclubmatch telt mee voor 1/3e van een punt. 
- Tornooien van 3 dagen tellen voor 2 punten mee.  
- Meerdaagse tornooien met lange matchen tellen vanaf 4 dagen mee voor 3 punten. 



 
In de tabel vindt u de minima die we per stap aanraden wat betreft tornooideelnames. 

Stap  1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 

Aantal punten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

• Belgisch Jeugdschaakkampioenschap (BJK) 
Om met de club deel te nemen aan het BJK stelt de club een aantal criteria op. Dat is 
noodzakelijk geworden door de steeds groter wordende interesse van jeugdspelers om 
deel te nemen en het beperkte aantal schaakbegeleiders waarover de club beschikt.  
Het BJK is een kampioenschap waar de sterkste schakers van het hele land samen 
komen. De club wenst daarom de kwaliteit van de schaakbegeleiding goed te bewaken.  

De criteria zijn als volgt:  
De deelname aan het aantal tornooien vanaf 1 september in jaar X tot en met 31 
augustus in jaar X+1 wordt gebruikt voor deelname van het BJK in jaar X+2.  
Voor het eerste jaar waarvoor deze regels tellen (het BJK van 2019) zullen we echter 
soepel zijn en vanaf 1 september 2017 tem 31 oktober 2018 alles laten meetellen. 
Let op: Deelname aan het BJK van het voorgaande jaar telt niet mee als punten voor de 
deelname in het jaar daarop! Iedereen heeft dus dezelfde kansen, of je nu wel al 
meeging of niet. 

Leeftijd op BJK in jaar X+2 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 

Minimale Stap in jaar X+2 1 2 2+ 3 3+ 4 4+ 

Minimaal aantal tornooien sept X tot aug X+1  4 5 6 7 8 9 10 

 

Wie nog vragen heeft omtrent deze nota kan mailen naar lsv.chesspirant@gmail.com of contact 
opnemen met de jeugdleider Annelies Cuvelier (0471/566383 – cuvelierannelies@gmail.com) of 
een bestuurslid hierover aanspreken. 
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