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Jeugdschaak Infobrief 5

Beste schaakvrienden,
Wij hebben onderstaand weer de infobrief geschreven met daarin een korte samenva ng van de les. Wij
hebben beneden aan de infobrief de info toegevoegd voor het betalen van de contribu e en bijgevoegd in de
bijlage een ﬂyer van een jeugdtoernooi. Het zou leuk zijn als we met een aantal kinderen deel kunnen nemen!

Stap 1
We borduurden verder op de les van Thijs over verdedigen.

Wat is verdedigen? Zorgen dat je geen punten verliest!
Daarom moet je van moment tot moment vragen
1.zijn er punten in gevaar?
Slim verdedigen als je de juiste keuze maakt tussen:
1.weggaan = zoek veilig veld
2.tussenplaatsen
3.slaan of ruilen
4.dekken
Wanneer hee dekken geen zin?
Als je stuk van hogere waarde is.
De Koning dekken bij gevaar is dus uit den boze.
De koning mag zich niet laten slaan en moet dus verdedigen

Verdedig tegen schaak door:
1.Weggaan
2.Slaan
3.Tussenplaatsen

Par jen in Ronde 4
1 Gies - Sem
2 Julian - Vik
3 Sebas an - Ties

0-1
0-1
0-1

4 Damjan - Margot 0-1
Stap 2 en hoger
In de stap 2 en hoger groep hebben we geoefend met het uitspelen van het
volgende eindspel:

Zwart kan bijna promoveren, maar wit is nog aan zet. Wit kan deze partij
winnen, maar dan moet hij wel erg goed weten wat hij moet doen. Het idee is
om de witte dame de zwarte koning schaak te geven en tegelijkertijd de zwarte
pion aan te vallen, als dit lukt dan moet zwart de pion blijven verdedigen en
moet de koning vóór de pion gaan staan en dat zorgt er weer voor dat de pion
die bijna tot dame kan promoveren niet vooruit kan (zie volgende stelling).

Elke keer als de koning voor de pion komt kan wit zijn koning een stapje
dichterbij brengen en uiteindelijk schaakmat geven. Een moeilijke opdracht,
maar toch her en der tijdens de les gelukt om op te lossen.

Contribu e
We zijn de snuﬀelperiode alweer voorbij. Graag zien wij uw bijdrage van 85 euro tegemoet.
Dit kan overgemaakt worden op rekening NL46 RABO 0161 4862 82 tnv Eerste Goirlese Schaakclub
met vermelding van de naam.
Planning:
5 november - les
12 november - les
19 november - les
26 november - les
3 december - les
10 december - les
17 december - les
24 december - kerstvakan e
31 december - kerstvakan e
Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders
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15 BSV
Jeugdtoernooi
Op zondag 28 november is het weer zover!! Het Bergen op Zoomse jeugdtoernooi wordt dan
gespeeld (de 15e editie). Komt allen naar het Gymnasium Juvenaat, Pater Dehonlaan 63, 4615
DC te Bergen op Zoom.
We spelen met tienkampen ingedeeld op sterkte. Speeltempo is 15 minuten per persoon per
partij. Prijzen hoofdgroep: €40 €20 en €10. In de overige groepen €20 €15 en €10.
Inschrijving via e-mail of telefoon: oliver_de_hert@hotmail.com of 0164-655289. Aanmelden
is mogelijk tot 27 november 21:00. Na deze tijd is alleen aanmelden aan de zaal nog mogelijk.
Het inschrijfgeld is €7, leerlingen van het Juvenaat spelen gratis mee!
De zaal is open om 9:00. Tussen 9:30 en 10:30 kan aangemeld worden of een inschrijving
gemaakt worden. De eerste ronde begint om 11:00. De prijsuitreiking staat gepland rond 17:15.
Tussen de ronden door is er een leuke loterij en Risk-chess (schaken met een opdracht).

