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SCHAAKVERENIGING ZSC-SAENDE 

INFORMATIEBULLETIN 
(Jeugdleden) 

www.zsc-saende.nl 

 

 

 

 

Schaakvereniging ZSC-Saende is in 1924 opgericht. ZSC-Saende heeft als één van de weinige clubs in 

Nederland twee clubavonden met op maandag jeugdtraining en op vrijdag competitie. De club kent 

jeugdleden vanaf 6 à 7 jaar. De oudste jeugd bestaat uit middelbare scholieren, rond die leeftijd maken 

veel kinderen de overstap naar de senioren. 

  

Clubavond jeugdleden: maandagavond van 18.45 - 19.45 uur (september tot en met juni) 

 vrijdagavond van 18.45 – 19.45 uur (september tot en met juni) 

 

Locatie: Biljart- en Denksportcentrum BOKO 

 Kraakstraat 42, Zaandam 

 Telefoon: 075-6312197 

 

Competitie 

 

Voor de jeugdleden organiseert ZSC-Saende op vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur een competitie 

waarbij ze 20 minuten per speler per partij bedenktijd krijgen. Er is geen sprake van een verplichting 

hieraan mee te doen. Daarnaast vinden er regelmatig andere leuke vormen van schaak plaats (sinterklaas 

schaak, snelschaak toernooitje, paas schaak). 

 

Aanmelden voor deelname aan de wedstrijden geschied door voor 18.45 uur aanwezig te zijn. Vanaf 

18.30 is meestal de zaal open. 

 

Trainingen: 
 

Op maandagavond biedt ZSC-Saende trainingen aan jeugdleden van 18.45 tot 19.45 uur. Deze trainingen 

geschieden aan de hand van een door de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) goedgekeurde 

methode, de zogenaamde ‘Stappenmethode’. Deze methode kenmerkt zich door een goed gefaseerde 

opbouw van de trainingen. Op dit moment worden de trainingen verzorgd door: 

 

Stap 1: Albert Oole en Wim Punt 

Stap 2: Dennis Rosegg en Rebecca Rosegg 

Stap 3: Frank Tijdeman 

 

Aan deze trainingen zijn, buiten de contributie, geen kosten verbonden. Wel dient er een werkboek 

aangeschaft te worden (dit kan via ZSC-Saende) voor 5 euro. Normaal gesproken kunnen kinderen een 

heel seizoen hier hun tanden op stuk bijten. 

 

Instroom Senioren 
 

Wanneer de jeugdspelers sterker worden kunnen ze (veelal na een jaar of vier a vijf) instromen bij de 

senioren. Om de overstap kleiner te maken hebben jeugdleden daar het recht om met een verkort 

speeltempo te spelen van minimaal 45 minuten per partij per persoon. Hierdoor kunnen jeugdspelers 

kennis maken met de sfeer en het niveau bij de senioren en toch voor 22.00 in hun bed liggen. 
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Wat krijgen ze verder? 
 

Naast de competitie en de trainingen worden (jeugd)leden automatisch lid van de KNSB, ontvangen ze 

het KNSB blad en het (digitale) clubblad van ZSC-Saende, de Matiak. Verder krijgen ze een licentiecode 

voor het computerprogramma ChessTutor, waarmee ze thuis kunnen oefenen. In het tweede jaar krijgen 

ze een licentiecode voor PlayChess, een programma waarmee ze tegen schakers over de hele wereld 

kunnen spelen. Ten slotte worden ze op de hoogte gehouden van de verscheidene jeugd schaaktoernooien 

die in de regio gehouden worden. 

 

Contributie en lidmaatschap ZSC-Saende 
 

De contributie voor het kalenderjaar 2016 bedraagt 76 euro (jonger dan 20 jaar) of 60 euro (jonger dan 16 

jaar). De contributie wordt elk jaar automatisch verhoogd met het prijsindexcijfer van het CBS. De 

ouder/voogd ontvangt hiervoor een factuur van de penningmeester. 

 

Beëindiging van het lidmaatschap: uiterlijk één maand vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk 

afmelden bij de penningmeester (deboer6@xs4all.nl).  

 

Website 

 

ZSC-Saende heeft ook een website, www.zsc-saende.nl, hier kunnen uitslagen, standen, kalender en 

andere actuele informatie en nog veel meer worden gevonden over ZSC-Saende! 

 

Meer informatie? 

 

Voor informatie over het jeugdschaken kunt u terecht bij jeugdleider Rebecca Rosegg (E-mail: zsc-

saende@hotmail.com of  tel. 06-55987094). 

 

Informatie ZSC-Saende: 

 

Edwin Woudt (voorzitter)   tel. 06-23367949, woudt.edwin@gmail.com 

Joris Moes (secretaris)  tel. 06-14707077, joris_moes@live.nl 

Willem de Boer (penningmeester)  tel. 06-33623356, deboer6@xs4all.nl 

Evert Blees (leider interne)   tel. 075-7725463, e.blees@chello.nl 

Huib Middelhoven (leider externe)  tel. 06-55880376, huib@hotmail.com 

Rebecca Rosegg (jeugdleider)  tel. 06-55987094, zsc-saende@hotmail.com  

 

 
HEEFT U VRAGEN, OP- OF AANMERKINGEN OVER ONZE SCHAAKCLUB? NEEM GERUST CONTACT OP MET 

EEN VAN ONZE BESTUURSLEDEN OF KOM GEZELLIG LANGS! 
 

WIJ WENSEN U VEEL SCHAAKPLEZIER TOE 

BIJ ZSC-SAENDE!  


