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Beste schaakvrienden,
We schrijven weer een infobrief. Vorige week hebben we online geschaakt in verband met de storm
die toen gaande was... Gelukkig kunnen we morgen gewoon bij de Wildacker schaken. Na de vakan e
komt er weer een nieuwe ronde van de Midden-Brabant cup aan, zie hiervoor de ﬂyer die wij hebben
bijgevoegd.
Stuk verslag:
We hebben vorige week niet s l gezeten. Het schaken kon gelukkig doorgang vinden online op
chess.com. Hieronder hebben wij enkele fragmenten en de uitslag van het online schaken geplaatst:
Fragmenten:
Yijun (wit) vs Menno (zwart)
Yijun speelde weer eens mee bij het online schaken en liet meteen zien dat hij niet vergeten was hoe
de stukken precies werkte. Yijun maakte goed gebruik van het feit dat het paard van Menno op c6
gepend staat door de loper op b5. Yijun haalde zijn paard erbij en valt nu het paard 2 x aan terwijl het
maar 1 x verdedigt staat. Menno zal ongetwijfeld hebben gekeken hoe hij ervoor kon zorgen om geen
punten te verliezen en probeerde de zet a6, echter hielp deze zet niet bij het verdedigen van het paard
op c6, Yijun won het paard en speelde de par j vakkundig uit. De uitslag: 1-0.

Fragment 2:
Thijmen (wit) tegen Jerion (zwart)
In de onderstaande stelling hee Jerion net met zijn dame de wi e koning aangevallen en de toren
aangevallen op a1. Thijmen verdedigde door zijn dame tussen te plaatsen en zo het schaak op te
heﬀen, maar overzag even niet dat als hij zijn dame naar e2 zet hij zijn toren op a1 niet meer
verdedigt, als Thijmen le2 of pge2 had gedaan was de stelling misschien nog erg gespannend geweest!
Thijmen besloot na het verlies van zijn toren de stukken in de doos te doen en zich op te gaan maken
voor de volgende ronde. De uitslag 0-1.

De stand na het toernooi:

Planning
25 februari
4 Maart (carnavals vakan e, GEEN SCHAKEN)
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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