
Kosten 
Het eerste jaar of deel van een jaar bij Gardé kost slechts  
€ 25,00*. Je kunt op die manier vrijblijvend kennis maken met 
het schaken. Hierna hoef je pas te beslissen of je echt lid wilt 
worden van de club. De contributie bedraagt dan  € 50,-* per 
jaar. Voor meerdere gezinsleden geldt een kortingsregeling. 
 
Een keertje binnenlopen om kennis te maken met de vereni-
ging kan natuurlijk ook altijd. 
 
* = Prijzen hebben betrekking op het seizoen 2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je desgewenst contact opnemen met 
één van de mensen uit onze jeugdcommissie : 
 
Coen Winters 
Boekweitstraat 4, 6026 XX Maarheeze 
tel.: 0495-453351/06-20365890  
jeugdleider@svgarde.net 
 
Albert Jan Blank 
Elshouter 48, 5581 SB Waalre 
Tel.: 040 2233599 
albertjanblank@hetnet.nl 
 

Website vereniging: www.svgarde.net  

Schaak je al? 

 
Gratis introductielessen 
Zie www.svgarde.net 

mailto:albertjanblank@hetnet.nl
mailto:albertjanblank@hetnet.nl
http://www.svgarde.net/


Schaakvereniging Gardé 
Informatie jeugd 

Schaken in Cranendonck 
De schaakvereniging in Cranendonck heet Gardé en is opge-
richt in 1977. De vereniging telt momenteel bijna 80 leden en 
is daarmee één van de grotere schaakclubs in Brabant. We 
hebben ongeveer 40 jeugdleden van 6 tot 20 jaar. Gardé is 
zeer actief op het gebied van het jeugdschaak. 
 
Hierdoor worden regelmatig goede resultaten geboekt op 
toernooien van regionaal t/m landelijk niveau. Verslagen hier-
van kun je vaak terugvinden in de Grenskoerier. 

Waarom schaken ? 
Schaken is leuk, boeiend en afwisselend.  Daarom schaken 
veel mensen voor hun plezier thuis. In veel andere landen is 
het zelfs de gewoonte om in parken, op pleinen en andere 
ontmoetingsplekken  met willekeurige mensen te schaken. 
 
Schaken kweekt vaardigheden die nuttig zijn: vooruitdenken, 
analyseren, logisch denken, concentratie en discipline. 
In veel landen is schaken dan ook een vak op school. In som-
mige landen zijn er zelfs schaakacademies. 
 
Schaken is meer dan zomaar een spelletje ! 
 
Wie kan er lid worden ? 
Iedereen die in groep 3 zit (of hoger) kan lid worden van de 
schaakvereniging. Dus ook als je nog helemaal niets van 
schaken begrijpt. Schaken is voor jongens en voor meisjes. 
Het is een misverstand dat er op een schaakvereniging alleen 
intelligente jongetjes met brilletjes rondlopen ! 

Wanneer ? 
De jeugdafdeling van Gardé schaakt op twee verschillende 
tijdstippen en plaatsen. Er is een groep op vrijdagavond in 
Soerendonk en er zijn twee groepen op zondagochtend in 
Maarheeze. Beginnende schakers hebben de keuze uit : 
 
- Vrijdag, 19.00 - 20.00 uur in "Den Donck" (Soerendonk) 
- Zondag, 11.00 - 12.00 uur in "De Smeltkroes" (Maarheeze) 
 
 
 
De invulling van de clubavond of ochtend 

Natuurlijk proberen we je het schaken zo goed mogelijk te le-
ren. Er wordt gewerkt met de officiële lesmethode van de 
K.N.S.B. (Koninklijke Nederlandse Schaakbond) “de stappen-
methode”. Je kunt hiermee diploma's halen.  
Als je stap 1 (bijna) hebt afgerond kun je schaakpartijen spe-
len, op de club in de interne competitie en op schaaktoer-
nooien (zowel individueel als in teamverband). 


