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 verantw. uitgever : Kris Steen
 mail: jeugdschaakgistel@gmail.com 
 Verantwoordelijke Jeugdschaak : Kristof De Beir

Beste jeugdschaker, ouder, sympathisant,

We zijn in september weer begonnen aan een nieuw 
schaakjaar. Degenen die al drie of meer jaar bij ons 
zijn, zullen het gezien hebben, we zijn met vééél - 
momenteel 45 jeugdspelers ! Stap 3 & 4 zijn nog dun 
bevolkt, maar stap 1 is met vijftien, twee meer dan 
in stap 2. En daarnaast zijn er nog heel wat mama’s, 
papa’s en oma’s en opa’s die ook les volgen de zondag-
voormiddag.
Onze lesgevers zijn:
Stap 1:  Kristof De Beir  voorzitter jeugdcomité
Stap 2:  André Steelandt  voorzitter Nikei Gistel
Stap 2+: Kris Steen  uitgever jeugdkrantje & lid van het jeugdcomité  
Stap 3:  Bart Denduyver tornooileider 
Stap 3+: Daniël Verbeke  secretaris/schatbewaarder
Stap 4:  Frederik Mylle  lesgever & Nikei speler met de hoogste ELO-rating

Voor de agenda verwijs ik jullie naar de site www.schaakgistel.be 

Dit jaar zullen we, door de grote groep, maar liefst 3 jeugdkampioenen kronen: 
Jeugdkampioen reeks A: Stappen 3 en 4 nemen hieraan deel
Jeugdkampioen reeks B: Dit is voor stap 2 en 2+
Jeugdkampioen beginners: Op het einde van het seizoen voor reeks 1
 
We zijn al december en hebben dus al wat schaken achter de kiezen. 
Het, door onszelf georganiseerd, West-Vlaams Liga kampioenschap was een schot in de roos. De jeugd heeft 
zich van zijn beste kant laten zien. Allen bedankt voor jullie deelname en een speciale vermelding voor degene 
die zich gekwalificeerd hebben voor het Vlaams kampioenschap: Tim, Wesley, Daan, Louis en Quinten!

Onze Nikei jeugdspelertjes die deelnamen in de reeks
- 10 jaar

Onze Nikei jeugdspelers die deelnamen in de reeksen vanaf -12
t.e.m. - 16 jaar.



Het jaar gaan we al schakend eindigen met het Jeugdtornooi te Brugge. Twee dagen (donderdag 27 en
vrijdag 28 december 2018) vol schaak. Een mail zal rondgestuurd worden naar jullie ouders voor de
praktische informatie. Stap 1 moet nog even wachten maar zal op 1 mei in Aalter kunnen schitteren.
Om het jaar goed te beginnen, kan de jeugd deelnemen aan het familieschaaktornooi op de nieuwjaarsreceptie 
op 13 januari. Gaan jullie de mama’s en papa’s verslaan? 

Hoe starten wij een schaakpartij?
1. Hand geven en je tegenstander goede partij
    toewensen
2. Zwart duwt de klok in en wit begint
3. Zetten, klok induwen, noteren en handen onder
    je kont.

Voor degene die zelf wat willen studeren aan een
opening of stelling. Lichess (www.lichess.org of de 
app) geeft je niet alleen een analyse met stockfish als 
engine, maar je kan ook de resultaten zien van alle 
matchen bij elke zet. Eens te bekijken dus ...
 
Je kan er natuurlijk ook mee valsspelen. Valsspelers 
horen niet thuis in de schaak. Je bedriegt alleen maar 
jezelf. Daarom, bij een partij, GSM op uit, thuis laten of niet meenemen naar het schaakbord.

En om het krantje mee af te sluiten:
Tim Jablonski (stap 4) heeft op vrijdagavond al drie partijen gewonnen in reeks 2, bij de volwassen VSF
spelers !  Wesley Declerck (stap 3+) heeft reeds al zijn partijen gewonnen bij de recreatieven (volwassenen) !

Speciaal voor de ouders, als er problemen zijn rond of in de jeugdschaak of nood aan bijkomende
inlichtingen, contacteer ons gerust op het mailadres  jeugdschaakgistel@gmail.com!

Namens het comité “Jeugdschaak Nikei Gistel”
Kris Steen

Het is niet altijd les, les, les. Hier zien we Luka en Daan 
die samen proberen stap 2 te verslaan in een simultaan.

Enkele sfeerbeelden
tijdens
het West Vlaams 
kampioenschap
door ons ingericht.


