Iedere speler was ooit een beginneling… (Irving Chernev, schrijver)

Beste ouders,
In het kader van de parascolaire activiteiten van de gemeente Ukkel organiseert onze club al l
jaren
schaaklessen.
Hier
vindt
u
de
brochure :
http://www1.iclub.be/page3.asp?ClubID=74&LG=FR&PageGroupeID=6753). Iedereen is
welkom. Drie groepen vanaf initiatie tot vervolmaking voor jongeren tussen 6 en 16 jaar
worden telkens met groot succes georganiseerd.
De eerste groep voor beginners (tussen 6 en 9 jaar) komt samen op woensdagen van 14u tot
15u, de tweede, d.i. de middengroep en meer gevorderden (tussen 10 en 16 jaar), eveneens op
woensdagen maar van 15u tot 17u en de derde, voor beginners en de middengroep (tussen 7
en 14 jaar), op zaterdagen van 10u tot12u.
Onze leraren volgen nauwgezet de vorderingen van hun pupillen op.
Iedere groep loopt over 25 weken.

Plaats : Salle des Sports, Sint-Jobplein 20 te 1180 Ukkel
Begin van de lessen : woensdag 22 en zaterdag 26 september
2020
Kosten per groep : 90 euros voor het hele schooljaar*
Optioneel lidmaatschap van de Brussels Chess Club : 40 euros voor
het hele schooljaar**

OPGELET :
Ten gevolge van Covid is het verplicht online in te schrijven via
http://www1.iclub.be/home3.asp?ClubID=74&LG=FR

Leraar op woensdag : Ekrem Cekro, internationaal meester
Leraar op zaterdag : Ivan Ronse

* Niet terugbetaalbaar. Een reductie van 10 € voor inwoners van Ukkel, Linkebeek en leerlingen die in Ukkel school lopen.
** Dit bedrag dekt automatisch de aansluiting bij de Fédérations francophone belge of de Vlaamse schaakfederatie en de
nationale en internationale schaakbonden (FEFB, FRBE & FIDE). Dergelijke aansluiting laat jongeren toe officiële partijen
te spelen en een nationaal Belgisch ELO en internationaal FIDE klassement op te bouwen. Meer info hierover vindt u op
pagina 3.
NB : De aansluiting is niet verplicht om de parascolaire lessen te volgen

Volledige agenda voor het seizoen 2020-2021 :
Groepen op woensdag :

september 22 - 30
october 6 – 13 – 20 -27
november 10- 17 –24
december 2 - 9

januari 20 – 27
februari 3 – 10 – 24
maart 3 – 10 –17– 24 31
april 21 – 28
mei 5 – 15 - 19

De zterdaggroep :

september 26
october 3 – 10 –17 -24-31
november 21 – 28
december 5 - 12

januari 16 – 23 – 30
februari 6 – 13 – 27
maart 13 – 20 – 27
april 24
mei 8 – 22 – 29
juni 5 - 12

Alle inlichtingen bij :
Pierre Kolp, Penningmeester en Jeugdverantwoordelijke van de Brussels Chess Club,
0476/393.795 of pierrekolp@gmail.com
François Haulotte, secretaris van de Brussels Chess Club, 0486/815.689 of
f110498@hotmail.com
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen,

Welkom aan alle jongeren !

** De aansluiting : wat is dit precies ?
De aansluiting betekent dat je lid wordt van een Belgische schaakclub. Dit wil zeggen dat je
lid wordt van de Belgische schaakbond (FRBE/KBSB) via de Franstalige of Nederlandstalige
bonden (FEFB of VSF) en tevens van de internationale schaakbond FIDE. Om deel te nemen
aan officiële wedstrijden moet je lid zijn van een club. Aansluiting is mogelijk bij gelijk
welke club. Het lidmaatschap loopt van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 en is overal
ter wereld geldig.
Om u aan te sluiten bij de Brussels Chess Club volstaat het
1° ons een email te bezorgen : pierrekolp@gmail.com
NAAM en Voornaam van de speler
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Emailcontact
GSM of tel
Een digitale pasfoto bijvoegen .
Vermeld VSF als u zich bij de Nederlandstalige federatie wil aansluiten
2° het lidmaatschapsgeld betalen (volwassene : 70 euro / kinderen minder dan 20 jaar: 40
euros ; reductie van respectievelijk 20 et 10 € voor personen met een handicap door
overschrijving op de rekening van de Brussels Chess Club, BE23 0013 8838 9591, met
vermelding van naam en voornaam van de speler.
Pierre KOLP, Penningmeester en Jeugdverantwoordelijke van de
Brussels Chess Club, 0476/393.795 of pierrekolp@gmail.com

