
WANNEER? 
Elke vrijdagavond van 18.45 tot 20.00 van september 
t/m juni. Je mag ook met de senioren meespelen, van 
20.00 tot bijvoorbeeld 22.00. 
 

WAAR? 
Ideaal gelegen in het Centrum van Rotterdam aan de 
rand van Noord en Kralingen. clublokaal: NIVON-
gebouw, Dirk Smitsstraat 76 (zijstraat Jonker 
Fransstraat). Op korte loopafstand van OV: 
tram 7 en 8: ½ min. vanaf halte Noorderbrug 
bus 39:  1 min. vanaf halte Noorderbrug 
metro:  10 min. vanaf Blaak, Stadhuis, Beurs 

of Oostplein 
trein:  15 min. vanaf Rotterdam Centraal 
parkeren: gratis op het Noordplein 
 

HOE DUUR? 
Schaken is één van de goedkoopste sporten. 
Vergeleken met andere sporten heb je er weinig voor 
nodig. De contributie is dan ook relatief laag. En je 
krijgt er heel wat voor terug: lessen en lesmateriaal, 
begeleiding naar toernooien, gratis deelname aan het 
jaarlijkse jeugdtoernooi van RSR Ivoren Toren, 
lidmaatschap van de Rotterdamse Schaakbond en 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond, 
2 jeugdbladen, enz. Daarnaast hebben we een ruime 
zaal in het Nivon-gebouw, borden, stukken en 
klokken. Enz. enz. Voor een heel jaar is de 
contributie: 
� Jeugd (tot 16 jaar)   € 60,- 
� Junioren (16 tot 19 jaar)  € 75,- 
Met een Rotterdampas is 20% korting mogelijk in 
het eerste jaar. Per door jou verkocht lot van de 
Grote Clubactie (1 lot = €3,00) krijg je nog eens 50 
cent korting op je contributie. 

RSR IVOREN TOREN 
RSR/Ivoren Toren is aangesloten bij de Rotterdamse 
Schaakbond (RSB) en de KNSB en heeft een aardige 
vinger in de pap in de regionale en landelijke 
competitie. Er zijn ongeveer 60 seniorleden. Het 
heeft de sterkste interne competitie in de RSB, voor 
een belangrijk deel het resultaat van de 
jeugdopleiding.  
Bij RSR weten we, dat de jeugd de toekomst heeft, 
de club bestaat namelijk al sinds 1919! 
 
Ouders kunnen tijdens het jeugdschaak in de 
gezellige bar wachten of in de buurt winkelen of 
wandelen. Bij RSR wordt niet gerookt. 
 

 
KOM JE OOK? 
Je kunt elke vrijdag geheel vrijblijvend langskomen. 
Je kunt ook eerst contact opnemen met  
Angelo Ayala: jeugdleider@rsrivorentoren.nl 
Website: www.rsrivorentoren.nl   
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WAAROM? 
 
 
Schaken is leuk! 
� je doet het samen 
� er is heel veel mogelijk 
� schaken verveelt nooit 
� het is een eerlijk spel 
� bij schaken is iedereen gelijk  
� de slimste wint (jij?) 
� het is net zo moeilijk als je het zelf maakt 
� je kunt het met jong en oud doen 
� je kunt het altijd en overal doen 
� schaken is het leven in het klein 

 
 

Schaken is leerzaam! 
� je leert logisch denken 
� je krijgt ruimtelijk inzicht 
� je leert vooruitdenken, plannen 
� je wordt geestelijk sterker 
� je leert doordenken 
� je leert je te concentreren 
� je leert wat nodig is om een winner te zijn 
 
 
RSR Ivoren Toren is leuk! 
Bij RSR Ivoren Toren 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. 
 

Je zult het bij ons  
naar je zin hebben! 

 

WAT? 
 
Je krijgt schaaklessen en kunt meedoen aan de 
jeugdcompetitie. Ook krijg je 2 jeugdschaakbladen, 
één van de club (de Jeugdschakelaar, ca. 4x per jaar) 
en één van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 
(KNSB). 
 
Wedstrijden 
We organiseren naast de interne jeugdcompetitie 
regelmatig bijzondere toernooitjes voor onze 
kinderen. Ook kun je alleen of in een clubteam 
meedoen aan toernooitjes en kampioenschappen 
door de hele regio en zelfs daarbuiten onder onze 
begeleiding.  
 
Jeugdtraining 
RSR Ivoren Toren heeft een lange traditie op het 
gebied van jeugdschaaktraining. Je krijgt les volgens 
de officiële stappenmethode van de KNSB, en je kunt 
voor elke stap (er zijn 6 stappen) een diploma halen, 
als je slaagt voor het examen. Sinds kort zijn er zelfs 
extra schaakboeken voor degenen die nog meer 
behoefte hebben. Sommige van onze schaaktrainers 
geven ook les op scholen. 
 
De eerste stap: Beginners 
Het ''leren" van de loop der stukken en de spelregels 
kan in een paar lessen. Ben je erg wakker dan kan 
het in een uurtje. Daarnaast leer je eenvoudige 
vormen van aanvallen en verdedigen en de koning 
mat te zetten. En je leert belangrijk materiaal te 
veroveren door ''voordelige ruil'' en ''meervoudige 
aanval''. 
 
 

Stap 2 t/m 6: Gevorderden 
Wie al kan schaken, kan een volgende stap zetten, op 
5 verschillende niveaus. In stap 2 ontdek je openen, 
aanvallen, en materiaal winnen, in stap 3 
vooruitdenken, in stap 4 opbouwen, combineren en 
beoordelen en in stap 5 strategie, koningsaanval en 
eindspelstructuren. Stap 6 behandelt strategie voor 
gevorderden.  
 
Niveau 
Aan het eind van stap 2 kan je al aardig mee op een 
schaakvereniging. Na stap 4 en 5 kan je een goede 
partij opbouwen en een strategie uitzetten en als je 
dan nog jong bent, zou je al in de top van het 
jeugdschaken kunnen komen. Als je aan stap 6 toe 
bent, kun je veel van de senioren al verslaan. 
 

HOE OUD? 
Begin zo jong mogelijk met spelen. 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. Ook mag je je ouders 
meenemen, zelfs voor hen is het niet te laat. 
 

WIE? 
Op dit moment zijn er bij RSR Ivoren Toren 
ongeveer 25 jongens en meisjes van 5 tot 17 jaar van 
verschillende basisscholen en voortgezet 
onderwijsinstellingen, en ongeveer 8 begeleiders van 
de schaakvereniging. Meestal zijn er ook een aantal 
ouders aanwezig. Er is ook plaats voor jou!  
 

Kom je ook? 
Je bent van harte welkom. 


