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Waarom schaken? 
 
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. 
 
De stappenmethode 
 
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.  

 
De Jeugdafdeling van Brasschaat 
 
Met de medewerking van het hele 
clubbestuur, zal een team van vaste leden 
zich over de jeugdspelers ontfermen. 
 
Bart Van Brugghe is voorzitter van onze 
club. 
 
Marijke Dingemans staat in voor de 
algemene coördinatie en de logistieke 
steun.  Zij is meteen ook het belangrijkste 
aanspreekpunt binnen het team. 
 
 
 

 



 
 
Onze lesgevers zijn verdeeld in twee 
groepen: 
 
Stappen 1 tot 3 worden gegeven door 
ondermeer: 
Redi Cankja 
Sigri Vandeweyer  
Mathias Demarré 
Thomas Demarré 
Bart Van Brugghe 
 
Vanaf stap 4 wordt er lesgegeven door 
ondermeer: 
Nils De Vos 
Toon Wijgers 
Kevin Leenaerts 
Jan De Weerd 
 
 
 
 

 
Lidmaatschap 
 
U kunt op 2 manieren lid worden: 
• de ‘Basics’-formule voor 35 € / jaar 
+ lidmaatschap schaakkring Brasschaat 
+ lidmaatschap Vlaamse Schaakfederatie 
+ deelname aan interne toernooien 
+ verzekering 
 
• de ‘Special’-formule voor 160 € / jaar 
zie ‘Basics’-formule 
+ deelname aan externe toernooien  
+ een heel jaar lessen door een VSF-
schaakinstructeur 
+ deelname aan ‘examens’ (+ eventueel behalen van 
een diploma) 
+ lesmateriaal 
+ elke les een drankje 
 

Tweede, derde, … leden van eenzelfde gezin 
betalen 120 € / jaar 
 
 

 
Programma en kalender 
 
De jeugdwerking is open op de meeste 
zondagen (uitgezonderd feestdagen) van 10 uur 
tot 12 uur. Concreet voor het eerste trimester: 
10, 17 en 24 september 
1, 8, 15, 22 en 29 oktober  
5, 12, 19 en 26 november 
3, 10  en 17 december  
Data tweede trimester volgen later 
 
Praktische info 
 
Marijke Dingemans – tel. 03/237.32.52  –              
gsm  0475/95.94.87 
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 
 
 
 

 
 
 

 


