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Beste jeugdspelers, ouder, sympathisanten,

Nu de lente een poging doet om de winter te verdrijven, loopt het jeugdschaakseizoen alweer naar 
zijn einde toe. We merken dat veel jongeren stappen vooruit hebben gezet in hun schaakniveau en 
dat er thuis (door de meesten) wordt geoefend. Meer dan eens heb ik gehoord dat er een account 

op chesskid.com is aangemaakt of dat de papa of de opa schaaktips 
heeft.

Dit ondervond ik trouwens zelf nog onlangs in stap 1 met een mooie 
aanval van Luka Roose, zijn aanpak hiernaast.

Zwart mag de pion op a3 slaan, want de pion op b2 staat gepend 
door de Dame.

Deze move zou je niet verwachten van een speler van stap 1 !

NIKEI  JEUGDKAMPIOENSCHAP :

We hebben ook ons jeugdkampioenschap af-
gerond. Na de onderlinge partijen werden de 
eerste vier spelers aan elkaar gekoppeld voor de 
halve finales.

We herkennen vooraan Daan Loncke (stap 2) vs 
Tim Jablonski (stap 4) en achteraan Tim Willaert 
(stap 4) vs Keith Bossuyt (stap 3).

Beide Tims maakten hun favorietenrol waar en 
speelden de finale, terwijl Daan en Keith voor 
het brons streden.



Daan versloeg Keith voor plaats 3. De finale werd gewonnen door 
Tim Willaert met naaststaande matstelling.
   
Dit zal gevierd worden op de jaarlijkse BBQ ter afsluiting van het
seizoen op zondag 01 juli.

PROGRAMMA  (t.e.m. 27 mei 2018):

Voor stap 1:
 • Géén les: 01 en 15 april, 13 en 20 mei.
 • NOOT: indien nodig extra examendag op 08 april.
 • 22 april & 29 april (voorbereiding toernooi: noteren, spelen met schaakklok)
 • 6 mei & 27 mei STAP 1 TOERNOOI (met trofee voor de winnaar !!!!!!!)

Voor stap 2, 3 en 4 en volwassenen:
 • Géén lessen in de paasvakantie (1 april, 8 april, 15 april)
 • Bijkomende lessen openingstheorie op 22 april, 6 mei en 27 mei gegeven door onze  
  clubkampioen/lesgever stap 4: Frederik Mylle (waarvoor dank). Graag vooraf melden  
  indien je aan deze lessen wenst deel te nemen ( jeugdschaakgistel@gmail.com ).

JEUGDCRITERIUMS:
Hiernaast de data voor de jeugdcriterium toernooien. Nikei
Gistel zal met de jeugdschaak deelnemen aan Aalter op 1 mei en 
Landegem op 23 juni. Een mail voor de inschrijving en vervoer volgt.

Kalender Jeugdcriteriums:
Aalter:  1 mei
Landegem: 23 juni
Oostende: 8 juli
Leuven: 8 september
Turnhout: 1 november
Zottegem: 10 november
Gent:  25 november
Brugge: ?? december
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Schaakles Recreanten


