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Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
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Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,
We zijn erg blij dat we deze vrijdag weer bij de Wildacker mochten gaan schaken. Aankomende vrijdag
zal weer in de Wildacker plaatsvinden.
Midden-Brabant cup aankomende zondag!
Aankomende zondag 6 februari zal er weer een toernooitje georganiseerd worden (loca e: BS
Wandelbos, te Tilburg) . Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Midden-Brabant cup, een
doorgaand erg gezellig en toernooi voor ieder niveau! Laat even weten als je meedoet
. Het zou
namelijk leuk zijn als we als EGS zijnde weer met een mooi aantal deelnemers mee kunnen doen!
Zie de bijgevoegde ﬂyer voor meer informa e.

Stap 1 (Jasper)
Deze avond zijn we begonnen met het oefenen en werken in het stappenmethode boekje. Ik liep
jdens het oefenen rond en gaf feedback waar nodig. Na het oefenen in het boekje zijn we in een
simultaan vorm tegen de trainer gaan oefenen met het vangen van het stuk, maar voordat je een stuk
kunt slaan moet je hem eerst aanvallen. Een uitdagende oefening die steeds wat door mij veranderd
werd, zodra het of te moeilijk was of juist te makkelijk was.

Stap 2
In de les van Thijs werd er net zoals in de stap 1 les geschaakt in een simultaanvorm. Thijs liep rond en
deed de ze en, terwijl de schaakleerlingen wach e op Thijs tot ze een zet konden doen. De leerlingen
kregen een vel met daarop 4 niveaus eindspelen, als ze het wisten te winnen van Thijs mochten ze
door naar het volgende niveau. Het niveau van elke stelling die ze moesten uitspelen werd steeds
moeilijker en zorgde ervoor dat iedereen zijn uitdaging kon vinden in de opgaven!

Planning
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
11 Maart
18 Maart
25 Maart
1 April
8 April
15 April
22 April
29 April
13 Mei
20 Mei
27 Mei
Met vriendelijke schaak groeten,

Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders EGS
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