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Jeugdschaak Infobrief 4
Beste schaakvrienden,
Toernooien
S.V. Gardé organiseert voor de 27e keer het jeugd toernooi voor clubs en scholen.
Zondag 4 november 2018
Gemeenschapshuis “Den Donck”, Van Schaiklaan 1, Soerendonk
Aanvang 10.00 uur, Prijsuitreiking: 17.00 uur
Inschrijfgeld: € 5,-

Schaakles
Stap1
We weten dat de dame een sterker stuk is dan de
andere stukken, omdat ze meer kan.
Op zijn beurt is de toren weer meer waard dan de loper
en het paard en die weer meer dan de pion. Met
schaken probeer je het leger van je tegenstander
zwakker te maken en we leren ons te verdedigen om te
voorkomen dat het eigen leger verzwakt. Daarom is het
handig om al vroeg de waarde van de stukken te
kennen.

K = ontelbaar
Q = 9 punten
R = 5 punten
B= 3 punten
N = 3 punten
I = 1 punt

Dan kunnen we spelletjes doen als wie wint de meeste punten.
Ook speelden we de kat tegen de muizen: wi e pionnen (muizen) op de
2e rij tegen de zwarte dame (de kat)
Par jen in Ronde 4
1 Rein
- Finn V
2 Lashe - Tijm
3 Mika
- Jan
4 Menno - Thomas
Rembrand
Finn W
Ryan

1-0
1-0
1-0
1-0

- Afw met bericht
- Afw met bericht
- oneven

Stap 2
In de tweede stap begint het 'grotere' werk. Na de spelregels en de basisvaardigheden van stap 1, staan
nu de eerste beginselen van tac ek en posi espel (strategie) op het programma.
We leren 4 tac sche ze en om op slimme wijze punten te winnen:
· dubbele aanval,
· uitschakelen verdediger,
· a rekaanval en
· de penning.
Tac ek speelt een grote rol in het schaken. Tac sche mogelijkheden komen bij gevorderde schakers
voort uit goed posi espel, bij een tweede stapper kunnen ze eenvoudig uit de lucht komen vallen. Alle
par jen op dit niveau worden door tac ek beslist en daarom is het logisch aan dit onderdeel veel
aandacht te besteden.
De eerste aanzet voor een plan, de strategische ze en, wordt gegeven in de tweede stap middels de 3
gouden regels van de opening en ac viteit van de stukken. Verdere strategische ze en kunnen beter bij
de bespreking van par jen van de kinderen naar voren komen.

Stap 3
Voor de derde stap is kennis van de tweede onontbeerlijk. In deze stap weer de nodige aandacht voor
het aanleren en verbeteren van tac sche ze en. We borduren voort op stap 1 en 2 door de leerlingen
deze vaardigheden te laten combineren. Kon je in stap 2 met een a rekschaak punten winnen, in stap
3 leer je met de a rekaanval ook mat te ze en, een combina e van stap 1 en 2 ze en.
Bij verdedigen moet je nu weggaan en dekken of tussenplaatsen en dekken tegelijk een combina e
van stap 1 ze en.
De tac sche zet insluiten kan las g zijn omdat het te vergelijken is met mat ze en, alleen is nu niet de koning
maar een ander stuk de klos.
Verder is er aandacht voor strategische ze en in de lessen klein plan en over de eerste pionneneindspelen.
Par jen in Ronde 2
1 Ma hijs - Thijs
1-0
2 Yijun
- Tim
1-0
Remy
- Afw met bericht
Sergei
- Afw met bericht

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers
Jeugdleider

Wit gee mat in 12 door a rek en
dubbelschaak

