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Er is afgelopen jaar weer in prima sfeer geschaakt
We staan op ca 35 jeugdleden, de nodige kinderen stoppen ermee.
Maar er is ook een aantal kinderen van 13 en 14 die doorgaan
De schaakavond bestaat uit een halfuur les en een halfuur interne competitie
Er is een splitsing in een A en B groep. In de A groep wordt met klok geschaakt. Deze
splitsing komt het serieuze schaak ten goede
Er is een ouderpool, met ca 10 ouders die verantwoordelijk zijn voor de orde op de
schaakavond, en voor het indelen
Eddy Sibbing geeft extra jeugdtraining (ca 6 x per jaar) aan de sterkere spelers
van stap 3 en 4
Er wordt lesgegeven op niveaus stap 1 t/m 4. We volgen de inmiddels ook internationaal
gebruikte Stappenmethode
De trainingen worden net als vorig jaar gegeven door gediplomeerde oudere jeugd.
Deze jeugdtrainers krijgen een uurvergoeding afhankelijk van hun leeftijd
Zelf heb ik, net als Henk van der Poel, het trainersdiploma stap 2 gehaald.
Er hebben dit seizoen 2 externe teams meegedaan aan de externe competitie.
Er worden ook voor de kinderen leuke wedstrijden gehouden, zoals een ouder-kindtoernooi
of een vriend/vriendinnetjestoernooi
De inzet van de jeugdtrainers was weer groots: Daniël, Tom, Pieter, Anton, Javier en Sander
bedankt!
Een mooi initiatief kwam van Timon Brouwer en Theo Slisser die de sterkere jeugd in de
zomerperiode op de maandagavond extra training gaven, hartstikke leuk!
En de bijdrage van Eddy was ook weer dit seizoen zeer waardevol, bedankt!
Nieuw!!
-De ouders van de ouderpool nemen een aantal taken van mij over
- Een viertal vaders hebben bij Eddy een snelcursus trainer stap 1 gevolgd en gaan komend
seizoen stap 1 lesgeven
- Er zijn posters voor op scholen gemaakt en die worden in september daar opgehangen

