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Beste schaakvrienden,
Afgelopen vrijdag waren er 18 deelnemers voor ons onlinetoernooi. Een mooie opkomst!
Helaas ging door de coronamaatregelen de Midden-Brabant cup niet door en wordt deze naar alle
waarschijnlijkheid weer gepland wanneer mogelijk... Aankomende vrijdag is er geen online schaken in
de avond, omdat het dan kerstavond is.
Fragmenten en de stand:
Ludo (wit) tegen Ciske (zwart)
Wit hee net le3 gespeeld om te voorkomen dat het zwarte paard op f2 kan slaan. Dit is echter niet de
beste manier van verdedigen, omdat zwart nu een pion gaat winnen en zoals we weten kan een extra
pion aan het einde van de par j een extra dame betekenen. Een betere manier van verdedigen was
om in plaats van de loper naar e3 te spelen kort te rokkeren.

De stelling onderstaand is de stelling die bereikt werd na lxe3 - fxe3 en pxe3. Wit staat hier een volle
pion achter, maar wist er alsnog remise uit te slepen.

Fragment 2
Jelle (wit) tegen Julian (zwart)
Een bijzonder moment in de stelling. Jelle ziet dat zijn loper in gevaar is en dat hij dus punten dreigt te
verliezen. Jelle moest kiezen tussen een van de 4 manieren van verdedigen:
wstd
w= weggaan
s = slaan
t = tussenplaatsen
d = dekken
Jelle bedacht zich waarschijnlijk dat de pion slaan niet zo'n goed idee was, omdat deze verdedigt staat
door een pion van de tegenstander. Dit zou een onvoordelige ruil zijn. Het enige wat Jelle kon doen
was de w van weggaan gebruiken en dit deed hij! Het was alleen in de onderstaande stelling wel erg
belangrijk om het goede veld te kiezen, maar welke is het? In de par j ging Jelle naar het veld g4 (1
veld schuin omlaag), maar dit bleek niet het juiste veld te zijn, omdat hier het paard dat in het
centrum staat de loper kan slaan en zo 3 punten wint. Als wit 1 veld verder was gegaan naar het veld
f3 was de loper beschermt door een van zijn pionnen en door een paard! In de par j die erop volgde
werden her en der stukken gewonnen en teruggegeven, maar kon geen van beide spelers de par j
winnend afsluiten. Een remise werd door chess.com besloten na 3 x dezelfde stelling. Uitslag: 1/2 1/2. Ga zo door en denk al jd goed na over de 4 manieren van verdedigen
!

De uitslagen van de avond (Erik 1ste) (Diederik (1ste van jeugd) Tigo 2de en Thijmen 3de. Ga zo door
en blijf ook in deze jden oefenen in je boekje!

Aankomende vrijdag geen onlinejeugdschaak i.v.m. Kerstavond.
Stappenmethode boekjes:
Mochten er jeugdleden zijn die ervoor kiezen om door te werken in hun boekje, stel gerust vragen aan
ons via mail, zodat we alsnog zo goed als mogelijk uitleg kunnen geven of kunnen helpen waar nodig.
EGS volwassenen clubavond is voorlopig ook online tussen 20:15 en 22:15, doe gerust mee mocht je
uitdaging zoeken (stap 2 + groep).
Fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.

Planning
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

