
De Stappenmethode van Brunia en van Wijgerden bestaat sinds 1987. 
Deze leermethode is de meest aangewezen manier om kinderen maar 
zeker ook volwassenen het schaken aan te leren.  Het succes van deze 
methode vertaalde zich ook in de vele herdrukken in vele talen. Ook 
bij ons is de Stappenmethode reeds jarenlang in scholen en schaakclubs 
ingeburgerd. Tom Piceu, IM en ervaringsdeskundige wil zijn kennis 
delen met allen die de fakkel van het schaken willen doorgeven. Kom 
samen met andere (kandidaat-)lesgevers meegenieten van zijn tips en 
ervaringen!   Mis deze unieke kans niet! 
 
Later op het jaar zal nog een vervolgcursus volgen voor kandidaat les-
gevers stappen 3-4, maar uiteraard is de pedagogische basiskennis van 

de lagere stappen daarvoor gewenst.   

Ben Van de Putte (de denksportkampioen) ver-
deelt sinds 1999 deze stappenmethode en heeft 
een nauwe band met Cor Van Wijgerden. Ben 
gebruikte in het verleden de stappenmethode in 
vele scholen (oa meervoudig Belgisch– en Vlaams 
schoolschaakkampioen Sint-Barbaracollege Gent) 
Vele kampioenen leerden hun eerste stappen in 
samenwerking met Eddy Bosschem waarbij de 
stappenmethode de rode leidraad vormde in de 
vorming van de vele schaakkampioenen! 
Sinds enkele jaren wordt door hen ook deze me-
thode gebruikt voor het lesgeven aan volwasse-

nen.    

De Denksportkampioen ondersteunt dan 

ook deze activiteit. 

   

Voor iedereen die les wil geven stappen 1-2 

 
Lesgever Tom Piceu 

(Internationaal Meester IM 2372 

Opleiding 

schaakinstructeur 

DINSDAG  26 maart 2019 
 

DINSDAG   2 april 2019 
 

DINSDAG   23 april 2019 
 

DINSDAG  30 april 2019 
 

DINSDAG  14 mei 2019 (test) 
 

Lokaal open vanaf 19u15 

                     Cursus 20u-23u 

 

losse avonden bijwonen kan ! 

 

DATA 

Deelnamerecht: (ter plaatse te betalen) 

Voor de gehele cursus : €20 

bijwonen losse avond(en): €7 / avond 

De Denksportkampioen biedt iedere deelnemer voor aanvang een gratis lichte brood-

jesmaaltijd aan (19u30-20u)  

Certificaten: 

Min. 3 deelnames = deelnamecertificaat 

Min. 3 deelnames + geslaagd in test = bekwaamheidscertificaat 

Bijwonen van één losse avond zal reeds een leerrijke ervaring zijn indien u niet de 

gehele cursus kan volgen en reeds een aanrader! 

OPGELET !! AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT DUS WEES ER SNEL BIJ !!! 

De 

Denksportkampioen 

presenteert: 

Locatie:  

CC Lokeren (Cultureel Centrum)  Kerkplein 5, 9160 Lokeren  

Met de wagen: https://ccl.lokeren.be/praktisch/route-parking 

Carpoolen vanuit Gent mogelijk- Parkeren kan rond of dicht bij het CC 

Met de trein: CC ligt op 10 min wandelafstand van het NMBS station 

INSCHRIJVEN -  INFO via mail naar:   

dedenksportkampioen@gmail.com  of via 0497/45.57.85 

https://ccl.lokeren.be/praktisch/route-parking

