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Jeugdschaak Infobrief 10
Beste schaakvrienden,
Toernooien
Nog 4 zondagochtenden kun je telkens 4 ronden schaken
tegen kinderen van schaakclubs uit de regio.
Het toernooi is voor alle niveaus dus ook voor onze
beginnende schakertjes.
Er wordt nog op de volgende zondagen en locaties
gespeeld:
1. 17 november 2019 (2e ronde): De Wildacker te Goirle
2. 8 december 2019 (3e ronde): BS Wandelbos te Tilburg
3. 12 januari 2020 (4e ronde): Sporthal de Slagen te
Waalwijk
4. 15 maart 2020 (5e ronde): Trefcentrum De Bunders te
Oisterwijk
Aanmelden (naam, club en behaalde stap) bij de
districtsjeugdleider Elias Thijsse eliasthysse@gmail.com
De toernooien zijn van 10:00 tot ca. 13:00 uur.
De locaties zijn open voor deelnemers vanaf 9:30 uur.
Het inschrijfgeld per zondag is € 2,-

Verslag Midden-Brabant Cup 2019-2020, 1e ronde
Een mooie opkomst (zowel van leiders als kinderen) bij de eerste ronde van dit seizoen, met
vertrouwde en nieuwe gezichten bij de schaakjeugd en hun ouders. Andere ruimtes bij Basisschool
Wandelbos dan vorig seizoen, maar ook zeer geschikt voor zo’n jeugdtoernooi. En er werd
enthousiast en sportief geschaakt.
Veel nieuwkomers bij de kinderen met diploma stap 1 en ook hen die nog geen stappendiploma
hebben. Bij de laatste groep was Menno Hielkema (EGS) er vorig jaar ook en liet nu zien wat verder in
zijn schaakontwikkeling te zijn: hij won vóór Dex Hopman (De Drie Torens) en Floris Blaauwhof
(Vughtse Toren).
De 16 kinderen die stap 1 al gehaald hebben, werden over 3 groepen verdeeld. In de A-groep deelden
Ludo van den Berg (EGS) en Alexander Slomka (De Drie Torens) de eerste plaats. De B-groep liet
een bijzondere eindstand zien: Casper de Graaff, Annemiek Voets en Medea Vos (allen Vughtse
Toren), Tjibbe Bergman (De Drie Torens) en Jerion Roelin (EGS) scoorden ieder 2 punten uit 4
partijen. In de C-groep waren Bjorn Boender, Dubbelschaak) en Thijmen Hielkema (EGS) duidelijk
beter dan de anderen.
Bij stap 2 won Tom Bastiaansen (De Drie Torens) al zijn 5 partijen en eindigde hiermee ruim voor
Jonas Pulskens (EGS) en Stefan Olree (De Drie Torens). Ook bij stap 3 en hoger was er iemand met
de perfecte score: Donald Bötticher (De Drie Torens) bleef hiermee broer Roderick een punt voor.
Yaro Kraneveld (SV Waalwijk), Jasper Vos (Vughtse Toren) en Yijun Zhang (EGS) scoorden elk één
zwaarbevochten punt.

Stap 1
Om Schaakmat te ze en moet je in ieder
geval schaak geven.
Dat is de jager.

Mat met de helper
Als de koning schaak staat, is slaan een
verdediging.
Als de jager geen helper hee , kan de
koning de jager slaan.
Door de helper staat de koning mat.

Mat met de bewaker
Als de koning schaak staat, is weggaan een
verdediging.
Maar de bewaker zorgt ervoor dat de
koning niet kan ontsnappen.

Stap 2 en 4
Sil vroeg om een schaaksimultaan.
De simultaanspeler wandelt langs de borden en doet aan ieder bord een zet. De
tegenstanders krijgen per zet precies zo veel bedenktijd als de simultaanspeler nodig
heeft om de kring rond te lopen. Als de simultaanspeler bij een bord aankomt, moet
de tegenstander direct zijn zet uitvoeren, waarna de simultaanspeler een tegenzet
doet en doorloopt naar het volgende bord.

Yijun speelde tegen Ludo, Ciske, Sil, Sacha en Wouter.
Thijs tegen Jorius en Jerion, Tom, Thijmen, Jonas en Maxim.
Alle kinderen speelden de opening volgens de gouden regels en wisten
hun huid duur te verkopen. Jerion en Tom wisten zelfs hun par j te
winnen.

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers
Jeugdleider

Matbeeld van jager(toren), bewaker (paard)
én helper (loper)

