Informatie
Voor meer informatie kunt u desgewenst contact opnemen met
één van de volgende personen :
Clemens van Goch
Meidoornstraat 15, 6026 XG Maarheeze
tel.: 0495-591889
c.vangoch@chello.nl
Coen Winters
Boekweitstraat 4, 6026 XX Maarheeze
tel.: 0495-453351/06-20365890
c-winters@chello.nl
Albert Jan Blank
Elshouter 48, 5581 SB Waalre
Tel.: 040 2233599
albertjanblank@hetnet.nl

Website vereniging: www.svgarde.net

Schaakt u al?

Schaakvereniging Gardé
Informatie Senioren

Schaken in Cranendonck
De schaakvereniging in Cranendonck heet Gardé en is opgericht in 1977. De vereniging telt momenteel bijna 80 leden en
is daarmee één van de grotere schaakclubs in Brabant. Gardé
is ook actief op het gebied van het jeugdschaak.
Eenmaal per week wordt er voor de interne competitie gespeeld.
Gardé is ook extern actief in clubcompetitie verband. Verslagen hiervan kunt u vaak terugvinden in de Grenskoerier.

Wanneer ?
De senioren van Gardé schaken op vrijdagavond in Gemeenschapshuis “Den Donck” in Soerendonk. De clubavond begint
om 20.00 uur.
Een keertje binnenlopen om kennis te maken met de vereniging kan natuurlijk altijd.
De invulling van de clubavond
Op deze avond wordt er een interne competitie gespeeld.
Daarnaast wordt er ook een snelschaakkampioenschap gehouden.
Een aantal keren per jaar wordt er een schaaktraining gegeven voor zowel beginnende als gevorderde schakers.
Eenmaal per jaar wordt er een feestavond georganiseerd.

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 traint vaardigheden die nuttig zijn: vooruitdenken,
analyseren, logisch denken, concentratie en discipline.
Schaken is meer dan zomaar een spelletje !
Wie kan er lid worden ?
Schaakt u wel eens of lijk het u leuk om te gaan schaken, dan
kunt u een kijkje komen nemen op onze clubavond.
Schaken bij Gardé is voor iedereen. Zowel beginnende als gevorderde schakers zijn van harte welkom.
Kosten
Het lidmaatschap bedraagt € 75,-* per jaar. Voor meerdere
gezinsleden geldt een kortingsregeling.
* = Prijzen hebben betrekking op het seizoen 2010-2011

