Onderwerp: Infobrief 8 & 9 (belangrijke info corona + online toernooi)
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 1-12-2021 20:36
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste Schaakvrienden,
Aankomende 3 vrijdagen zullen de schaaklessen online worden georganiseerd. Wij vinden het jammer
dat we geen les mogen geven bij de Wildacker, maar proberen er uiteraard het beste van te maken!
Lees deze infobrief goed door wanneer je wilt deelnemen aan het online schaken. Mocht je er na de
onderstaand benoemde stappen niet uitkomen kijk dan even in de bijgevoegde handleiding of neem
contact op met ons!

Hoe gaat het eruit zien en wat moet je doen?
1.Je moet een account hebben op het online schaakpla orm -> h ps://www.chess.com/ (dit is gra s).
2.Je moet lid zijn van de online schaakclub van EGS. De volgende link brengt je naar onze
onlineclub: h ps://www.chess.com/club/e-g-s-online klik op meedoen, als je dit al ooit hebt gedaan
hoef je dit niet nogmaals te doen.
3.Aanmelden kan tussen 18:00 en 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.
5.Deze link brengt je naar het toernooi:h ps://www.chess.com/play/tournament/2765422
6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hopen wij jullie komende vrijdag online op
chess.com te zien.
Samenva ng van de lessen:
Stap 1:
Afgelopen 2 weken hebben wij hard gewerkt aan de volgende thema's:
1 De loop van de stukken (hoe gaan de stukken?)
2 Hoe val je een stuk aan?

3 Hoe sla je slim? Hoe win je punten? Moet je slaan??
De bovenstaande stappen zijn s ekem best ingewikkeld en worden door ons regelma g herhaalt,
zodat kinderen beetje bij beetje deze stappen gaan beheersen. In het middenstuk van de les hebben
we geoefend in de stappenboekjes en liep Jasper rond om waar nodig te ondersteunen. De les is
afgesloten met een wedstrijd schaken met klok. Jasper loopt rond jdens de wedstrijd om zowel als
scheidsrechter soms mee te kijken bij de par j en ook hier mee te kijken hoe het schaken gaat.

Stap 2:
Stap 2 hee geschaakt in een toernooi vorm en geoefend met het oplossen van moeilijke puzzels. De
puzzels waren gericht op de thema's van de stappenmethode.

Jasper is bezig met het voorbereiden van een puzzel avond gericht op thema's die voorkomen in stap 2
tot stap 4. We hopen wanneer we weer fysiek mogen schaken deze puzzelavond te kunnen doen!
Herinnering contributie:
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:
3 december - online op chess.com
10 december - online op chess.com
17 december - online op chess.com
24 december - kerstvakantie
31 december - kerstvakantie

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders EGS

