Onderwerp: Infobrief 13 + aankomende vrijdag nog online!
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 19-1-2022 10:09
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

Aankomende vrijdag nog online!
We moeten aankomende vrijdag nog een keer zeker online schaken, omdat de Wildacker nog wil afwachten wat
aankomende persconferen e gaat brengen. Wij zullen zodra we weten of we volgende week vrijdag zeker
mogen iedereen hierover informeren. We vinden het erg leuk dat er toch veel schakers meedoen aan het online
schaken, maar uiteraard graag weer gewoon in een lokaal les geven!

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/2893095

Korte samenva ng online schaken:
Afgelopen vrijdag waren we weer online te vinden. Ik was deze avond toeschouwer en had daardoor
mooi de jd om eens met alle par jen mee te kijken. Ik heb onderstaand alle fragmenten uit de
par jen die ik interessant vond om te benoemen hieronder gezet. Veel leesplezier!
Fragment 1:
Tom (wit) tegen Ciske (zwart)
Tom en Ciske speelde afgelopen vrijdag een mooie par j tegen elkaar. Beide spelers ontwikkelde hun

stukken zoals de gouden regels dat in stap 2 willen! In de onderstaande stelling was Tom aan zet en
kon hij een punten winnende zet doen namelijk pf6+ met als thema a rekaanval. Wit valt met pf6 de
koning aan en zorgt ervoor dat de loper op c4 (zie pijl) nu de dame op f6 aanvalt. De dame zal in deze
stelling ten onder gaan en het paard moeten slaan om zo min mogelijk punten te verliezen. De zet
volgorde: pf6+ Dxf6 Lxf6. Tom wist uiteindelijk de wedstrijd te winnen. 1-0

Fragment 2
Jan (wit) tegen Fin (zwart)
Jan en Fin hadden een super interessante par j. Wit hee in de onderstaande stelling zijn dame naar
d5 gezet en dreigt nu op f7 een pion weg te snoepen. Jan had de kans om in plaats van zijn dame naar
d5 te ze en de dame van Fin te pakken. Gelukkig voor Fin ging deze zet Jan dit keer voorbij
en
mocht Fin nog een keer een poging wagen om zijn dame op g4 even in veiligheid te brengen. Fin deed
dit en speelde zijn dame naar d7 (zie pijl van zwarte dame). Dit is een erg goede zet, want de dame
moest in veiligheid gebracht worden (weggaan) en doet ook nog eens super werk op d7 door de pion
op f7 een extra keer te verdedigen (dekken). Wauw! 2 manier van verdedigen in 1 zet
! Super!
De par j ging vervolgens erg lang gelijk op en eindigde in een terecht gelijkspel. Uitslag 1/2 - 1/2.

Uitslagen
Gefeliciteerd Tom, Sil en Sacha voor het behalen van de 1ste, 2de en 3de plek. Ga zo
door!

Planning
21 januari online op chess.com
28 januari hopelijk in de Wildacker -> informa e volgt via mail.
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders EGS
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