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Jeugdschaak Infobrief 4

Beste schaakvrienden,
Deze week hebben we weer een samenva ng van de les en een aankondiging voor een jeugdtoernooi georganiseerd door schaakclub gardé (zie bijlage).
Let op dat het deze week nog schaken is, maar dat we 22 oktober geen schaken hebben in verband met de herfstvakan e.
Stap 1 groep
Afgelopen vrijdag was het weer jd om te schaken.
In de stap 1 groep werd er geoefend met de loop van het paard. Het paard loopt geheel anders dan andere stukken op het schaakbord. In de les hebben we geoefend met
het bord en een spelvorm en voor de lezer hebben wij even een diagram hieronder geplaatst waarop je kunt zien hoe het paard gaat.

2 vooruit 1 opzij.
Het paard is voor beginnende leerlingen vaak het moeilijkste stuk om te leren.
Uiteindelijk hebben ze in de stap 1 groep afgesloten met een wedstrijdje
Stap 2 groep
In de stap 2 groep zijn we net als voorgaande week begonnen met in kleine groepjes in een kwar er een plan te bedenken in een moeilijke stelling.
De stelling van deze week:

In de bovenstaande stelling hee wit mee ruimte en kunnen wit zijn stukken vrijuit bewegen. Zwart zijn stukken zi en verstopt achter zijn eigen pionnen en hebben stuk
voor stuk bijna geen velden om naartoe te gaan. Hoe gaat wit verder was de vraag? Een las ge vraag die wat vooruitdenken vereist en vraagt om wat strategisch inzicht op
het bord. Uiteindelijk na een kwar er nadenken kwamen de meeste groepjes op het idee om de pion van g4 naar g5 te sturen en een aanval op de koningstelling uit te gaan
voeren. Een goed idee aangezien al wit zijn stukken naar het veld g5 kijken en deze stukken eigenlijk roepen van doe iets daar!
Toernooi gardé
De schaakvereniging gardé organiseert zondag 31 oktober een jeugdtoernooitje. Een erg goede oefening voor kinderen die willen oefenen met het wedstrijd schaken. Het
toernooi is ingedeeld in verschillende groepen, zodat je tegen spelers komt van ongeveer dezelfde speelsterkte. We hebben een bijlage toegevoegd waarin meer informa e
te vinden is over het toernooi en hopen dat net als voorgaande jaren er weer schakers van EGS mee zullen doen!
Planning:

15-okt

Les + competitie

22-okt

Herfstvakantie + einde
snuffelperiode

29-okt

Les + competitie

5-nov

Les + competitie

12-nov

Les + competitie

19-nov

Les + competitie

26-nov

Les + competitie

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders
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