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Jeugdschaak Infobrief 11
Beste schaakvrienden,
Toernooien
Uitslagen Midden-Brabant Cup 2019-2020, 2e ronde
Groep stap 0 (elk 4 par jen)
1. Menno Hielkema (EGS) 4 (60)
2. Floris Blaauwhof (Vughtse Toren) 2 (30)
3. Quatada Alshabi (Vughtse Toren) 0 (0)

Zaterdagcompe

Groep stap1A (elk 4 par jen)
1.Tigo Roozen (EGS) 4 (60)
2.Thijmen Hielkema (EGS) 3 (45)
3-5 Ludo van den Berg (EGS) 1 (15)
3-5 Bjorn Boender, (Dubbelschaak) 1 (15)
3-5 Jerion Roelin(EGS) 1 (15)

Groep stap1B (elk 4 par jen)
1. Annemiek Voets (Vughtse Toren) 3½ (52,5)
2. Merlijn Langenhuijsen (EGS) 2½ (37,5)
3. Wouter Jorritsma (De 3 Torens) 2 (30)
4. Xander Stegeman (SV Oisterwijk) 1½ (22,5)
5. Khuzyma Alshabi (Vughtse Toren) ½ (7,5)

Groep stap 2/3 (elk 5 par jen)
1.Yijun Zhang (EGS) 5 (60)
2.Tom Bas aansen (De 3 Torens) 4 (48)
3-4 Koen Jorritsma (De 3 Torens) 2 (24)
3-4 Floor d Vocht (Vughtse Toren) 2 (24)
5-6 Rik Smits (SV Waalwijk) 2 (24)
5-6 Jonas Pulskens (EGS) 2 (24)

e

Ronde 2: 23-11-2019 - Osche SV 1 - EGS 1 (uit)
Bord 1
Erik Hamers
Bord 3
Ludo vd Berg
Bord 2
Thijs Spapens
Bord 4
Sil Meeuwsen

Zondag 24 november is het weer zover! Het 14e Bergen op Zoomse jeugdtoernooi wordt dan gespeeld.
Komt allen naar het Gymnasium Juvenaat, Pater Dehonlaan 63, 4615 DC te Bergen op Zoom.
Inschrijving via de website h p://jeugdtoernooi.bozschaak.nl Aanmelden is mogelijk tot 23 november 24:00.
Na deze jd is alleen aanmelden aan de zaal nog mogelijk. Het inschrijfgeld is €5
De zaal is open om 9:00. Tussen 10:00 en 10:30 kan aangemeld worden of een inschrijving gemaakt worden. De eerste ronde begint om 11:00.
De prijsuitreiking staat gepland rond 17:00.
Stap 1
De les stond in het teken van verdedigen. Als het jd is en nog geen schaakmat
dan telt wie de meeste punten hee . Als er punten in gevaar zijn, leer je in
stap 1: de 4 manieren van verdedigen.
Zorg dat je geen punten verliest door dekken = haal een hulpje voor het stuk in gevaar of
zet het stuk op een gedekt veld.
Verdedigen door ruilen = de aanvaller slaan. Dat kan door het aangevallen stuk zelf. Dat
kan door een ander stuk.
Je kunt ook nog tussenplaatsen en weggaan naar een veilig veld.

Stap 2 en 4
Het is de bedoeling om je stappendiploma te halen zodat je naast training, bij
toernooien bij kinderen van je eigen niveau wordt ingedeeld.
Het is de bedoeling om de lesstof van stap 2 en stap 4 te herkennen om in onze
wedstrijdjes te kunnen toepassen.
Daarvoor oefenen we in stap 2: D U P A M (5 a or ngen van de tac sch ze en) + de 3
gouden regels (strategisch)
en in stap 4 de voorbereidende ze en daarvoor: lokken, uitschakelen verdediger, jagen,
richten en ruimen.
Welke strategische ze en in st. 4? Openings- en eindspelstrategie.
We moeten ook controleren of de schaakopgaven goed gemaakt zijn.
Daarvoor deden we check in duo’s: samen de oefenbladen nakijken.
Is het h+h, K+h of V + h?

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers
Jeugdleider

