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Beste schaakvrienden,
We mogen weer naar de Wildacker!
We hebben van de Wildacker te horen gekregen dat we aankomende 3 weken zeker weer bij de
Wildacker terecht mogen. We mogen dus weer vanaf aankomende vrijdag bij de Wildacker schaken
!
Kort verslagje van 2 fragmenten:
Jan (wit) tegen Ciske (zwart)
In het diagram dat je hieronder ziet staat het paard van Ciske in gevaar. Ciske speelde in de
onderstaande stelling zijn paard naar h5 (rode veld), maar dit was helaas niet de beste zet, omdat het
paard op h5 naar een onveilig veld gaat. Zie jij welk stuk h5 aanvalt? Trommelgeroﬀel... De dame op
f3! Zwart had in deze stelling beter ervoor kunnen kiezen om zijn paard naar achter te sturen en zo
punten te besparen. Uiteindelijk wist Ciske ondanks het verliezen van zijn paard het volle punt binnen
te slepen en te winnen. 0-1 was de uitslag.

Fin (wit) tegen Sem (zwart).
Fin is in zijn par j op pad geweest met zijn dame en hee wat stukken van zwart kunnen wegsnoepen.
In de onderstaande stelling kon Fin kon in de onderstaande stelling de dame van zwart slaan, maar

koos ervoor om voor de pion op f7 te gaan?! De dame is 9 punten waard en is een van de
waardevolste stukken van het bord. Het slaan van de dame had Fin zeker meer punten opgeleverd dan
de 1 pun ge pion op f7
. Het werd uiteindelijk een lange pot, waarbij Fin lang aan de winnende
hand leek. Sem wist uiteindelijk door zijn koning even slim neer te ze en Fin te verleiden in pad te
lopen. De uitslag 1/2 - 1/2

Planning
28 januari bij de wildacker
4 februari bij de wildacker
11 februari bij de wildacker
18 februari a ankelijk van persconferen e (geld ook voor latere data)
25 februari
Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders EGS

