HET NIEUWSKRANTJE
JEUGDCLUB SCHAKEN TURNHOUT
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11 oktober 2015
18 oktober 2015
25 oktober 2015
29 november 2015
13 december 2015
10 januari 2016
31 januari 2016









7 februari 2016
21 februari 2016
6 maart 2016
20 maart 2016
24 mei 2016
8 mei 2016
22 mei 2016

allen te laten weten

We zullen de
komende jaren
zeker blijven
uitbreiden.

Jeugdclub SCHAKEN Turnhout

Wit aan zet en wint

Wit aan zet, speel de beste zet

(Stap 1)

(Stap 2)

Wit aan zet, speel de beste zet
(Stap 3)

Toernooien
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Criterium Neerpelt (Limburg) op 24 oktober 2015
JST-Toernooi op 1 november 2015 in Turnhout op het SPT* (Bijlage)
13de jeugdtoernooi Zottegem op 11 november 2015
Ligakampioenschappen +10 jarige op 14 en 15 november 2015
(Mechelen)
Ligakampioenschappen -8 en -10 op 15 november 2015 (Mechelen)
Toernooi Sint-Pietersinstituut op 22 november 2015 in Turnhout (Bijlage)
Criterium Brugge op 27 en 28 december 2015
Kersttoernooi van TuSK en JST op 26 december in Turnhout op het SPT*

Wil je graag meedoen met 1 van deze tornooien, laat het ons zeker weten via
mail naar tornooien@jsturnhout.be
* Wij zijn nog op zoek naar ouders of andere vrijwilligers om ons een handje toe te steken op
deze dag!

Wij voorzien drank voor de lessen.

Wie facebook heeft, kan ons ook

Deze zijn niet verplicht. Eigen

liken op

drank mag ook. Wil je hier toch

https://www.facebook.com/JSTurnhout
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oefeningen verschijnen .

(max 1 drank per les). Deze zijn
verkrijgbaar bij jouw lesgever
(te kopen voor de les).

Jeugdclub SCHAKEN Turnhout

MOGEN WIJ VRAGEN AAN DE LEDEN DIE NOG NIET HEBBEN

SPONSORS

INGESCHREVEN EN/OF BETAALD HEBBEN DIT ZO SNEL

Wij willen nogmaals A3

MOGELIJK IN ORDE TE BRENGEN. DIT OM MET DE VERZEKERING

Studio in de verf zetten

IN ORDE TE ZIJN.

INSCHRIJVEN DOE JE VIA MAIL (INFO@JSTURNHOUT.BE) MET
DE VOLGENDE INFORMATIE.








(VOOR)NAAM
GEBOORTE DATUM
GEBOORTE PLAATS
CONTACT NUMMER
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voelt om zich ook als

MAIL

sponsor te melden kan

NATIONALITEIT

dit doen via

BETALING VIA OVERSCHRIJVING OP REKENINGNUMMER
BE35001766393137 BIC: GEBABEBB

penningmeester@jsturn

1STE LID BETAALT 60 €

hout.be. We kunnen

VANAF HET TWEEDE LID VAN HETZELFDE GEZIN 50€

nog nieuw materiaal
gebruiken: borden,
stukken, klokken,

Anna-Maja Kazarian!
Onze meter wist met maar liefst 7.5 op 9, zonder enig verlies, (6 winst

demonstratieborden, …
Het verzamelde geld
kan ook dienen om in

en 3 remises) Europees kampioene te worden bij de meisjes -16. We zijn

de toekomst nog meer

natuurlijk heel trots op deze prestatie en hopen dat ze het even goed

gratis activiteiten aan

gaat doen op het Wereldkampioenschap!

te bieden, zoals de
simultaan tegen onze
meter en peter.

Oplossingen schaakoefeningen.




Stap 1: Tf7
Stap 2: Lxf7 – Kxf7 gevolgd door Dxd8
Stap 3: Pe6+ (wint altijd de dame)

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met 1 van de volgende personen.




Klaas Bartels: 0496941910 (Secretaris-Stap 1- secretaris@jsturnhout.be)
Dusty Bracke : 0496855446 (Penningmeester-Stap 2- penningmeester@jsturnhout.be)
Van Damme Tonnie: 0476523175 (Voorzitter – Stap 3 - voorzitter@jsturnhout.be)

