
 

 

 
Schaakvereniging D.S.C. 

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. Hoewel het bij schaken draait om winst of verlies, gaat het 
bij onze vereniging meer om die ene geniale zet die de partij redde, of om die prachtige combinatie 
die de tegenstander volledig in de war bracht. Bij ons staat gezelligheid hoog in het vaandel! Daarom 
kunt u bij ons iedere week op vrijdagavond terecht voor een leuke pot schaak om daarna gezellig 
met andere leden na te keuvelen over die prachtige tussenzet of die éne blunder die u over het 
hoofd had gezien. Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op, 
loop een keer binnen op vrijdagavond of kijk op onze website http://www.dscdongen.nl.

Kom eens schaken! 
Hebt u de puzzel hiernaast op 
kunnen lossen en wilt u eens 
een hele partij spelen? Kom 
eens langs op onze clubavond. 
Wij zijn iedere vrijdag, met 
uitzondering van de school-
vakanties, te vinden op onze 
vaste speellocatie in het 
Parochiecentrum Dongen, 
gelegen aan Hoge Ham 84, 
5104 JK  te Dongen. U bent van 
harte welkom vanaf 20.00 uur.  

Waarom DSC 
Schaken kunt u overal, toch 
heeft het spelen op een club 
voordelen. U kunt spelen tegen 
schakers van elk niveau. 
Daarna kunt u de gespeelde 
partij na afloop in een 
gemoedelijke sfeer analyseren. 
Van sterkere spelers krijgt u 
tips die u in de volgende partij 
toe kunt passen. Maar het 
leukst blijft het verenigings-
leven. Iedere week vieren we 
de winst of delen we ons 
verlies. 

Schaakpuzzel 
Zwart is aan zet: 

 

Hint: Dubbele aanval Dame  

Competities 
Als lid kunt u meedoen met de 
diverse competities. In de 
interne competitie speelt u 
tegen andere leden van DSC 
Dongen. Deze leden variëren 
qua sterkte van beginner tot 
zeer ver gevorderd. Er is voor 
ieder wat wils. Naast de interne 
competitie kunt u ook 
deelnemen aan externe 
competities waarin we spelen 
tegen teams van andere clubs.  

 

  

Lid worden 

Wanneer u bij ons komt 
schaken mag u een aantal keer 
gratis meedoen. Besluit u om 
lid te worden dan kan dat op de 
clubavond 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 u 
terecht op onze website. Hier 
kunt u zien dat schaken niet 
duur is. Wanneer u 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 
Peter Stokkermans, Wedstrijdleider 
@: wedstrijdleider@dscdongen.nl 
 
  


