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Jeugdschaak Infobrief 4
Beste schaakvrienden,
Schaaklessen
We zijn weer begonnen met de schaaklessen.
Trainer Jasper en assistent Levi (maatschappelijke stage) zijn gestart met de 15 stap 1 lessen:
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

Planning
20-sep Les + competitie
27-sep Les + competitie
4-okt Les + competitie
11-okt Les + competitie
18-okt Herfstvakantie
25-okt Les + competitie
1-nov Les + competitie

Sjors sportief
Sjors sportief
Sjors sportief
einde snuffelperiode

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

We behandelden de Italiaanse opening.
Daarbij worden de 3 gouden regels
toegepast.
1. Pion in het centrum
2. Stukken zo ac ef mogelijk eruit.
3. Koning in veiligheid
Aan de hand van enkele par jen waarbij
zwart een fout maakt, moesten we de
dubbele aanval zoeken en het leger van
de tegenstander zwakker maken.

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers
Jeugdleider

Virusvrij. www.avast.com

Met het Italiaans als verplichte opening, werden de
par jen gespeeld:
1 Thijmen - Sil
1-0
2 Ciske
- Sasha
1-0
3 Jorius
- Jonas
0-1
4 Wouter
- Tom
0-1
5 Matthijs - Thijs
1-0
6 Erik
- Yijun
1-0
7 Maxim
- Matheus
1-0
Ludo
- Afw met bericht
Jerion - Afw met bericht
Tigo - Afw met bericht

