
Beste kinderen, ouders, 
 
 
We zijn in Lokeren nog maar net gestart met de fysieke 
schaakmomenten met de jeugd, omdat we het zo gemist 
hebben en we de kinderen de kans willen geven om 
terug wat fijne schaakmomenten te beleven hebben we 
besloten om nog een viertal schaakmomenten deze 
zomer te organiseren. 
 
Hierbij de data: 

- Dinsdag 6 juli 2021: Zomertoernooi 1 
- Dnsdag 20 juli 2021: Zomertoernooi 2 
- Dinsdag 3 aug 2021: GEEN SCHAKEN  (WEL 

LOKERSE FEESTEN ! ) 
- Dinsdag 17 aug 2021: Zomertoernooi 3 
- Dinsdag 31 aug 2021: Zomertoernooi 4 
- Dinsdag 14 sep 2021: Start schaakseizoen 2021-2022 (onder voorbehoud) 

 
 
Om aangename, vlotte en veilige toernooien te hebben vragen we om op voorhand in te 
schrijven (ten laatste maandag om 19uur). De ochtend van het toernooi volgen nog 
finale instructies mbt het praktisch verloop van het toernooi. 
 
 
Er zullen iedere avond twee toernooien plaatsvinden: 
 

Toernooi 1: Voor de – 12 jaar 

- een rapidtoernooi 
- startuur: 18uur (samenkomst beneden aan de ingang van de sporthal) 
- waar: in het sportcafé van Lokeren (2e verdiep sporthal), bij mooi weer op terras. 
- 3, 4 of 5 ronden van 10/15 min KO 
- Groepen van 4  kinderen (max 2 groepen) 
- Einduur: +- 19u30 
- Mondmasker verplicht mee te nemen, niet verplicht om te dragen tijdens 

toernooi 
- Inschrijven verplicht voor maandag 19 uur 
- Inschrijvingsgeld 3,00 EUR, inclusief twee drankjes of chips (cash te betalen) 

 
 

Toernooi 2: Voor de + 12 jaar ev. Aangevuld met enkele sterkere spelers van de -12j 

- een rapidtoernooi  
- startuur: 18uur (samenkomst beneden aan de ingang van de sporthal) 
- waar: op het terras in het sportcafé van Lokeren (2e verdiep sporthal), bij heel heel 

slecht weer binnen in het café 
- 2 of 3 ronden van 15/25 min per partij 
- Einduur +- 19u30 
- Groepen van 4 kinderen 
- Mondmasker verplicht mee te nemen 
- Inschrijven verplicht voor maandag 19 uur 
- Inschrijvingsgeld 3,00 EUR, inclusief twee drankjes of chips (cash te betalen) 

 
  



 
 

Preventieve maatregelen voor beide toernooien: 

o Voor het begin van het toernooi moet iedereen zijn handen wassen, dit zal per 
poule gebeuren tijdens het binnengaan. 

o Er mag enkel van tafel gegaan worden om naar het toilet te gaan, bij voorkeur 
tijdens de pauze. 

o Ben je ziek / voel je je niet goed, gelieve dan zeker niet te komen (+ ons te 
verwittigen indien je reeds had toegezegd). 

o Inschrijven is verplicht voor maandag om 19u 

▪ Gebruik liefst het formulier: Google-form  
▪ Voor extra vragen: lsv.chesspirant@gmail.com 
▪ Voor last-minute vragen: 0472 08 08 86 
▪ Graag vermelden bij inschrijving: 

• Welk kind er meedoet  

• Contactpersoon (ouder / familielid / verantwoordelijke) 

• Telefoon of gsmnr van contactpersoon 
 
 
We wensen jullie en jullie familie een goede genzondheid en hopend op een fijn toernooi, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jeugdteam Lokeren 
Ward, Tonia, William, Guido, Alexander, Arne, Rien, Rik & Annelies 
 
 

L.S.V.-Chesspirant vzw, Grote Baan 162, 9250 Waasmunster 
lsv.chesspirant@gmail.com, https://www.lsv-chesspirant.be 
0642551754, RPR Gent, afdeling Dendermonde 
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