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Beste jeugdschaker, ouder, sympathisant,

Met dit blaadje wenst het bestuur van de jeugdschaak jou op de hoogte te houden van de belevenissen van 
de jeugdspelers.

In het najaar 2017 werd opnieuw 
gestart met de lessen van de stap-
penmethode de zondagmorgen van 
10 tot 12u. Een gezellige drukte ver-
spreid over 4 stappen en aangevuld 
met een klas volwassenen.

Lesgevers:
Stap 1 Kristof;
Stap 2 André & Bart;
Stap 3 Daniel;
Stap 4 Frederik;
Volwassenen Erik & Kris.

Foto op een zondagmorgen, november 2017.

2017 bracht ons tot heden 2 tornooien waaraan 
een delegatie van Gistel deelnam. Eind oktober 
Het provinciaal kampioenschap
West-Vlaanderen. Met een proficiat aan
Wesley voor het zich kwalificeren voor het 
Vlaams kampioenschap.

Daarnaast was er het Criterium tornooi, even-
eens in Brugge, waar ook een mooie delegatie 
van Nikei Gistel aan deelnam. Hier werden de 
deelnemers van stap 2 bij de U-10 categorie 
plots allen aan elkaar gepaard.
We herkennen hiernaast Willem vs Wout, 
Quinten vs Alexander en Rhune vs August.

Deelnemers aan het criteriumtornooi



We vermelden nu al dat het West-Vlaams jeugdkampioenschap, volgend seizoen, wordt 
georganiseerd door Gistel in de zaal van het Sint-Godelieve College waar de nieuwjaarsreceptie 
plaatsvond !

Met trots melden we dat ons
familieschaaktornooi op de 
nieuwjaarsreceptie een groot
succes was met maar liefst 
37 deelnemers! 
Ouders konden aan den lijve 
ondervinden dat de jeugd
grote stappen vooruit zet.

De finale werd druk bijgewoond en zorgde 
voor de nodige druk. Een goede voorbereiding 
voor komende partijen.
Tim Jablonski (stap 4) nam de maat van
Willem De Beir (stap 2).

De data van de criterium tornooien 2018 zijn 
ook reeds gekend. Er is vanuit onze jeugd-
schaak (nog) geen organisatie hiervoor. Mocht 
er deelname zijn aan een van deze of een
ander tornooi, stuur zeker een foto door.

Als lesgevers merken we dat de schaakinteresse zich niet beperkt tot de lessen van de zondagmorgen. Er 
wordt geschaakt op smartphones, laptop, … We juichen dit ten zeerste toe en geven mee als tip voor de stap-
pen 1-2&3 dat je gratis een account kan aanmaken op chesskid.com en vier puzzels kan maken per 24h. 
Spelers in stap 4 kunnen zelfs al overstappen naar chess.com. 

We raden aan voor alle jeugdspelers:
Chesskid: Speel op 5’ of 10’ want met 20’ zullen de patatjes koud worden.
  Speel meerdagenschaak op 3 dagen, zo kan je rustig een dagje overslaan.
Alle partijen: Steek je handen onder je billen en denk voor je zet. 
  Je armen blokkeren je zicht - niet boven het bord zweven met de handen.
  Tegen dat je het stuk vasthebt, heb je extra nagedacht.

 Specifiek voor stap 1 (en stap 2), raden wij aan om altijd
 deze zetten te volgen als opening (indien de tegenstander
 dit natuurlijk toelaat). 
e4 – e5 
 (wit neemt een stuk van het centrum met een pion en zwart 
 countert)
Pf3 – Pc6
 (wit valt de zwarte pion aan met het paard en zwart verdedigt
 met zijn paard)
 En nu laten we de jeugdspeler kiezen uit Lc4 of Lb5 om daarna
 te rokeren.

 
Jeugdspelers en ouders, mochten jullie vragen hebben, kan je altijd Kristof of Kris aanspreken.

Schaakmop: In een park lopen vele mensen langs een kind dat zit te schaken tegen een dalmatiër. Ze zijn erg 
onder de indruk en zeggen “Wat een slimme hond!” Maar de jongen protesteert en zegt: “Nee, nee, hij is 
helemaal niet zo slim, ik sta voor met drie-één!”


