
Verslag Informatiebijeenkomst over SBSA Jeugdacademie 04-02-2005  

er gepresteerd) en gaan meer kinderen beter schaken met meer plezier. 

1. De coördinatie van SBSA Jeugdacademie berust bij SBSA-bestuursleden penningmeester 
Hans Bouwer en secretaris Karel van Delft (beiden onbezoldigd vrijwilliger), met steun van IM 
Willy Hendriks (hoofd KNSB talentontwikkeling). Er is een klankbordgroep die regelmatig 
geconsulteerd wordt over activiteiten. Deze bestaat uit de jeugdleiders van De Schaakmaat 
Heleen Kers en Hessel Visser, jeugdleider van Schaakstad Apeldoorn Henk Pruijssers, de 
trainers IM Merijn van Delft, IM Sipke Ernst, Lucien van Beek en Johan Wolbers. GM Artur 
Joesoepov is adviseur. Waar nodig wordt ook andere mensen om advies gevraagd. Het wordt 
toegejuicht als anderen ongevraagd suggesties doen. Willy Hendriks brengt verslag uit aan de 
subsidiegever en laat via de KNSB-kanalen andere clubs in Nederland profiteren van 
opgedane ervaringen. 

2. Webmaster Ap Addink van www.sbsa.nl houdt op deze site in een apart hoofdstuk teksten 
over SBSA Jeugdacademie bij. 

3. Twee keer per jaar wordt een informatie-avond over de voortgang van SBSA Jeugdacademie 
gehouden. 

4. Via SBSA emailberichten wordt verslag gedaan over de activiteiten van SBSA 
Jeugdacademie. Ook wordt informatie verspreid over allerlei andere activiteiten op 
jeugdschaakgebied in Apeldoorn. Op deze wijze wordt optimale helderheid betracht en 
uitwisselen van ervaringen en ideeën nagestreefd. 

5. Helpdesk SBSA Jeugdacademie: k.vandelft@planet.nl. 
SBSA-secretaris Karel van Delft beantwoordt vragen of speelt ze door naar iemand die een 
antwoord kan geven. 

6. SBSA Jeugdacademie werkt met tal van organisaties samen zoals KNSB, De Schaakmaat, 
Schaakstad Apeldoorn, scholen die deelnemen aan de Apeldoornse Scholen Competitie, 
ROC Aventus, Jussupow Schach Akademie, Denksportcentrum Apeldoorn, alsook diverse 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor nieuwe partners en ideeën is ruimte. 

7. Van belang is dat zoveel mogelijk sterke schakers een trainersrol krijgen. Elke euro willen we 
minimaal drie keer uitgeven: we huren een trainer, degenen die training ontvangen geven 
weer training enzovoort. Een vorm van wonderbaarlijke vermenigvuldiging, ofwel multiplyen. 

8. Na afloop van 2005 wordt via een cdrom verslag gedaan van het eerste jaar. De subsidie van 
NOC-NSF is voor één jaar. Uitgangspunt is dat we met SBSA Jeugdacademie de nodige 
geestdrift losmaken, waardoor er een kring van vrienden van SBSA Jeugdacademie ontstaat 
die in komende jaren de voortgang financieel en organisatorisch mogelijk maakt (suggesties 
en aanmeldingen zijn welkom). 

9. Elf spelers van het eerste en tweede team van De Schaakmaat krijgen komend jaar via SBSA 
in totaal 20 uur groepstraining van (groot)meesters. Deelnemers aan deze trainingen nemen 
zelf een basisschool onder hun hoede waar ze 1 á 2 keer per maand iets gaan doen (partijen 
analyseren, simultaan geven, onderwerpen bespreken, via deze emailberichten worden 
allerlei ervaringen beschreven opdat andere scholen en trainers daar van kunnen leren en 
zich laten inspireren). Ook wordt af en toe met kinderen bij een toernooi geanalyseerd. Per 
jaar is daar per Schaakmater zo'n 15 uur mee gemoeid, ofwel begeleiding van één school in 
een jaar. Sjef Rijnaarts coördineert vanuit De Schaakmaat, Karel van Delft van uit SBSA. 

10. Een aantal spelers van het eerste van Schaakstad Apeldoorn (speelt landelijk onder de naam 
Homburg Apeldoorn) traint met grootmeesters en in ruil geeft jeugdtrainingen 
(zondagmiddagen voor talenten en analyse bij toernooien). 

11. Het streven is aan iedere basisschoolclub een sterke speler te verbinden, of een (jeugd)speler 
met ervaring. Die traint af en toe met sterkste jeugd, geeft een simultaan en helpt meedenken 
over de organisatie en activiteiten van de schoolclub. Nu is het vaak zo dat er deels interne en 
externe competitie wordt gespeeld en daarnaast Stappenles wordt gegeven. Problemen zijn 
dat veel kinderen na zekere tijd afhaken, en dat veel kinderen Stappenkennis niet toepassen 
in partijen. Een idee is om de helft van de huidige Stappenlestijd te besteden aan leuke 
dingen als film (Lang leve de koningin), simultaan met uitleg tijdens partijen, 
snelschaaktoernooitjes, partijen analyseren, correspondentieschaak met groepje tegen sterke 
schaker enzovoort. Daardoor ontstaan meer inspiratie en worden kennis en inzichten meer 
eigen gemaakt. In deze berichten zullen we een overzicht plaatsen van wie aan welke school 
verbonden wordt. 
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12. Basisschoolclubs worden door Karel van Delft benaderd met de vraag of ze een enquete 
willen invullen. Tot dusver is de enquete al ingevuld door De Schakel, De Bouwhof en De 
Korf. Als de enquetes binnen zijn wordt in deze berichten een verslag geplaatst. Aan de hand 
van de resultaten worden diverse initiatieven genomen. De enquete is te lezen via 
www.sbsa.nl 

13. Johan Wolbers gaat vanaf 19 februari twee basisscholen per week bezoeken. Hij legt uit hoe 
KNSB schaakacademie (www.schaakacademie.nl) werkt, geeft per school twee gratis 
abonnementen (aan een trainer, talent, organisator of wie daarvoor ook in aanmerking komt) 
en geeft een simultaan met partijbespreking. Johan beschikt over informatiefolders en is 
bereikbaar via tel. 055-5790393 of johanwolbers@planet.nl. 
Organisatoren en trainers van SBSA Jeugdacademie krijgen ook een gratis abonnement 
opdat ze ontwikkelingen kunnen volgen en desgewenst uit eigen ervaring informatie kunnen 
verstrekken. 
Over het nut van de schaaksite wordt verschillend gedacht. Diverse jeugdleiders benadrukken 
het belang van het persoonlijk les geven, in ieder geval bij jonge kinderen en de eerste 
Stappen. SBSA Jeugdacademie ziet de KNSB schaakacademie als een aanvulling op 
bestaande clublessen danwel alternatief voor wie geen lesgever heeft. De site biedt diverse 
mogelijkheden: verbreding lesstof (het zijn nieuwe diagrammen, dus niet dezelfde als in de 
boekjes of de Stappen-cdrom), on line analyseren met Johan, wereldwijd schaken via server 
van Chessbase en lessen voor wie geen trainer heeft. Ook geeft de site allerlei informatie. 

14. Vanaf een nader te bepalen datum is Johan Wolbers een uur per week on line via 
www.schaakacademie.nl om partijen te analyseren. Data en tijdstippen worden via de SBSA-
berichten bekend gemaakt. 

15. Bij ieder jeugdtoernooi probeert SBSA een sterke speler met kinderen partijen te laten 
analyseren. Johan Wolbers heeft dit tijdens de eerste ronde van het ABKS gedaan. Het 
enthousiasme van de kinderen bleek groot, steeds meer kinderen begonnen partijen te 
noteren en kwamen naar de analysetafel. Martin van Dommelen analyseert tijdens de 
finaleronde van het ABKS partijen met deelnemers. IM Sipke Ernst analyseert tweede en 
derde dag van Foto Kuipers 3-daagse met deelnemers. Tijdens het AGKS op de Schakel zal 
ook een sterke speler analyseren. Wie een toernooi in Apeldoorn organiseert kan een 'analist' 
aanvragen. 

16. Tijdens het ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap (weekeindtoernooi in 
september, datum nog onbekend) wordt publieksuitleg gegeven en zal een sterke schaker 
partijen analyseren met jeugdspelers. 

17. Een sterke speler, wellicht een IM, gaat mee met het schaakkamp van de Schaakmaat tijdens 
Open NK in Hengelo. Dit kamp staat ook open voor niet-Schaakmaatleden (informatie Heleen 
Kers, Hessel Visser). 

18. Diverse scholen hebben een tekort aan vrijwilligers, danwel een tekort aan goede lesgevers. 
SBSA gaat een cursus Schaaktrainer A organiseren. Deze cursus vult SBSA aan met 
informatie over hoe een schaakclub georganiseerd kan worden en welke inspirerende 
activiteiten mogelijk zijn (en hoe je dat aanpakt). Het idee is dat dit meer lesgevers oplevert en 
bovendien enthousiasme kweekt. Dit gaat hand in hand. Karel van Delft (lid van de VSPN, 
vereniging sportpsychologen) geeft daarnaast nog een avond les over coaching. 

19. De deelname aan diverse evenementen loopt iets terug. Dit lijkt sterk verband te houden met 
een verminderd aantal volwassenen dat actief is. Kinderen lezen geen posters over 
toernooien en ze gaan er ook niet uit zichzelf heen. Via directe mondelinge contacten 
kinderen en ouders op activiteiten wijzen lijkt beter te werken. Om beginnertjes meer 
speelervaring op te laten doen kunnen scholen een toernooitje met een paar scholen in de 
buurt organiseren en een simultaan met uitleg tijdens de partij. SBSA Jeugdacademie denkt 
mee en verspreidt ervaringen. Uiteraard neemt SBSA Jeugdacademie hier geen werk uit 
handen, zelfwerkzaamheid bij initiatieven is geboden. Wel kan gezorgd worden voor 
aanvullende zaken als helpen bij publiciteit, een simultaangever, een analist e.d. 

20. Nadat de scholen die deelnemen aan de scholencompetitie zijn benaderd, worden scholen 
waar nog niet wordt geschaakt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Ten behoeve van 
deze bijeenkomst wordt een A-viertje gemaakt waarop staat beschreven hoe je eenvoudig 
een schoolschaakclub kunt organiseren. Zoals ook nu al gebeurt worden nieuwe 
schoolschaakclubs in contact gebracht met bestaande clubs die een begeleidende rol willen 
vervullen (het kunstje afkijken). Op die bijeenkomst wordt ook de KNSB Schaakacademie 
toegelicht. Scholen die eerder contact willen, kunnen met het SBSA-secretariaat contact 
opnemen. 
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21. Geïnventariseerd wordt of er behoefte bestaat aan les in stap 4 op maandagavonden. Bij een 
aantal scholen zijn er geen lesgevers voor dit niveau of te weinig kinderen voor een groepje. 
Deze lessen kunnen ook gevolgd worden bij De Schaakmaat op zaterdagmorgen, maar een 
aantal kinderen voetbalt dan of heeft andere activiteiten. De Schakel stelt een lokaal ter 
beschikking. Nader bericht volgt. 

22. GM Artur Joesoepov is adviseur van SBSA Jeugdacademie. Hij is van 17 t/m 20 juni in 
Apeldoorn. Hij geeft diverse trainingen aan Apeldoornse trainers en sterkere Apeldoornse 
(jeugd)spelers die als tegenprestatie weer anderen trainen. Nader bericht volgt. Onder meer 
doet hij mee aan het Apeldoorns Rapidkampioenschap op 18 juni. 

23. GM Adrian Michalchishin komt waarschijnlijk eind maart een dag training geven. 
24. IM Yochanan Afek wordt uitgenodigd om een training in eindspelen en eindspelstudies te 

geven. 
25. Zondag 3 april organiseert de gemeente van 12.00 tot 17.00 uur een sportdag op het 

Marktplein. SBSA Jeugdacademie zal daar een kraam inrichten met informatie en 'schaken 
tegen de beer'. Met sportwethouder Jaap Wortman is gesproken, nader contact met de 
gemeente zal plaatsvinden via het Verenigingenbureau. 

26. Nuttig is bezoek van weekeindtoernooien. SBSA stimuleert dit bij sterkere jeugdspelers. 
Zwolle 11-13 maart is een goede mogelijkheid (naar verwachting gaan IM Alexander 
Kabatianski, Karel van Delft en Jered Bloom, meer volk is welkom). Het is leerzaam en 
inspirerend voor sterke jeugdschakers om met een aantal sterke volwassen spelers naar zo'n 
toernooi te gaan en tussen de ronden mee te kijken bij analyses van sterke spelers. 

27. Individuele trainingen topjeugd: IM Sipke Ernst traint 20 uur met Henriët Springelkamp, IM 
Merijn van Delft traint 20 uur met Roeland Pruijssers, Lucien van Beek traint 20 uur met het 
duo Kristianne Tempelman en Susan van Dommelen. 

28. Met wijkcentrum Don Bosco wordt contact gezocht met de vraag of er behoefte bestaat aan 
de oprichting van een 'instuifschaakclub' op vrijdagavonden. De wijk Zevenhuizen is nu nog 
een redelijk witte vlek op schaakgebied. Bij de club kan gedacht worden aan partijtjes 
schaken, simultaantjes en lessen volgen via KNSB-Schaakacademie. SBSA kan schaaksets 
en enkele klokken lenen. 

29. Via SBSA zijn schaaksets te koop voor 12,50 euro per stuk (verzwaarde plastic 
Stauntonstukken met oprolbaar bord). Scholen betalen 11 euro per stuk bij afname van 
meerdere setjes. Hiermee zijn we waarschijnlijk de goedkoopste van Nederland. 

30. Schaakkrant 6 zal dit najaar voor een groot deel gewijd zijn aan activiteiten van SBSA 
Jeugdacademie. De krant verschijnt als bijlage van het huis-aan-huis blad Apeldoorns 
Stadsblad in oplage van 68.000 plus 2.000 extra exemplaren voor verspreiding bij 
schaakevenementen. Voor de inhoud van de eerdere kranten zie www.sbsa.nl . 

31. Lucien van Beek geeft dit seizoen SBSA-jeugdtraining aan tien jeugdspelers in twee groepen. 
Er zijn zo'n 20 bijeenkomsten en activiteiten. De training kost 250 euro per jaar. Dit is het 
prijsniveau van zeg een muziekschool. SBSA gaat komend seizoen door met deze trainingen. 
De trainingen zijn bedoeld voor jeugdspelers met stevige ambities en toelating is mogelijk voor 
spelers die ambities en niveau kunnen aantonen. Daarnaast gaan er op dit moment nog drie 
Apeldoornse jeugdspelers naar landelijke trainingen (geselecteerd door KNSB) en negen naar 
Steunpunt Oost trainingen van de KNSB. Deze laatste trainingen zijn minder intensief dan 
SBSA-jeugdtrainingen, goedkoper (100 euro) en worden in Arnhem gegeven. Met Peter Goud 
van KNSB-steunpunt Oost die de organiseert is contact en zal nader worden overlegd. 
Wellicht is het zinvol in samenwerking met Steunpunt Oost komend jaar een afgezwakte 
variant van de SBSA-jeugdtraining in Apeldoorn te organiseren. Bijvoorbeeld 8 keer per jaar 2 
uur in een iets grotere groep voor een lager bedrag. Suggesties zijn welkom. 

32. SBSA organiseert dit seizoen drie talent-trainingen op zondagmiddagen in het 
Denksportcentrum. Data plannen is een probleem gezien de volle schaakkalenders. Daarom 
is nu alleen zondagmiddag 24 april vastgesteld (de dag na Lightning Chess, jawel, zoek maar 
een betere datum, hoewel echte schakers willen wel een weekeind schaken). Later zullen nog 
twee data in juni worden vastgesteld. Deze trainingen zijn gratis. Via schoolschaakclubs en 
Apeldoornse verenigingen worden jeugdschakers uitgenodigd die graag willen schaken, d.w.z. 
meer willen doen dan op school schaakles krijgen en een partijtje spelen. Het zijn wat 
grootmeester Artur Joesoepov noemt kinderen met 'een twinkeling in hun ogen' als ze een 
schaakbord zien. De bijeenkomsten worden gehouden van 13 tot 17 uur. Er worden in 
groepjes afwisselend rapidpartijtjes gespeeld en partijtjes besproken. Ook wordt kort 
gesproken over hoe je zelftraining ter hand kunt nemen. Parallel wordt voor ouders, trainers 
en geïnteresseerden diverse informatiebijeenkomsten gehouden: over 



trainingsmogelijkheden, coaching en training. Op een pc van SBSA worden diverse 
schaakprogramma's gedemonstreerd (Stappen, Schaak?mat!, Fritz8, Chessbase). 
Coördinator is Karel van Delft. 

33. GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft (sinds 3 februari drs in de psychologie), fotograaf 
Fred Lucas en Karel van Delft werken aan een praktisch boek over jeugdschaakontwikkeling. 
Wie vragen of tips heeft is welkom. 

34. Dit voorjaar verschijnt een cdrom over de inmiddels gehouden Juwelier Van der Mey 
workshopdag JOM 2005. Deze bevat een film, foto's en teksten (ervaringen deelnemers en 
trainers, organisatie-opzet). De cdrom is bedoeld als leuke terugblik en als inspiratiebron voor 
de opzet van instructieve en inspirerende jeugdtrainingen. Deelnemers, trainers, medewerkers 
aan JOM krijgen de cdrom gratis. Anderen kunnen de cdrom kopen voor 2 euro bij SBSA of 5 
euro per post. 

35. SBSA Jeugdacademie beschikt over diverse schaakfilms op cdrom en videoband. Die kunnen 
geleend worden voor trainingen en schaakevenementen. 

36. De oprichting van SBSA Jeugdacademie wordt dit voorjaar gevierd met een simultaan door 
Nederlands kampioen grootmeester Loek van Wely.  

37. SBSA Jeugdacademie bemiddelt gratis bij het benaderen van privé trainers, simultaangevers 
e.d. 

38. SBSA Jeugdacademie stimuleert dat kinderen lid worden van schaakverenigingen. 
Mogelijkheden zijn De Schaakmaat (zaterdagmorgen), De Schakel (maandagavond) en 
Schaakstad Apeldoorn (dinsdagavond). Deze clubs zijn een prima mogelijkheid voor 
basisschoolverlaters die clubloos worden of kinderen die op een school zitten waar niet 
geschaakt wordt. De eerste twee clubs spelen ook mee in de OSBO-jeugdcompetitie, de clubs 
geven schaakles en hebben interne competitie. Schaakstad Apeldoorn (landelijk opererend 
als Homburg Apeldoorn) heeft een interne competitie en er wordt t/m stap 2 les gegeven. De 
jeugdtraining is nadrukkelijk bedoeld als extra mogelijkheid voor jeugd om zich te ontwikkelen. 
Jeugdspelers die zich sterker ontwikkelen wordt geadviseerd naar De Schaakmaat te gaan. 
Schaakstad Apeldoorn heeft er geen behoefte aan een sterke jeugdafdeling te ontwikkelen die 
zou concurreren met De Schaakmaat. 

39. SBSA Jeugdacademie wil helpen oplossingen zoeken als er organisatorisch gaten vallen (bijv. 
21 maart wedstrijdleider nodig bij scholencompetitie in De Bouwhof). 

40. In restaurant La Paz zal een aantal zondagmiddagen een simultaan met partijbespreking 
worden gegeven door een speler uit het eerste team van Homburg Apeldoorn. Voor sterkere 
jeugdschakers kan dit interessant zijn. 

41. Bij thuiswedstrijden van Homburg Apeldoorn en De Schaakmaat is publieksuitleg. Dit wordt 
door de clubs in samenwerking met SBSA geregeld. SBSA Jeugdacademie stimuleert jeugd 
om bij deze uitleg alsook analyses van spelers na afloop aanwezig te zijn. Het is gratis en je 
kan er veel van leren. 

42. Via contacten met de Apeldoornse Courant en Apeldoorns Stadsblad zal het grote publiek 
regelmatig geïnformeerd worden over activiteiten.  

43. Met diverse schaakbladen bestaat contact. Willy Hendriks heeft contact met Schaak Magazine 
van de KNSB en de site www.schaakbond.nl , het blad Schaaknieuws is geïnteresseerd in 
een artikel over JOM en de SBSA Jeugdacademie, het KNSB-jeugdblad Voorloper zal een 
artikel over JOM publiceren. Andere media zullen we welwillend te woord staan. 

44. SBSA Jeugdacademie stimuleert kennisvermeerdering. Over trainen, coachen en organisatie 
kun je op de volgende sites informatie vinden. Op www.sbsa.nl onder kopje 
Coaching/Training en Interviews. 

Op www.schaakbond.nl op eerste pagina linksonder via info/download en dan bovenste regel op 
volgende pagina: 
Vele interessante documenten te downloaden voor verenigingen  

http://www.schaakbond.nl/
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