
Lesuren

Stap 1: van 09.30 tot 10.30 uur en vanaf januari 
bijkomend een uurtje praktijk 
van 10.45 tot 11.45 uur (= facultatief )
Stap 2, 3, 4 en 5: van 09.30 tot 11.45 uur
Stap 6: op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur
en op zondag van 09.30 tot 11.45 uur

Voor stap 1, 2, 3, 4 en 5 lessen en trainingen 
op volgende zondagen:

13, 20 en 27 september 2020
4, 11 en 25 oktober 2020
15  en 22 november 2020
6  en 20 december 2020
10, 17 en 31 januari 2021
7 februari 2021
7, 14 en 28 maart 2021
25 april 2021
2  en 9 mei 2021

Voor stap 6 lessen en trainingen op:

zondagen 13 en 20 september 2020
zaterdag 3 en zondagen 11 en 25 oktober 2020
zaterdag 14 november 2020
zondagen 6 en 20 december 2020
zaterdag 16 januari 2021
zaterdag 6 februari 2021
zaterdag 6 en zondag 28 maart 2021
zondag 25 april 2021
zondagen 2 en 9 mei 2021

Test voor diploma
zondag 2 mei 2021

Uitreiking diploma met receptie
zondag 9 mei 2021

De Stappenmethode

De Stappenmethode van Rob Brunia en Cor van Wijger-
den bestaat vanaf 1987. Het is een verantwoorde leerme-
thode - bestaande uit 6 stappen - die speci�ek gericht is 
op kinderen.

Waarin verschilt de Stappenmethode van andere metho-
des? De moeilijkheidsgraad loopt veel langzamer op dan 
bij andere methodes. De methode is meer dan alleen 
instructie en oefenen; partijen spelen en bespreken van 
partijen spelen een even grote rol.

Stap 1

Stap 1 voor leerlingen vanaf het 2de leerjaar. 
Inschrijvingsgeld: 80 euro

Stap 2, 3 en 4

Voor jeugdspelers die reeds over voldoende 
basiskennis beschikken.
Inschrijvingsgeld: 90 euro

Stap 5 en 6

Voor jeugdspelers die reeds een gevorderde kennis & 
toernooi-ervaring bezitten.
Inschrijvingsgeld: 100 euro

Schaken voor (jong)volwassenen (16-99 jaar)

Drie op elkaar volgende modules, starten vanaf 0 bij 
module 1 en met basiskennis vanaf module 2.
Module 1: 15 euro. Module 2 en 3: elk 20 euro.
50 euro voor het volledige jaar (lesmateriaal incluis).

De volwassenen volgen de lesdagen van Stap 1 tem 5.
Vanaf module 2 aanvulling met vrijblijvende online 
oefenmomenten op vrijdagavond.



Contact

Schaakacademie Edgard Colle
Schaakhuis Caïssa
Abrahamstraat 46 (zijstraat Burgstraat)
9000 Gent
[e] eric.speybroeck@telenet.be
[w] www.kgsrl.be

De Schaakacademie 

De Schaakacademie Edgard Colle werd opgericht 
in 1993. De benaming Edgard Colle werd gekozen 
om de nagedachtenis te eren van deze té jong 
gestorven Gentenaar, die één van de sterkste 
schakers was van zijn generatie. 

Inschrijven

Inschrijven kan best vooraf via mail jeugd@kgsrl.be 
Info bij Eric Speybroeck tel 09 385 58 52 of 
of bij Yvonne Klijsen tel 0477 42 38 21
of op de eerste lesdag: 13 september 2020
vanaf 9.00 uur.

Lesgeld

Het lesgeld wordt betaald voor 11 september 2020 
door overschrijving op rekening 
BE48 7374 2629 4027 van KGSRL met vermelding 
van de naam van de cursist - breng uw betalingsbe-
wijsje mee a.u.b - of op de eerste lesdag vanaf 9.00 
uur.

Schaakacademie Edgard Colle

Speel het verhaal van een 
koning, een dame, twee 

torens, twee lopers, twee 
paarden en acht pionnen!

kinderen 

aan zet!
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