
Nieuwsbrief Vegtlust jeugd, augustus 2018 

 
De Vegtlust kalender: 

Vrijdag 31 augustus           VRIENDJES- EN VRIENDINNETJESTOERNOOI      

Vrijdag 7 september          schaakavond, start lessen, interne competitie en ladder 

Vrijdag 14 september        schaakavond             

Zat/zon 15-16 sept.     S c h a a k w e e k e n d              

Vrijdag 21 sptember           schaakavond                      

Vrijdag 28 september         schaakavond 

Vrijdag 5 oktober                 schaakavond   

Vrijdag 12 oktober               schaakavond 

Vrijdag 19 oktober              landentoernooi   

H  E  R   F  S  T  V  A  K  A  N  T  I  E 

 

Beste jeugdleden en ouders van Vegtlust, 

De zomervakantie is bijna voorbij en dan kan het schaakseizoen bij Vegtlust weer starten! 

Bovenstaand de agenda tot aan de herfstvakantie. 

We beginnen het seizoen weer met het vriendjes-en vriendinnetjes toernooi. Op deze avond mogen 

de Vegtlust vriendjes/vriendinnetjes/bekenden meenemen naar de schaakavond. We organiseren 

dan een schaaktoernooitje waar iedereen die een beetje kan schaken aan mee kan doen.  Erg 

gezellig en laagdrempelig, wees welkom! 

Als je vriendje of vriendinnetje hebt die nog niet kan schaken, maar het wel wil leren, dan is hij/zij 

welkom op elke reguliere schaakavond om kennis te komen maken met onze club.                    

Ook dit jaar organiseert Vegtlust weer het supergezellig en leuk schaakweekend. Aan dit weekend 

mogen alle jeugdleden van Vegtlust deelnemen.  We organiseren dan schaakactiviteiten zoals 

conditieschaak, doorgeefschaak, simultaan e.d. maar ook gezellig samen eten en bijvoorbeeld het 

smokkelspel ‘ín het bos’. Het weekend is van zaterdag 17.00 tot zondag 17.00 uur. de eigen bijdrage 

voor dit weekend is 10 euro. De locatie is scoutingterrein de Walderick in Tienhoven. Je kunt je 



opgeven via de appgroep (oudergroep Vegtlust jeugd). De eerste zes enthousiaste deelnemers 

hebben zich al opgegeven. 

De laatste vrijdag voor een vakantie hebben we meestal een thema-avond. Op 19 oktober 

organiseren we weer het landentoernooi. Je hoeft dan ook niet je werkboek en pen/potlood mee te 

nemen. 

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 

Nico van der Knaap 

André Kruize 

Jolanda van Kollenburg 

 

 

Bijlage:  
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