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Brochure:
Met deze brochure hopen we je nieuwsgierig te 
maken en belangstelling op te wekken voor het 
schaken bij onze vereniging.

Degoschalm:
Degoschalm is een kleine en gezellige 
schaakvereniging waar de leden iedere 
maandagavond op ontspannen wijze hun 
partijen spelen.

Locaties:
Degoschalm bestaat van oorsprong uit twee 
schaakverenigingen die van Westwoud en 
Venhuizen. Na de fusie wordt besloten om de 
binding met beide dorpen en locaties vast te 
houden. Er wordt beurtelings geschaakt  in de 
buurthuizen van deze twee dorpen.

Competities:
Er wordt door de 6 beste spelers regelmatig 
extern gespeeld in de bond. De overige leden 
schaken in onderlinge competitie. Dat gaat 
altijd serieus maar nooit met het mes op tafel. 
Partijen worden vaak na afloop geanalyseerd en
zo verbeteren wij elkaars spel. In mei wordt 
door veel leden deelgenomen aan het 
Drechterlands open kampioenschap wat samen 
met vereniging Torenhoog wordt
georganiseerd.

Schaken:
Het niveau van de schakers varieert van laten
wij zeggen huisschaker tot en met 
bondschaker. De sterkte wordt uitgedrukt in 
een rating die er voor zorg draagt dat je zo 
veel mogelijk na de beginrondes tegen 
gelijkwaardige spelers schaakt. 

Ontwikkeling van schaakvaardigheid:
In het begin kan het voorkomen dat je veel 
verliest. Ook daar leer je van, zeker als de 
partijen nagespeeld worden. Ook kun je als je
geleerd hebt hoe partijen genoteerd worden 
deze  thuis met de computer nog eens 
naspelen. 

Mogelijk heb je al een goed schaakniveau of 
heb je eerder in clubverband geschaakt. Ook 
dan ben je uiteraard van harte welkom.

Stilte:
Natuurlijk is schaken geen lawaaiige sport 
maar dat wil zeker niet zeggen dat er onder 
het schaken nooit eens een grap gemaakt 
wordt of wat opmerkingen over tafels vliegen.
Niet altijd kan de boog gespannen zijn en 
soms wordt er opgelucht na het beëindigen 
van een spannende partij gereageerd. En er is
altijd koffie en een aantal leden blijft na het 
schaken aan de bar nog wat napraten en 
eend drankje nuttigen.

Schaken is Sexy:
Schakers zijn geen saaie pieten of per 
definitie nerds. Jongeren vinden het door 
zulke vooroordelen niet aantrekkelijk om lid te
worden van een schaakvereniging. Heel 
anders leeft dat in Noorwegen waar een 
rolmodel, de Justin Bieber van het schaken 
namelijk `Magnus Carlsen` een eigen kleding 
lijn heeft. Zo´n boegbeeld hebben wij helaas 
niet meer in Nederland. Alhoewel  Giri 
internationaal een stevig potje mee blaast. In 
onze vereniging vormen schakers een 
afspiegeling van de maatschappij. 

Proberen:
Waarom kom je niet eens een paar avonden 
geheel vrijblijvend en gratis meedraaien? Als 
het bevalt kun je altijd besluiten om lid te 
worden en contributie te gaan voldoen. Als 
het tegenvalt dan vinden wij dat natuurlijk 
jammer maar dan kun je per avond stoppen 
als even goede vriend.

Verenigingsinformatie:
http://www.deschalmwestwoud.nl/
http://www.dorpshuis-venhuizen.nl/
http://www.degoschalm.nl

Contributie 2017/18: €80,00 per jaar

Informatie/opgave proefavonden 
Gerard Broersen g.broersen@quicknet.nl
tel: 0228-563448 
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