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Tornado: De schaakvereniging voor de gemeenten Druten en West Maas en Waal 
De leden zijn voornamelijk afkomstig uit de gemeenten Druten en West Maas en Waal. 
Tornado biedt schaakplezier voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Tornado is 
een gezellige club, waar de onderlinge verhoudingen goed zijn. De sfeer op de wekelijkse 
clubavond is ontspannen. Wat niet wil zeggen dat er niet serieus om de punten gestreden 
wordt. Tornado biedt het gehele schooljaar gelegenheid om te schaken. Het 
competitieseizoen loopt van september tot en met juni.  
  
In dit jeugdbeleidsplan is de focus volledig gericht op de jeugd, de jeugdopleiding en de 
ouderparticipatie. 
 
Technische begeleiding van de jeugdspelers 
Binnen Tornado wordt schaakles verzorgd volgens de stappenmethode van Brunia en Van 
Wijgerden. Deze methode leert kinderen het schaakspel in een aantal stappen. Met 
oefenboeken met opgaven wordt de kennis en het inzicht in de schaaksport vergroot. De 
trainers van Tornado hebben vanaf stap 2 een opleiding gevolgd die hen in staat stelt de stof 
op de juiste manier aan te bieden (of gaan deze opleiding op korte termijn volgen). 
Vooralsnog wordt binnen Tornado schaakles aangeboden tot en met stap 5. indien hier 
behoefte voor ontstaat wordt gekeken of er een trainer voor niveau 6 (en verder) gevonden 
kan worden. 
Er wordt naar gestreefd om onderlinge kennis te delen tussen de jeugdtrainers. Ook is het 
van belang om trainers jaarlijks te evalueren met betrekking tot het overbrengen van kennis 
naar de jeugd.  
 
Opleiding en (bij)scholing van jeugdkader 
Tornado zorgt voor voldoende kader om de jeugd te begeleiden. 
Kader wordt de mogelijkheid geboden om op kosten van de vereniging een opleiding te 
volgen tot schaaktrainer. 
 
Communicatie met de jeugd:  
Communicatie met de jeugd vindt op dit moment met name plaats via mailings en de 
website van de vereniging. Op trainingsavonden worden mededelingen gedaan over zaken 
die voor de jeugd van belang zijn. Natuurlijk zijn onze trainers altijd aanspreekbaar als er 
vragen of opmerkingen zijn. 
 
Tevens zal er aan het begin van elk seizoen een jaarplanning gemaakt worden, waarop alle 
trainingsavonden, wedstrijden, diploma schaken en andere activiteiten vermeld staan. Alle 
(ouders van) jeugdleden weten op die manier ruim van tevoren wanneer bepaalde 
activiteiten op de agenda staan en kunnen hier rekening mee houden. Dit staat vermeldt op 
de website onder kalender. Tijdens schoolvakanties zijn er geen schaakactiviteiten voor de 
jeugd. 
 
Schoolschaakactiviteiten 
Jaarlijkse organisatie van schoolschaaktoernooi voor basisscholen in de gemeenten Druten 
en West Maas en Waal. Dit is een individueel toernooi. Voor kwalificatie voor volgende ronde 
binnen OSBO tellen de beste 4 van elke school mee in de teamstand. Van elke gemeente 
mag een deelnemer naar de volgende ronde. Tornado zorgt indien nodig bij deze 
wedstrijden voor begeleiding.  
 
Aandachtspunten:  

➔ Begeleiden schoolteams tijdens SOS-schoolschaaktoernooi 
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Sjors sportief&Sjors creatief 
Tornado neemt als denksportvereniging deel aan dit gemeentelijke initiatief om kinderen 
kennis te laten maken met sporten. Elk jaar evalueren we als vereniging of het gewenst is 
om deel te nemen aan dit project dat vanuit de gemeentes Druten en West Maas en Waal 
gestimuleerd wordt.  Vaak is deze laagdrempelige manier om kennis te maken met de 
schaaksport voor een aantal kinderen dé kans om te gaan (leren) schaken. 
 
Ouderparticipatie 
Ouders zijn een belangrijke bron van vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat de jeugdleden op 
een goede manier hun sport kunnen beoefenen moeten veel zaken geregeld worden, en de 
hulp van ouders is hierbij onmisbaar. Om ouders te bewegen taken voor de vereniging uit te 
voeren is het van belang dat zij zich betrokken gaan voelen bij de vereniging van hun kind.  
 
Bij inschrijving zal er nadrukkelijk gevraagd worden naar interesse en kennis van ouders en 
of zij belangstelling hebben voor het uitvoeren van (kleine) taken binnen de jeugdafdeling.  
 
Onbekendheid met verenigingswerkzaamheden kan een drempel vormen waardoor men 
geen vrijwilligerswerk doet. Duidelijkheid richting ouders over de uit te voeren taken is van 
groot belang. Dit wordt persoonlijk toegelicht door een van de bestuursleden. 
 
Onder de ouders van jeugdleden publiciteit geven over de website van Tornado, waarop alle 
informatie over de vereniging te lezen is.  
 
Minimaal 1x per twee jaar wordt een avond voor de ouders georganiseerd. De ouderavond is 
een belangrijke factor in het peilen van wensen en behoeften die spelen onder leden en hun 
ouders.  
 
Aandachtspunten: 

➔ Persoonlijke benadering van ouders omtrent participatie voor de club. 
➔ Site www.svtornado.nl benadrukken bij ouders voor actuele informatie 

en kalender. 
 
Activiteitenoverzicht jeugd Tornado 
De jeugd van Tornado kan per schaakseizoen deelnemen aan de volgende activiteiten: 

• Schaakles stappenplan 
• Interne jeugdcompetitie 

• Diverse andere schaakvormen b.v. weggeefschaak, Raindrop-chess, duo-schaak etc. 
• IJsco schaaktoernooien SOS, inclusief de Schaaknacht  
• Schoolschaaktoernooien 
• Jeugdkampioenschappen PJK en JCC 
• Voor schakers die kunnen noteren en langere schaakpartijen willen, kunnen en 

mogen spelen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de interne 
seniorencompetitie 
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