Nieuwsbrief April 2016

www.jsturnhout.be

Beste schakers,
Het einde van ons eerste jaar is in zicht. We mogen gerust zeggen dat het
een succes was. Dit komt door de inzet van alle vrijwilligers. Niet enkel die
van JST, maar ook alle ouders die er elke lesdag weer zijn om hun
kinderen te brengen naar onze club. We hebben veel geleerd dit jaar en
zullen dit in ons 2de jaar zeker toepassen en aanpassen waar nodig.

Plannen voor het jaar 2016 – 2017.
In september starten we met een aantal nieuwe stappen. Een klein overzicht:






Stap 1 A (blijft) + Stap 1 extra en plus (Nieuw)
Stap 2 (blijft) + Stap 2 extra en plus (Nieuw)
Stap 3 (blijft) + Stap 3 extra en plus (Nieuw)
Stap 4 (Nieuw)
Volwassenen intro (blijft) + Volwassenen stappen (Nieuw)

Tussenstand intern stapjes- tornooi!(Top 3)
Stap 1A
1. Kalle Van Dun
2. Reinder De Ceuster
3. Debie Finns

6.0 / 7
5.0 / 7
4.0 / 7

Stap 1 B
1. Simen Hendrickx
2. Jules Adriaensen
3. Lowie Vervecken

8.5 / 11
8.0 / 11
6.5 / 11

9.5 / 12
9.0 / 12
8.0 / 12

Stap 3
1. Senne Goossens
2. Noa van Elsacker
3. Kristof Gonze



17-4-2016 Lesdag



24-4-2016 Lesdag



8-5-2016 Lesdag



14/15/16 -5 – 2016
Stadsparkfeesten
Turnhout



22-5-2016 Schaakexamen



29-5-2016
Laatste les: battle Geel



5-6-2016
Diploma’s en inschrijvingen

Wedstrijd!
We zijn opzoek naar een
originele naam voor de
nieuwsbrief. Weet jij er één? laat
het zeker weten voor 1 juni en
dan kiezen wij er één. Is de
jouwe gekozen dan krijg je een
drankenkaart als beloning.
info@jsturnhout.be
Criteriumtornooien

Stap 2
1. Cédric Kempen
2. Benne Van Dun
3. Tijs Hendrickx

Geplande evenementen

6 /6
5.5 / 6
5.5 / 6

Rapid Aalter presenteert op
zondag 1 mei voor de 21ste keer
zijn criteriumtornooi. Deelname
kost 9 euro. Online inschrijven op
www.jeugdschaakcriterium.be
Volgende tornooien:
Hoboken: 22/05 ,
Landegem: 25/06,
Oostende: 3/07,
Leuven: 10/09,
Mortsel: 17/09,
Limburg: 8/10,
Gent: 20/11
Brugge: 27-28/12

Belangrijk nieuws
1. Lesgevers!
Door het huidige succes en de uitbreidingen van de stappen voor
het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar extra vrijwillige lesgevers.
De combinatie les volgen en les geven is mogelijk indien dit gewenst
is. De taak van de lesgevers zal voornamelijk bestaan uit het bieden
van ondersteuning aan de hoofdlesgevers en in noodgeval
(afwezigheid van de hoofdlesgever) een les geven.
Heb je hierin interesse? Neem zeker even contact op met Dusty,
Klaas of Tonnie.

14-15-16 MEI Stadsparkfeesten!
We zijn op zoek naar kinderen die
ons willen komen helpen om nieuwe
kindjes de loop van de stukken te
leren. Wil je ons komen helpen? Laat
dit zeker weten aan jullie lesgevers.
We hebben natuurlijk ook voor hoog
bezoek gezorgd:
14 mei Anna-Maja Kazarian
van 13-15 uur
25 x Nederlands kampioene
huidig Europees kampioene -16

2. Eerste vriendschappelijke ontmoeting Geelse
schaakkring & Jeugdclub schaken Turnhout

Wie wint de wisselbekers
voor stap 1,2 en 3 in 2016?

5 Rondes van 10 min. per persoon
Wanneer? Zondag 29 mei van 9.45 tot 12.30
Waar? Stationsstraat 56 – 2400 Geel

15 mei Stief Gijsen
van 13-16 uur
3x Belgisch kampioen

Onze dank aan al onze sponsors:

16 mei: Semen Minyeyevtsev
van 13-16 uur
Belgisch kampioen
Eindwinnaar Criterium

Meer informatie vind je op onze
website of op onze facebook
pagina.

