
 
 

IS SCHAKEN DUUR? 
Schaken is één van de goedkoopste sporten, want je 
hebt er weinig voor nodig. De verenigingscontributie is 
relatief laag en ook toernooideelname kost niet veel.  
En sommige gemeenten verstrekken onder bepaalde 
voorwaarden jeugdsportsubsidie aan verenigingen. 
 
VANAF WELKE LEEFTIJD SCHAKEN? 
Met de schaaktrainingen kun je al beginnen vanaf 
groep 3 van de basisschool. Ben je iets ouder, dan kun 
je het nog altijd ver schoppen. En neem gerust je 
ouders mee, want ook voor hen is het nooit te laat. 
 
HOEVEEL SCHAKERS ZIJN ER? 
In de RSB zijn ruim 560 jongens, 120 meisjes, 1100 
heren en 20 dames actief. We willen graag meer 
nieuwe leden. Neem dus ook je vriend(inn)en mee. 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
De RSB is aangesloten bij de KNSB. Je ontvangt 6 keer 
per jaar het Schaakmagazine, je bouwt aan je 
jeugdrating en je meet je met anderen. Veel plezier! 

DE VERENIGINGEN 
Onze verenigingen met jeugd bevinden zich verspreid 
over de hele regio. Er is er dus altijd wel één in de 
buurt. 
 
Jeugdschaak op maandagavond in:  
Barendrecht, Gouda (Messemaker 1847), Krimpen aan 
den IJssel, Maassluis, Moordrecht (De IJssel), 
Ridderkerk, Rotterdam Hillegersberg (Erasmus), 
Rotterdam Kralingen (JSV Kralingen), Schiedam (De 
Pionnetjes) en Sommelsdijk (De Zwarte Pion).  
 
Jeugdschaak op dinsdagavond in:  
Berkel en Rodenrijs (3-Torens), Capelle aan den IJssel 
(Klim-Op), Dordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en 
Papendrecht (PASCAL).  
 
Jeugdschaak op woensdagavond in:  
Rotterdam Delfshaven (De koddige koning). 
 
Jeugdschaak op donderdagavond in:  
Capelle aan den IJssel (Klim-Op), Hellevoetsluis 
(De Pionier), Rotterdam Charlois (De koddige koning),  
Sliedrecht en Waddinxveen (WSV). 
 
Jeugdschaak op vrijdagavond in:  
Brielle (Het Houten Paard), Capelle aan den IJssel (CSV 
en Klim-Op), Moerkapelle, Rotterdam IJsselmonde 
(IJsselmonde), Rotterdam centrum (RSR Ivoren Toren 
en De koddige koning), Rotterdam Overschie 
(Overschie), Rotterdam Slinge (Charlois Europoort) en 
Spijkenisse. 
 

Kom je ook? Je bent van harte welkom! 
Meer info op www.r-s-b.nl 

 
 

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND 
 

 

 
IEDEREEN KAN SCHAKEN 

SCHAKEN IS VOOR IEDEREEN 



WAAROM SCHAKEN? 
 
Schaken is leuk! 
 je doet het samen 
 er is heel veel mogelijk 
 schaken verveelt nooit 
 je leert veel mensen kennen 
 bij schaken is iedereen gelijk  
 je kunt het altijd en overal doen 
 schaken is het leven in het klein 
 
Schaken is sportief! 
 het is veilig 
 het is een eerlijk spel 
 een sport zonder blessures 
 de slimste wint (jij?) 
 het is net zo moeilijk als je het zelf maakt 

 
Schaken is leerzaam! 
 je leert logisch denken 
 je krijgt ruimtelijk inzicht 
 je leert vooruitdenken, plannen 
 je leert doordenken 
 je leert je te concentreren 
 
Schaken is voor iedereen! 
 voor jong en oud 
 voor dames en heren 
 voor jongens en meisjes 
 en… niet alleen voor slimmeriken!  
 
Er wordt gespeeld en geleerd met oude vrienden en 
met nieuwe. Iedereen spreekt er dezelfde taal, hoe 
goed of oud je ook bent: de taal van het schaken. 
Competities zijn er vriendelijk en vriendschappen 
competitief. 

WAAR EN WANNEER SCHAKEN? 
 

 
 
Regio Rotterdam 
Trek op de kaart van Zuid-Holland een lijn langs Oude 
Tonge, Numansdorp, Dordrecht, Sliedrecht, Gouda, 
Waddinxveen, Moerkapelle, Berkel en Rodenrijs, 
Overschie, Maassluis, Brielle, Hellevoetsluis en 
Sommelsdijk en je hebt het gebied te pakken 
waarbinnen de 38 verenigingen zich bevinden die bij de 
Rotterdamse Schaakbond (RSB) zijn aangesloten. 
 
Jeugdschaak (tot 18 jaar) 
Van de 38 verenigingen hebben 23 een jeugdafdeling, 
en zijn er zelfs 5 alleen voor jeugdschakers. Uiteraard 
ben je van harte welkom bij één van deze gezellige 
verenigingen, die elk hun vaste clubavond hebben.   
 
Website 
Kijk op de website van de RSB (www.r-s-b.nl)  
voor meer informatie, zoals de contactgegevens, 
de speellocaties van de verenigingen en de 
toernooikalender. 

WAT IS ER TE DOEN OP SCHAAKGEBIED? 
 
Lessen en trainingen 
Veel verenigingen hebben een bloeiende jeugdafdeling 
met een lange traditie op het gebied van jeugdschaak-
training. Er wordt meestal les gegeven volgens de 
officiële stappenmethode van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond (KNSB). Je kunt dan voor elke 
stap (er zijn 6 stappen en 5 plus stappen) een diploma 
halen. Sommige van onze schaaktrainers geven ook les 
op scholen. Ook voor volwassenen zijn lessen mogelijk. 
 
Wedstrijden en toernooien 
Als lid van een vereniging kun je meedoen met allerlei 
activiteiten. Niet alleen op de clubavond partijen 
spelen tegen andere leden, maar ook in regionale 
competities (vaak op zaterdag), zoals bijvoorbeeld de 
ongeveer 10 Grand Prix jeugdtoernooien die de RSB elk 
seizoen samen met de verenigingen organiseert. En via 
de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen van de RSB 
kun je je plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap 
in jouw leeftijdscategorie!  
 

 
 

Veel prijswinnaars bij het laatste Grand Prix toernooi! 


