
Nieuwsbrief Vegtlust jeugd, februari 2017 

 
De Vegtlust kalender: 

Vrijdag 17 februari         schaakavond, schaakcursus schaaktrainer 1  

Zaterdag 18 februari      Grand Prix toernooi Hoogland (Amersfoort) 

Vrijdag 24 februari         schaakavond, stap 1 + 2 Kompas, stap 3 + 4 Eenhoorn                            

Vrijdag 3 maart              crocusvakantie, geen schaken                         

Vrijdag 10 maart            schaakavond, schaakavond voor Ruurd, schaakcursus schaaktrainer 1 

Zaterdag 11 maart         regionaal schoolschaaktoernooi in Maarssen 

Vrijdag 17 maart            Piet van Zelsttoernnooi, start schaakcursus voor volwassenen 

Vrijdag 24 maart            schaakavond, stap 1+ 2 Kompas, stap 3 + 4 Eenhoorn 

Vrijdag 31 maart            schaakavond 

Vrijdag 7 april                 schaakavond, schaakcursus schaaktrainer 1 

Zondag 9 april                Grand Prix bij Magnus (Leidsche Rijn) 

Vrijdag 14 april              Goede vrijdag, geen schaken 

 

Beste jeugdleden en ouders van Vegtlust, 

We zijn halverwege het seizoen en midden in verschillende schaakactiviteiten. We zijn nu net 

begonnen aan de derde cyclus van de interne competitie, Stichtse Vecht schoolschaaktoernooi met 

plezier en succes afgerond en bezig met het regionale schoolschaaktoernooi, en de  grand Prix 

toernooien. We hebben ook al heel wat nieuwe leden kunnen verwelkomen en zijn begonnen met 

een Opstapje groep en een tweede groep stap 1. 

Misschien is het al opgevallen. Vegtlust geeft niet alleen les aan de jeugd op verschillende niveaus, 

maar biedt ook gelegenheid voor het opleiden van nieuwe schaaktrainers.  Onze schaaktrainers zijn 

zo bevoegd en ervaren schaaktrainers. Dit seizoen nemen Andre Kruize en David Tulner deel aan de 

cursus. Er zijn ook andere cursisten uit de regio die deelnemen aan deze cursus bij Vegtlust. Deze 

cursus, schaaktrainer 1,  wordt gegeven door Pascal Loosekoot van de KNSB. Op de avond van deze 

cursus krijgen de kinderen van stap 1, les van een van deze cursisten. Het onderwerp in deze les is 

zorgvuldig uitgekozen door Eddie Huibers, onze schaaktrainer van stap 1. 



Na de kerstvakantie zijn we met een nieuwe lesgroep gestart. Cindy van Atteveldt leert jonge 

kinderen op een speelse manier schaken. Ze werken met het werkboek ‘opstapje 1’ en doen in de 

les vooral veel spelletjes om de basisregels van het schaken te leren.  

Ruurd is 15 jaar, al 8 jaar lid van schaakclub Vegtlust en sinds vorig jaar erelid.  
Sinds begin januari 2015 is Ruurd ernstig ziek. Hij heeft botkanker en zijn vooruitzichten zijn niet 
goed. Desondanks blijft hij vechten en ondergaat hij zware behandelingen om zo lang mogelijk door 
te kunnen gaan en leuke dingen te doen. Ruurd zijn oudere broer Thom en zijn jongere broer Bauke, 
schaken ook allebei bij Vegtlust. Zijn vader Jan geeft schaakles en maakt de competitie indelingen. 
Op vrijdagavond 10 maart organiseert Vegtlust een schaakavond voor Ruurd. Ruurd vindt het leuk 
om een avond te schaken en ook oude bekenden tegen te komen. Iedereen die nog even met Ruurd 
wil schaken, zien, spreken is welkom. Ruurd zet zich ook in voor KIKA. En probeert aandacht te 
vragen voor kinderen met kanker. Op 11 juni wordt de KIKA run weer georganiseerd in het 
Maximapark in Utrecht. (zie bijlage) 

Op 17 maart start er weer een beginners schaakcursus voor volwassenen. Wil je ook leren schaken? 

Deze schaakcursus begint bij de basisregels van het schaakspel en helpt je met het spelen van een 

partij. De schaakcursus wordt gegeven op 5 vrijdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in de Eenhoorn. 

(zie bijlage) 

Een website is erg belangrijk voor onze vereniging. We zijn druk bezig om onze website weer op te 

bouwen en te vullen met functies, foto’s en informatie .Inmiddels kunnen jeugdleden zich weer 

afmelden via de site, voor vrijdag 17.00 uur: http://schaakclubvegtlust.nl/index.php/afmelden-

jeugd/  Jeugdleden kunnen zich afmelden voor 17.00 uur via de site. De interne competitie wordt 

dan aangepast, zodat iedereen een tegenspeler heeft. Per cyclus mag een speler zich 2 keer 

afmelden en krijgt dan een bye. 

De kinderen van de Queens competitiegroep gaan een aantal keer dit jaar naar de clubavond in de 

Eenhoorn. Zij krijgen dan les van een puberschaker en worden ook verder uitgedaagd met hun 

strategie bij het schaken. Die avond spelen zij dan geen interne competitie op het Kompas. 

Ook dit jaar organiseert de SGS weer een serie Grand Prix toernooien. In december hebben we met 

een grote groep Vegtlusters  meegedaan aan de GP in Utrecht (Moira Domtoren).  We willen graag 

weer met een grote groep meedoen aan de GP  bij Magnus.  Deze GP wordt georganiseerd op 

zondag 9 april.  Ook nieuwe leden worden uitgenodigd om mee te doen. Dit is vooral een leuke 

kennismaking met de GP voor de jonge schakers. Deze toernooien zijn erg laagdrempelig en ideaal 

voor jonge schakers om schaakervaring op te doen. Deze toernooien zijn binnen de regio 

Utrecht/het Gooi, op zaterdag of zondag en carpolen is altijd mogelijk. Op een Grand Prix wordt een 

deelnemer ingedeeld op leeftijd en schaakniveau en ingedeeld in poules van 8 spelers. In elke poule 

zijn bekers voor de 1e, 2e en 3e prijs, dat is een winkans van bijna 50 %!  Elk toernooi wordt 

georganiseerd door een andere schaakvereniging uit de SGS. De laatste GP is dit seizoen thuis, 21 

mei, bij Vegtlust. Meer informatie op de site van de SGS: http://www.sgs-schaakbond.nl/?p=2937 

Dit jaar organiseert Vegtlust voor de eerste keer ook het regionaal schoolschaaktoernooi. De 

voorbereidingen voor dit toernooi zijn in volle gang. De winnaars van alle schoolschaaktoernooien 

uit de regio, mogen meedoen aan het regionaal schoolschaaktoernooi op 11 maart. De winnaars van 

het regionaal schoolschaaktoernooi mogen meedoen aan het NK schoolschaaktoernooi. De 
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winnaars van de Stichtse Vecht schoolschaaktoernooi zijn: Tweesprong, Pionier en Franciscus. We 

wensen deze schakers veel succes! 

 

Denk ook aan de actie sponsorkliks. Als je iets op internet besteld en je doet dat via sponsorkliks, en 

je klikt Vegtlust aan, dan gaat een bedrag naar Vegtlust, zonder dat het je iets kost.  

www.sponsorkliks.nl   

 

Het sponsorgeld wordt gebruikt voor o.a. schoolschaaktoernooi, Grand Prix toernooi en aanschaf 

schaakartikelen. 

Heb je nog vriendinnetjes of vriendjes die willen leren schaken, zij mogen geheel vrijblijvend drie 

keer komen kijken en vooral meedoen! 

Informatie, ideeën of hulp aan de jeugdafdeling van Vegtlust zijn altijd welkom. Mail naar:  

jeugdvegtlust@gmail.com   

Vriendelijke groeten,  jeugdcommissie Vegtlust: 

Cindy van Atteveldt 

Eddie Huibers 

Gerrit Harmsen 

Jan Van Besouw 

Jolanda van Kollenburg 

Nico van der Knaap 

 

Bijlage:  

Nieuwsbrief Vegtlust jeugd, februari 2017 

Beginnerscursus schaken voor volwassenen 

Run for Ruurd 
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