
 
Jeugdschaakclub “De Vughtse Toren” start weer op 13 september 
 

De Jeugdafdeling van schaakvereniging De Vughtse Toren gaat weer van start. Na het eerste succesvolle 
seizoen 2015-2016, waarin de 25 jeugdleden in totaal 52 schaakdiploma’s behaalden en in de 
clubcompetitie veel spannende schaakpartijen speelden, beginnen we in september 2016 aan ons 
tweede seizoen. We breiden uit met een tweede groep!  
 
Op woensdagmiddag van 14:30 uur – 15:30 uur gaan we verder met schaaklessen voor kinderen vanaf 
ongeveer 6 jaar. Deze groep speelt in basisschool De Lichtstraat aan de Brabantlaan. 
 
Op dinsdagavond van 19:00 uur – 20:00 uur starten we een nieuwe groep voor kinderen tot ongeveer 13 
jaar.  Deze groep speelt in zaal Van Berkel, Vlasmeersestraat 97.  
 
In beide groepen werken we toe naar de officiële schaakdiploma’s van de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond. Naast het behalen van de diploma’s staat natuurlijk het plezier in het schaken voorop. Er 
worden veel onderlinge partijen gespeeld en vanaf Stap 2 doen we mee aan schaaktoernooien in de 
regio.  
 
De groepen starten op 13 en 14 september met een schaakinstuif, waarin aansluitend bij het 
schaakniveau van de kinderen eenvoudige schaakspelletjes en serieuze schaakpartijen gespeeld worden.  
Door de uitbreiding naar twee groepen kunnen we in beide groepen ongeveer 10 nieuwe leden plaatsen.  
 
Geïnteresseerde ouders en kinderen kunnen voor meer informatie contact opnemen met Wolter de 
Vries (06-54280661)  
 
Wil je lid worden van de schaakclub, overleg het dan met je ouders en stuur een e-mail naar  
wolter.de.vries@home.nl met de volgende gegevens: 

 Voor- en achternaam 

 School 

 Geboortedatum 

 Adres 

 Naam ouder/contactpersoon 

 Telefoonnummer ouder/contactpersoon 

 voorkeur voor woensdagmiddag 14.30 uur of dinsdagavond 19.00 uur  
 
Wij laten je dan zo snel mogelijk weten of je vanaf 13 of 14 september mee kunt doen (meer dan 
36 kinderen kunnen we voorlopig nog niet plaatsen, dus wees er snel bij).  
 
Heb jij (of hebben je ouders) nog vragen dan kun je die ook per e-mail stellen. 
 
 
Vriendelijke groet, namens de jeugdbegeleiders van schaakclub “De Vughtse Toren”, 
 
 
Wolter de Vries 

mailto:wolter.de.vries@home.nl

