Onderwerp: Infobrief 6 & 7 + afgelas ng BSV Jeugdtoernooi
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 18-11-2021 21:22
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak Infobrief 6 & 7
Beste schaakvrienden,
Wij hebben een infobrief geschreven waarin we voor deze keer een samenva ng hebben geschreven voor van de
afgelopen 2 lessen. Jasper zijn mail verstuurde geen mails en kon een jdje geen plaatjes toevoegen in de infobrief.
Toernooi BSV gaat niet door
De laatste weken hebben wij een ﬂyer uitgedeeld voor het BSV-toernooi. Helaas hebben we vandaag te horen gekregen
dat het toernooi niet zal doorgaan i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen.
Midden-Brabantcup gaat wel door aankomende zondag
Aankomend zondag 21-11-2021 wordt de Midden-Brabant cup weer georganiseerd. We hopen dat er weer een aantal
jeugdleden van EGS meedoen.
Bij het toernooi zullen ze vragen welke stap je volgt, stap 1, 2 of 3 +. Je wordt vervolgens in een groep gezet met spelers
van dezelfde stap.
Er is een bar om wat te drinken. Erg leerzaam om mee te doen aan een schaaktoernooi, maar ook erg leuk en gezellig!
Het toernooi is verdeeld over 5 zondagen. De overige data worden nog doorgestuurd. De beste 4 uitslagen tellen mee
voor de einduitslag die bekend wordt gemaakt bij de laatste ronde van de Midden-Brabantcup.
Aanmelden 9:30 en 10:00
Begin toernooi: 10:00 tot 13:00 +Inschrijfgeld (betalen aan de zaal): 1 euro.
Corona: Spelers boven de 18 jaar moeten een geldige coronatoegansbewijs tonen
Loca e: Sporthal de Slagen, De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk
Laat ons weten als je meedoet!
van het toernooi.

, zodat we het kunnen laten weten aan Elias (organisator). EGS is medeorganisator

Stap 1
De afgelopen 2 weken hebben we met de stap 1 groep vooral geoefend met de waarde van de stukken en met de
kinderen die aan het begin zi en van hun stap 1 boek kat en muis weer gespeeld. Met kat en muis proberen wij de loop
van de pion en de dame te oefenen. Een avond hee de stap 1 groep gemengd met de stap 2 en hoger groep een
toernooitje gespeeld met jd.

Stap 2:
In de stap 2 groep hee Thijs een stelling behandeld waarin de leerlingen in groepjes van 4 samen mochten
brainstormen over een puzzel van het bord. De puzzel voor deze keer ging over mat. Een aantal leerlingen lukte het om
de puzzel op te lossen. Ook de stap 2 groep hee deelgenomen aan toernooi met de stap 1 groep. Voor de
aankomende les zullen we weer beginnen met een puzzel opgave.
Herinnering 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:
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

