
 

 

 
Schaakvereniging D.S.C. 
Jeugd 

Kijk voor meer informatie op: http://www.dscdongen.nl  
Schaakvereniging D.S.C. is opgericht op 8 mei 1924 en daarmee de derde oudste schaakvereniging in Noord-Brabant 

 

Welkom bij de Dongense Schaakclub. Schaken is leuk! Schaken is enorm populair bij de jeugd. Vele 
kinderen ontdekken op de schaakclub of op school hoe leuk en leerzaam schaken is. Vind jij het 
leuk om eens te leren schaken? Schaken is goed voor ieders ontwikkeling, dus ook voor jou! Je leert 
niet alleen omgaan met winnen en verliezen, het prikkelt ook je hersens. Je moet plannen verzinnen, 
zetten doorrekenen en verzinnen wat de tegenstander gaat doen. Onderzoek bewijst dat kinderen 
door te schaken zich beter kunnen concentreren en betere resultaten halen op school. Wil je meer 
informatie dan loop je gewoon een keer binnen op de zondagochtend. Of neem alvast een kijkje op 
onze website http://www.dscdongen.nl.

Kom eens schaken! 
Heb je de puzzel hiernaast op 
kunnen lossen en wil je eens 
een hele partij spelen? Kom 
eens langs. Wij zijn iedere 
zondag, met uitzondering van 
de schoolvakanties, te vinden 
op onze vaste speellocatie in 
Jongerencentrum De Poort, 
Gasthuisstraat 3 5104 HP te 
Dongen. We schaken van 
10.00 uur tot 12.00 uur. Op 
onze website staat de actuele 
kalender. 

 

Waarom DSC 
Schaken kun je overal, toch 
heeft het spelen op een club 
voordelen. Je krijgt les via de 
Stappenmethode. Bij iedere 
Stap hoort een werkboek en na 
elke Stap kun je een diploma 
halen. Zo wordt je nog een 
meesterlijk schaaktalent!  

Schaakpuzzel 
Wit is aan zet: 

 

Hint: Dame geeft mat in één  

 

Competities 
Bij de jeugd kun je meedoen 
met de diversie competities. Op 
zondag speel je mee met onze 
jeugdcompetitie. Een aantal 
keer per jaar kun je meedoen 
met leuke toernooitjes tegen 
andere schaakverenigingen.  

 

  

Lid worden 

Wanneer je bij ons komt 
schaken mag je vijf keer gratis 
meedoen. Besluit je om lid te 
worden dan kan dat op de 
clubochtend geregeld worden. 
Het lidmaatschap loopt per 
seizoen en begint met de start 
van het schooljaar van de 
basisscholen in regio Zuid. Voor 
de actuele contributie kunt je 
terecht op onze website. Hier 
kun je zien dat schaken niet 
duur is. Wanneer je in de loop 
van het seizoen lid wordt, dan 
passen wij hier de contributie 
op aan! 

Contact 
Ivo de Ligt, Voorzitter 
@: voorzitter@dscdongen.nl 
Eddy Jongenelen, Secretaris 
@: secretaris@dscdongen.nl 
Paul Smulders, Penningmeester 
@: penningmeester@dscdongen.nl 
Maarten Damen, Jeugdleider 
@: jeugdleider@dscdongen.nl 
 
  


