Waarom Schaken ?

Volwassenenwerking

Jeugdwerking

Je hoeft helemaal geen “goede” schaker te zijn

Competetief gezien nemen we deel zowel aan de

Dat schaken vormende kwaliteiten heeft voor de

om van de vele voordelen die het schaken je biedt

nationale interclubs als de provinciale.

jeugd hoeft geen verder betoog. In onze club is er

te kunnen genieten…

Zelfs een sporadische beoefening van een

dan ook een uitgebreide jeugdwerking die
Zo spelen we al jaren mee in de nationale

ingedeeld is in verschillende groepen (conform de

competitie in 3de, 4de en 5de afdeling.

zogenaamde “stappenmethode”) met elk hun
eigen lesgever. Beginnen kan vanaf nul… Maar

spelletje schaak zal je mentale capaciteiten
aanscherpen, je geheugen en

Provinciaal spelen we zelfs mee in de 1ste

ook voor de meer gevorderde jeugd worden

voorstellingsvermogen verbeteren en je

afdeling.

aangepaste lessen voorzien. Verschillende van
onze jeugdspelers hebben dan ook reeds

redeneervermogen op peil houden.
Recreatief is er steeds mogelijkheid om op
Tegelijkertijd stelt het deelnemen aan de
activiteiten in clubverband je in staat je hobby te
beoefenen met gelijkgestemden en dit alles
binnen een aangename sociale omgeving waar het
“mens onder de mensen zijn” boven alles
primeert.

Je kiest er zelf voor of je recreatief speelt of ook
deelneemt aan competities.

vrijdagavond na de jeugdlessen te schaken.

kampioenentitels in de wacht gesleept…

Uitdaging !!!
Vind de juiste zet(ten) bij onderstaande raadsels en
win een korting op je clublidmaatschap t.w.v. €20
Iedere deelnemer ontvangt 2 drankbonnen.
(Enkel voor nieuwe leden)
1.

Hoe wint wit?

Kostprijs?
Volwassenen 20€
Jeugd 50 € (inclusief lessen en toernooien)

Waar?
Schaakclub de Mercatel
Bibliotheek Sint-Amandsberg
Halvemaanstraat 92
9040 Sint-Amandsberg

Schaken
Een Meesterlijke Sport

2.

Wit aan zet: mat in 2

Wanneer?

Beginnende en gevorderde
schakers (Alle leeftijden)

Elke vrijdagavond van 18:30u – 24u

Contactgegevens?
3.

Wit speelt en wint

OPENDEURDAG

www.demercatel.be
info@demercatel.be
@deMercatel
of gewoon eens binnenspringen op een vrijdag
Iedereen welkom !!!
V.U. : Joannes Raepsaet, Voorzitter,
Bij Sint-Jozef 11, 9000 Gent

2de vrijdag van september
van 19 tot 21 uur
Kom vrijblijvend kennis maken met onze lokalen,
onze clubsfeer, onze lesmethode en onze
lesgevers. Wij voorzien een hapje en een drankje
én alle informatie voor een vlotte start van het
nieuwe schaakseizoen.

