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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. Tot op heden hee de MiddenBrabant cup nog niet genoeg deelnemers om het door te kunnen laten gaan. We hopen dat er nog
meer EGS'ers zondag ochtend/begin middag zin hebben om te komen oefenen op het toernooi!

Midden-Brabant cup zoekt deelnemers voor zondag!
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!
We hopen dat het door kan gaan, maar tot nu toe hebben we nog niet genoeg deelnemers. Wij zijn er
zelf ook bij als wedstrijdleider.
Coronatoegangsbewijs is verplicht als je 18 + bent en de Wildacker wilt betreden ( voor toernooi)

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/2824673
6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hopen wij jullie komende vrijdag online op
chess.com te zien.
Par j fragmenten
Ciske tegen Diederik
In de onderstaande stelling hee zwart (Diederik) net een toren naar b8 verzet. De toren op b8 valt de
wi e loper op b6 aan. De loper moet dus een van de manier van verdedigen gebruiken: dekken,
weggaan, tussenplaatsen of slaan. Ciske koos helaas niet voor de juiste manier van verdedigen en
sloeg de pion op a5 met de wi e loper. Dit is helaas niet de beste manier van verdedigen, omdat nu
het paard op c5 ongedekt staat en geslagen wordt door de loper op f8. Wit had beter naar a7 kunnen
gaan, want hier verdedigt de loper ook het paard nog! (rood veld is juiste veld, zie bord). Uitslag: 0-1

Par j fragment 2
Sem tegen Menno
Sem en Menno gingen in het begin gelijk op. Geen van beide spelers had nog materiaal verloren en
dus waren de 4 manieren van verdedigen tot dit moment nog goed toegepast. Sem doet als Wit een
gevaarlijke zet door zijn pion naar d4 te sturen en de zwarte dame aan te vallen. Dit lijkt trouwens een
uitstekend plan, want wit valt de dame aan én dreigt deze als zwart het niet ziet te slaan met een pion.
Voor wie het nog niet wist... Een dame is het duurste stuk van het bord en wel 9 punten waard. Menno
zag dat zijn dame aangevallen stond, maar zag ook iets anders gebeuren. De loper staat nu ongedekt
zal Menno gedacht hebben. Menno sloeg op de volgende zet de loper op c4 en won zo 3 punten.
Menno ze e vervolgens de stelling om tot een overwinning. 0-1.

Planning
17 december - online op chess.com
24 december - kerstvakan e
31 december - kerstvakan e
7 januari - online op chess.com
14 januari - online op chess.com
21 januari (hopelijk vanaf hier weer op loca e)
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders EGS
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