JEUGDOPLEIDING 2016-17

Schaakclub ‘Het Vliegend Peerd Bredene’ organiseert schaakles voor jeugdspelers of oudere spelers
(beginners of al wat gevorderden). Lesuren: woensdag en zaterdag: 14-16 uur; zondag 10.15 u. -12
uur.
WEBSITE: bredeneschaak.be
Bij afwezigheid van Hugo, neemt Maarten normaal altijd over op zondag en woensdag, nooit op
zaterdagen (soms toch begeleiding naar een tornooi),
Er is geen les op:
Zondag 13 nov.

19 nov.
26 nov.
17 dec
27 – 28 dec.: jeugdtornooi in Brugge
Za 14 jan
25 feb.
22 april
27 mei : geen zaal
Het boekjaar begint op 1 sept. Graag betaling tegen 1 oktober!
Jeugdleden betalen 36 euro als ze lid worden in september. Nadien wordt het lidgeld berekend per
maand die overblijft tot de daaropvolgende september (3 euro per maand effectieve les).
Ieder kind heeft recht op 4 gratis proeflessen; er wordt nadien maar aangerekend vanaf de daarop
volgende maand als duidelijk is geworden dat het kind wel en degelijk graag schaakt .
Voor families met meerdere kinderen , wordt voor elk bijkomend kind een korting gegeven van 10 €.

Betaling enkel via de bank onder vermelding van naam en voornaam van de jeugdleden en verzenden
van een e-mail naar Hugo.
De bankrekening van de club:
Iban : BE79 9730 7094 5733
Schaakkring Vliegend Peerd Bredene VZW
p.a. Doom Etienne
Zandheuvel 4 G2 8450 Bredene
Als het lidgeld is betaald, zijn de studieboeken gratis (officiële stappen-leermethode, 56 blz. per boek
met 12 oefeningen per blad; de lesgever ziet na of de oefeningen correct werden opgelost en kan zo
ieder kind individueel volgen). Voor de kleinsten (minder dan 9 jaar) gebruiken we eerst Opstapje 1 en
2, met 6 grote diagrammen per blad, zonder tekst.
Boeken die worden meegegeven voordat het lidgeld werd betaald, kosten 5 euro per boek.
Het is de gewoonte dat een nieuw kind meteen een eerste boek koopt, zodat oefeningen kunnen
gemaakt worden, en zo goed uitleg kan gegeven worden.
Iedereen is welkom, van drie tot 103 jaar, op voorwaarde dat er voldoende inspanningen worden
geleverd en dat het leuk blijft.
Normaal wordt er het eerste lesuur, na de nodige uitleg, in het boek gewerkt. Na een pauze van 20
minuten waarbij bij goed weer onder toezicht buiten kan worden gespeeld, spelen de kinderen dan
tegen elkaar.
Een jas kan nodig zijn! Bij slecht weer kan er binnen geknikkerd worden. Ook kleuren is mogelijk
(zelf papier meebrengen). Er kan drank worden aangekocht aan 0,50 euro (gepast geld a.u.b.!), maar
het is beter de kinderen zelf wat te laten meebrengen, bij voorkeur water!
Er wordt doorgaans gespeeld in de gele zaal op de eerste verdieping van het dienstencentrum van
Bredene, gelegen in het midden van de Prinses Elisabethlaan 47, aanzet oude baan naar Brugge,
links van het kanaal Oostende - Brugge. De ingang bevindt zich tussen beide gebouwen. De blauwe of
oranje zaal waar uitzonderlijk wordt gespeeld, bevinden zich eveneens op de eerste verdieping.
Wie zijn e-mailadres bezorgt, wordt opgenomen in de mailing: als er geen les is, wordt minstens 24
uur op voorhand ge-e-maild . Bij onverwacht belet wordt telefonisch verwittigd.
Opgave van naam, voornaam, adres en telefoonnummer van wie de kinderen brengt, is handig, ook
voor de verplaatsing naar tornooien (elke speler mag gratis 4-5 keer per jaar op tornooi- doorgaans
wordt op de ouders gerekend voor het vervoer).
Praktisch:
Ik blijf altijd een kwartier wachten. Kom je nog later, dan moet je wel afspreken, behalve op
woensdagen (Jade komt maar om 15 uur).
Indien afgesproken, kan de les maximaal uitlopen tot 17.50 uur, behalve op zondag.
Er is op de website ook een inlog voor de jeugdspelers.
Gebruikersnaam: jouw voornaam in kleine letters
Wachtwoord: jouw voornaam in kleine letters
bvb. naam jeugdspeler = Piet => inlog is gebruikersnaam: piet ; wachtwoord: piet
Je hebt dezelfde rechten als de volwassen leden.
Als je gaat naar -> Jeugd -> Stappenmethode -> Stap 1, kun je filmpjes zien over stap 1 enz.

Je kan er ondermeer puzzels van Solitair Schaken maken (groene link soloschaak op homepagina (in
linkerkolom)).
Het zijn er 60 in totaal. Gaande van zeer makkelijk tot moeilijk. Onderaan zie je de score van de
andere clubleden.
Op het schaakhoekje (link bovenaan) kan je een partij spelen als je klikt op 'Een partij spelen op
Lichess'.
Er zullen nog oefeningen worden toegevoegd (ondermeer mat zetten met dame+koning tegen koning
enz.).
Voor de jeugd wordt er doorheen Vlaanderen per jaar zo'n 20 criteriumtornooien georganiseerd.
Om grote verplaatsingen te vermijden, gaan we enkel naar wat in de buurt wordt georganiseerd (tot
Gent).
Wie extra is gemotiveerd, staat het uiteraard vrij om op eigen houtje meer te doen.
De tweede week van de Paasvakantie wordt steeds het Belgisch Jeugdkampioenschap georganiseerd.
Bij deelname betaalt de club een deeltje van de kost van ong. 35 euro.
De week voordien is er altijd een tornooitje van één dag in Blankenberge.
Op 1 mei gaan we altijd naar een tornooi in Aalter.
Begin juli gaan we naar een tornooi in Oostende.
27 - 28 dec. gaan we altijd naar Brugge.
Inschrijfkosten voor deze vier tornooien zijn altijd ten laste van de club.
Leuke computeradresjes:
Chess.com
(Chexxl)
jijbent.nl
(Solitair Chess)
Schakenopschool.be
Jeugdschaakpagina
Sparkchess.com
Sparkchess is erg geschikt voor beginnende schakers. Als je op een stuk klikt, zie je aan groene velden
waar je stuk of pion heen mag. Soms lukt dat niet. Kijk dan of je koning schaak staat.
Chess app Alterman Deze app is bijzonder geschikt voor kinderen die willen leren schaken. Speels en
leerzaam. De applicatie is in diverse talen, waaronder Engels. De app. wijst zichzelf. Kinderen vanaf
vier jaar kunnen er al mee spelen.
Hugo Roman
Schaaktrainer C
Buurtspoorwegstraat 6
8450 Bredene
0473/97 50 04
059/32 31 29
romanhugo@skynet.be

