Jeugdafdeling

Waarom schaken?

De Jeugdafdeling van Brasschaat

Natuurlijk ontwikkelt het schaken tal van
vaardigheden bij het jonge kind. Meerdere
wetenschappelijke studies hebben al
aangetoond dat het abstracte denken, het
gestructureerd en probleemoplossend denken,
de zelfstandigheid, de concentratie, … bij
schakers opmerkelijk beter is ontwikkeld.
Schaken zou zelfs tot betere schoolresultaten
leiden.
Toch is het de jongeren niet in de eerste
plaats om die vaardigheden te doen. Voor hen
is schaken een spel en, net als zovele spelen,
staat schaken garant voor uren en uren plezier.

Met de medewerking van het hele
clubbestuur,
clubbestuur zal een team van 6 vaste leden
zich over de jeugdspelers ontfermen.

De stappenmethode
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De methode die in de schaakkring van
Brasschaat wordt gebruikt is de doeltreffende
en gestructureerde stappenmethode. Ze werd
eind de jaren 80 in Nederland ontwikkeld en
zowel Nederland als Vlaanderen hebben ze als
officiële methode aangenomen. Niet alleen
hebben intussen al duizenden kinderen volgens
die methode leren schaken, bovendien kun je er
een aardig niveau mee halen: zowat alle
Belgische jeugdkampioenen (onze eigen Robin
Leenaerts incluis) zijn met deze methode
grootgebracht.
Sinds de methode in België werd ingevoerd,
behalen Belgische jeugdspelers opvallend
goede resultaten op Europees en wereldvlak.

Paul Beckers die de voorzitter is van onze
club is sinds kort gestart met opleiding te
geven aan de ouders van de jeugdleden
tijdens de jeugdlessen.
jeugdlessen
Jan Demarré staat in voor de algemene
coördinatie
coör
en de logistieke steun. Hij is
meteen ook het belangrijkste
aanspreekpunt
anspreekpunt binnen het team.
Hij ontfermt zich ook over de startende
jeugd.
jeugd
Robin Leenaerts behaalde zijn VSF-diploma
in juni 2006. Na Vlaamse titels, won hij in
2007 voor de 2de keer het Belgische
Kampioenschap
Kampioen
in zijn leeftijdscategorie.
Hij kon daardoor opnieuw aan het
Wereldkampioenschap
Wereld
deelnemen en hij
behaalde een knappe 6/11.
6/11 Op het Belgisch
Kampioenschap 2008 voor volwassenen
werd hij knap 3de bij de elite en behaalde
zijn eerste IM-norm.
IM

Nils De Vos is één van de sterkste spelers van
onze club. Ook in een aantal internationale
toernooien bewees hij zijn mannetje te kunnen
staan.
Maarten Sysmans vervoegde het team in
januari 2007. Hij heeft bewezen dat de
jeugdige spelers steeds met veel plezier zijn
lessen volgen.
Dave Remijsen begon met een nieuwe ploeg
spelertjes in september 2009. Hij is een
sterke speler, maar heeft evenveel aandacht
voor de kleintjes.
Sigri Vandeweyer tenslotte is de nieuwste
aanwinst binnen het team. Hij zal zich om de
jongste spelertjes bekommeren.

Lidmaatschap

Programma en kalender

U kunt op 2 manieren lid worden:
• de ‘Basics’-formule voor 35 € / jaar

De jeugdwerking is open op de zondagen buiten
de schoolvakanties en de examenperiodes, van 10
uur tot 12 uur. Concreet:
30 januari – 6 februari – 13 februari – 20
februari – 27 februari – 20 maart – 27 maart –
3 april - 8 mei – 15 mei 2011

+ lidmaatschap schaakkring Brasschaat
+ lidmaatschap Vlaamse Schaakfederatie
+ deelname aan interne toernooien
+ verzekering

• de ‘Special’-formule voor 35 € / jaar +
75 € / lessenreeks van 10 lessen
zie ‘Basics’-formule
+ deelname aan externe toernooien
+ 10 lessen door een VSF-schaakinstructeur
+ deelname aan ‘examens’ (+ eventueel behalen van
een diploma)
+ lesmateriaal
+ 10 drankjes per lessenreeks

Tweede, derde, … leden van eenzelfde gezin
betalen naast het gewone lidgeld (35 €) slechts
50 € voor de lessenreeks van 10 lessen.

Praktische info
Jan Demarré – tel. 03/663.71.72 –
gsm 0473/848.859
e-mail jeugd@brasschaak.be
Ga ook eens kijken op www.brasschaak.be
U kunt ook op een lesdag gewoon eens
langskomen en uw kind volledig vrijblijvend
laten ‘proeven’ van een les.
Adres van het schaaklokaal:
Door Verstraetelei 50 (in de gebouwen van
het GIB – naast het Gemeentepark) – 2930
Brasschaat

