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Beste schaakliefhebber, 

 

Bedankt voor jullie interesse in onze schaakclub. Schaken is niet alleen leuk en spannend. Schaken helpt je ook bij 

het verbeteren van je concentratievermogen, je abstractievermogen, je besluitvaardigheid, je gevoel voor ruimte, 

tijd en waarde en verder ook van je sociale vaardigheden.      

 

Onze club bestaat sinds 1960 en is een van de actiefste van Antwerpen, zowel qua tornooideelnames als  in de 

organisatie ervan. We hebben een jeugdwerking voor spelers van 7 (of uitzonderlijk 6) tot 18 jaar, waar ervaren 

schakers je de kneepjes aanleren.  

 

De schaaklessen gaan door 

 Op zondag van 10.00 u tot 12.00 u. 

 Van september tot juni, gemiddeld om de 2 weken, volgens kalender op de website.  

 In het clublokaal in Fort 8 (opgelet: niet in het Binnenfort! ):  Schansstraat 9, 2660 Hoboken 

(Kantine Groendienst;  zie het liggingsplan op de website). 

 De eerste 3 lessen zijn op proef. Instappen kan in september of in januari, of op enig ander moment, maar 

dan wel graag na afspraak met de jeugdleider. 

 

Het lesgeld van 60 € maakt je tot “sympathiserend lid” en geeft in het lopende seizoen recht op: 

 20 à 25 schaaklessen, 1 lesboekje van de Stappenmethode (extra boekjes aan 5 €) en één gratis drankje per 

les. 

 Deelname aan jeugdtoernooien en informele volwassenentoernooien. 

 Verzekering, op het terrein van het clublokaal en bij externe schaakactiviteiten. 

 

Het extra lidgeld van 30 € (optioneel!) maakt je tot “hoofdlid” en biedt volgende bijkomende voordelen: 

 Aansluiting bij de KBSB, en toegang tot het ELO systeem voor de berekening van de speelsterkte. 

 Mogelijkheid tot deelname aan officiële interne en externe schaakcompetities en kampioenschappen. 

 Terugbetaling van de inschrijvingen voor deze competities en voor de Criteriumtoernooien. 

We verwachten van jou dat je: 

- Graag wil leren schaken, en / of dat je je huidige schaakniveau wilt verbeteren. 

- Ook thuis (of op school) op één of andere manier met schaken bezig bent (spelen, oefeningen maken,...). 

- Thuis een degelijk schaakspel hebt (liefst geen speelgoedset) ofwel een schaakprogramma.  Goede borden 

en stukken zijn te vinden in denksportwinkels, we kunnen jullie hierin adviseren. 

- Deelneemt aan een aantal van de 12 externe jeugdtornooien (debutanten- of officiële, volgens je niveau).  

De club voorziet in begeleiding en coaching ter plaatse; ouders zijn van harte welkom. 

 

Aan de ouders: 
Wat biedt de club wel:  

- Identificatie en ontwikkeling van reeds in beginsel  aanwezige schaakgerichte basiseigenschappen.  (Zie beleid)  

- Stimulatie van de door de ouders reeds aangebrachte spelgerichte attitudes: de houding t.o.v.. winst en verlies, omgang 

met verschillen in ervaring, temperament, cultuur enz.  Spelen tegen diverse tegenstand is hiervoor zeer nuttig. 

Wat biedt de club niet:  

- Passie opwekken voor het schaken, of de nodige eigenschappen ervoor vanaf nul ontwikkelen, wat onmogelijk is bij een 

blootstelling van (gemiddeld) 1 uur per week.   We raden u aan te putten uit uw eigen belangstelling (of die van een 

familielid) voor denk- en ruimtelijke spelletjes: stratego, puzzels, tactische computerspellen….  En van samen met uw 

kind ook zelf de regels aan te leren en hierin ietwat te vorderen.  Laat u gerust door uw kind lesgeven en zelfs overtroeven, 

dit verhoogt enkel maar zijn/haar inzicht en zelfvertrouwen.  Ook deelnames aan tornooien kan de passie doen oplaaien.  

Maar  forceren is uit den boze, hier gaat de club niet in mee. 

- De opvoeding van het kind.  De lesgevers zijn ervaren in schaaklessen, maar minder in de daarmee verbonden algemene 

opvoedingsaspecten, en zijn dus niet te vergelijken met schoolleraars met een bredere pedagogische opdracht. 

 

Mochten er verder nog vragen zijn, aarzel dan niet van de jeugdleider te contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten & wie weet tot gauw? 

 

Paul Dupont, Penningmeester en Lesgever (0497/05.39.08) 

Bruno Luyckx, Jeugdleider en Lesgever (Bruno.luyckx@gmail.com of 0477/30.57.87). 
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