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Jeugdschaak Infobrief 12
Beste schaakvrienden,
De nieuwe privacywet
Ik heb nog niet van iedereen het aanmeldformulier inzake de nieuwe privacywet ontvangen. Wilt u het in gevuld en ondertekend bij mij, de jeugdleider
inleveren?
U kunt het ook scannen en doorsturen via de e-mail. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.
Wij stellen het op prijs als u uw kind afmeldt bij verhindering: trainer Bart: blpaplasmans@gmail.com. Trainer Jasper: jas.kools@hotmail.com
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

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:

Par jen:
1 Menno - Tijm 1-0
2 Mika - Rembrandt 1-0
3 Finn - Ryan
0-1
4 Nikolaas - Thomas 1-0
5 Rein - Jan 1-0
6 Gies - Pepijn 0-1

De omgekeerde wereld. Spelregels:
A. Zwart begint.
B. Slaan is verplicht: kún je slaan, moet je
slaan.
C. De koning kan geslagen worden.
D. Zet je stukken zoveel mogelijk op onveilige
velden.
E. De pion kan ook tot koning promoveren.
F.
Wie niet meer kan spelen, wint.
1.
2.

Lashe - Afw met bericht Thomas - Afw met
bericht
S jn - Afw met bericht

Je hebt geen één stuk meer
Je hebt alleen pionnen maar die staan vast.

Stap 2,3,4
A rekaanval: een veelzijdige zet.
A rekschaak: het staartstuk gee schaak dus
·het kopstuk wint materiaal
·het kopstuk zet mat in één
·het kopstuk gee mat in twee
·het kopstuk plaatst zich voor de neus van een aanvaller
·het kopstuk maakt een verdediging van de tegenpar j onmogelijk

MAT IN 12 DOOR AFTREK EN
DUBBELSCHAAK

Par jen in Ronde 4
1 Yijun – Sergei
1-0
2 Ma hijs – Sjors 1-0
3 Sacha – Tom
1-0
4 Tigo – Thijs
0-1
5 Ludo – Jonas
1-0
6 Thijmen - Wouter 1-0
7 Jasper – Sil
½-½
8 Ciske – Jorius
1-0
9 Jerion – Remy
0-1
Tim - Afw met bericht

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers
Jeugdleider
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