Onderwerp: Infobrief 10 + Midden-Brabant Cup 19 december
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 8-12-2021 14:09
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste Schaakvrienden,
We hebben onderstaand voor jullie alle informa e van het online schaken klaargezet en een
samenva ng gemaakt van het online toernooitje. We hopen dat iedereen het afgelopen vrijdag het
naar zin hee gehad en zijn weg hee kunnen vinden op chess.com. Wij zullen nog een keer de
handleiding toevoegen.

Midden-Brabant cup!
De tweede ronde van de Midden-Brabant cup mag 19 December doorgaan en wel in de
Wildacker!! De afgelopen jaren hebben er veel EGS jeugdleden meegedaan aan dit gezellige toernooi.
Wij als EGS helpen ook mee met de organisa e van dit toernooi en hopen dat wij weer net als
voorgaande jaren veel jeugdspelers kunnen laten meedoen voor EGS. Laat even weten als je meedoet,
zodat wij dat door kunnen geven aan Elias (hoofdorganisator)
. Voor alle informa e zie de aﬃche
die wij bovenstaand hebben bijgevoegd. Tot dan!

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/2780187
6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hopen wij jullie komende vrijdag online op
chess.com te zien.
De winnaars van deze week:
Gefeliciteerd Yijun, Diederik en Jorius met het behalen van een online medaille!

De volledige stand:

Fragmenten uit het toernooi:
Yijun (wit) tegen Ludo (zwart)
Yijun speelde in de onderstaande stelling ph6. Met de zet ph6 valt wit zowel de koning als de toren op

f7 aan (dubbele aanval hout + koning). Zwart kan niet met zijn pion op g7 het paard op h6 slaan (zie
pijl), omdat deze gepend staat door de wi e dame. Dit noemt men een absolute penning, omdat het
staartstuk een koning is en niet een stuk, als het staart stuk een paard, loper, toren of dame zou zijn
geweest zou het een rela eve penning hete. Een mooie truc van Yijun!
Uitslag par j 1-0

Vik (wit) tegen Eef (zwart)
De volgende par j trok ook onze aandacht. In de onderstaande stelling hee Vik net met zijn dame op
d5 een pion weggesnoept van zwart. Zwart probeert in de onderstaande stelling met de zet loper naar
e6 de wi e dame aan te vallen op d5, maar ziet even over het hoofd dat de loper die van het c8
(belichte veld) a omt ook de verdediger was van de b7 pion (zie pijl dame). Wit dacht even na en
sloeg vervolgens de pion op b7. Dit wint nog een pion voor wit, maar ook de toren op a8 kan niet
meer ontsnappen van de super dame! Goed gezien van Vik! Eef liet echter zien dat hij instaat was om
terug te knokken in de par j en sleepte er nog een Remise uit.
Uitslag par j. 1/2 - 1/2

Planning:
10 december - online op chess.com
17 december - online op chess.com
24 december - kerstvakan e
31 december - kerstvakan e
7 januari
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders EGS
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De NBSB organiseert samen met schaakverenigingen uit districten
Tilburg en Den Bosch de Midden-Brabant Cup. Dit is een serie leuke
toernooien op zondagen voor beginnende en gevorderde
jeugdschakers. De indeling gaat op grond van de behaalde stap: van
stap 0 (nog geen stappendiploma) tot en met stap 3 en hoger.
Er wordt op de volgende zondagen en locaties gespeeld:
21 november 2021 (1e ronde): Sporthal de Slagen te Waalwijk
19 december 2021 (2e ronde): De Wildacker te Goirle
16 januari 2022 (3e ronde): BS Wandelbos te Tilburg
13 maart 2022 (4e ronde): De Bunders te Oisterwijk
10 april 2022 (5e ronde): wordt later bekend gemaakt
Adressen speellocaties:
Topsporthal de Slagen, De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (0416 683700)
De Wildacker, Van Hogendorpplein 73, 5051ST Goirle (013-5342447)
BS Wandelbos, Auteurslaan 7, 5044MA Tilburg (013-4675987)
Trefcentrum De Bunders, F. Halsstraat 34, 5062LK Oisterwijk (013-5230999)

De toernooien zijn van 10:00 tot ca. 13:00 uur. De locaties zijn open voor
deelnemers vanaf 9:30 uur. Het inschrijfgeld per zondag is € 2,Vooraf aanmelden is handig en kan bij de districtsjeugdleider Elias Thijsse
(bij voorkeur via e-mail eliasthysse@gmail.com of anders telefonisch: 0416362135) of bij je jeugdleider. Vermeld je club of school, en het laatste
stappendiploma (als je bijv. in de lesgroep van stap 2 zit, dan zal stap 1 of 1+
je laatst behaalde stap zijn)
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