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Jeugdschaak Infobrief 11
Beste schaakvrienden en -vriendin,
De nieuwe privacywet
We hebben dus tegenwoordig ivm die nieuwe privacywet een aanmeldformulier voor nieuwe leden dat u in moeten vullen en die wij moeten bewaren. (Ik heb het ook niet bedacht allemaal...)
Wilt u het in gevuld en ondertekend bij mij, de jeugdleider inleveren? Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

Toernooien
Op zondag 25 november wordt het Bergen op Zoomse jeugdtoernooi
gespeeld.
Tempo is 15 min. Prijzen hoofdgroep: €50 €30 en €15 In de overige
groepen €30 €20 en €10.
Inschrijving via: oliver_de_hert@hotmail.com of 06-41339184.
Het inschrijfgeld is €5. Tussen 9:00 en 10:30 kan aangemeld worden of
een inschrijving gemaakt worden. De eerste ronde begint om 11:00. De
prijsuitreiking is rond 17:15.
Zo 9 december: 2e ronde van de Midden Brabant Cup`. Een serie van 5
ronden voor beginnende en gevorderde jeugd-schakers.
De indeling gaat op grond van de behaalde stap.
Aanmelden bij de districtsjeugdleider Elias Thijsse
eliasthysse@gmail.com

EGS-ers Ludo, Tigo, Jonas, Jorius, Jerion en Mika in ac e jdens de 1e ronde
van de Midden Brabant Cup gespeeld in BS Wandelbos.

Stap 1
Wat leren we eigenlijk in stap 1?
1. De loop van de stukken
2. Aanval en slaan
3. De waarde van de stukken
4. De 4 manieren om te verdedigen
5. Schaak en schaakmat
6. De 3 manieren om punten te winnen
7. De speciale ze en rokade en en passant.
8. De nota e
Iedereen werkt op zijn eigen niveau en tempo
maar we spelen nu veel spelletje om de loop,
aanval en slaan en de waarde van de stukken te
oefenen met de spelletjes:
· Wie wint de meeste punten
D=9, T=5, L en P=3, pion = 1 punt
· Schaken met een opdracht: je wint als je je
opdracht hebt vervult.

Schaken met een opdracht:

Verover een paard
en een loper.
Breng vier pionnen over het
midden van het bord.
Par jen in Ronde 3 - 16-11-2018.
1 Tijm - Finn 1-0
2 Menno - Nikolaas ½-½
3 Ryan - Rein ½-½
4 Thomas - Mika ½-½
5 Rembrandt - Pepijn 1-0
6 Jan
- Gies ½-½
Lashe
- Afw met bericht
Thomas Coenen - Afw met bericht

Wie wint de meeste punten?

Stap 2,3/4
De plus werkboeken: in deze boeken is plaats voor:
nieuwe onderwerpen
onderwerpen die door plaatsgebrek maar weinig aandacht hebben gekregen in het 'basis'
werkboek
o het verdiepen van belangrijke onderwerpen
o onderwerpen uit een vorige stap op een hoger niveau
De inhoud stap 3+:
1.Röntgen
2.Gepende stukken: combina es die van de penning gebruik maken
3.De randpion
4.De tussenzet
5.Opening: ontwikkelen, bekende combina es in de opening
6.Klein plan: stuk naar beter veld brengen, ac viteit verhogen, de pionstructuur verbeteren
7.Mat: bewakers erbij halen, jagers erbij halen
8.Uitschakelen verdediging: met één stuk twee verdedigers tegelijk uitschakelen, verdedigers
met twee taken weglokken
9.Minorpromo e
10.Penning
11.Verdedigen tegen mat: een uitbreiding van de les uit Stap 2
12.Het vierkant: een uitbreiding van de les uit Stap 3
13.A rekaanval: bijzondere vormen: de tussenzet, uitschakelen verdediging en insluiten

De tussenzet

o
o

Wit denkt onjuist dat zwart de dame niet kan
nemen vanwege de matdreiging 2.Tc8#
Maar zwart hee een tussenzet die schaak gee
en tegelijker jd c8 verdedigt, waardoor de
matdreiging van wit verdwijnt
1... Dh3+ !
2. Kf2 Txe5
nu de matdreiging van wit verdwenen is, kan
zwart gewoon de dame nemen

Workshops:
· Een leerzame simultaan voor kinderen
· Kennismakingslessen op de basisschool en hoe verder
· Eﬀec ef schaakles geven aan jonge kinderen
· Leer hun leren, hoe krijg je schakers ook thuis met plezier aan het werk?
· Werkvormen bij de schaaktraining
· Het organiseren van een schaaktoernooi
· Mentale coaching bij schaken
· Schaaklessen organiseren voor volwassenen
· Buurtschaak
· Een vitale ac eve club
· Je club aantrekkelijker maken voor buitenstaanders

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers
Jeugdleider
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