Jeugdschaakclub LSG zoekt nieuwe leden!

Het Leidsch Schaakgenootschap ( LSG, opgericht in 1895) heeft in
2013 een jeugdschaakclub opgezet. Hierbij treft u meer informatie
aan.

Waarom schaken (voor kinderen)?
‐ Een spannend spel en een uitdagende denksport
‐ Het plezier van lid zijn van een vereniging (contacten met
kinderen)
‐ Het kan schoolprestaties bevorderen
Voor wie?
Alle kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar (groep 1/2) t/m circa 14‐15
jaar.
Waar en wanneer?
De speellocatie is: PC Basisschool De Zwaluw, Antoinette Kleynstraat
8, 2331 DV Leiden (wijk De Stevenshof); navigeeradres: Rie
Cramerlaan 40
Elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Waaruit bestaat een clubavond?
‐ Circa de helft uit les op basis van de stappenmethode
(www.stappenmethode.nl)
‐ Overig deel uit interne competitie / spelen van een of meer
schaakpartijen
NB: Kinderen krijgen les en spelen competitie op het niveau dat bij
hen past (via groepen)

Wat kost het?
De kosten voor een seizoen (van 1/9 t/m 31/8) bedragen € 55.
Via automatische incasso € 50.
Wat kunt u van ons verwachten?
‐ Uitstekende trainers en begeleiders
‐ Voldoende lesmateriaal en schaakmateriaal; gestructureerde
aanpak van de schaaklessen
‐ Deelname aan wedstrijden en toernooien, zowel individueel als
in teamverband
Wat verwachten wij van de ouders?
‐ Hand‐ en spandiensten bij clubavonden (op vrijwillige basis)
‐ Hulp bij toernooien (rijden van kinderen, toezicht)
Waarom LSG?
‐ Sterkste en grootste vereniging van Leiden
‐ een zeer brede vereniging (alle niveaus); groot aantal leden die
les (kunnen) geven en zich inzetten voor de club
‐ Lage lidmaatschapkosten vanwege de bestaande
verenigingsstructuur
‐ Mogelijkheid om door te stromen naar de senioren
‐ Een plek waar plezier en leren centraal staat!
Informatie en/of aanmelding?
‐ Bekijk ons volledige beleidsplan “Jeugdschaak” op www.lsg‐
leiden.nl en/of neem contact op met Rob Uittenbogaard via
telefoon 06‐20058162 of email LSG‐Jeugd@LSG‐Leiden.nl

