
Onderwerp: Contribu�e jeugdschaak
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 6-11-2022 19:11
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden

Contribu�e
De herfstvakan�e is weer voorbij en dus is de snuffelperiode ook voorbij.
U kunt 85 euro overmaken op rekening NL46 RABO 0161 4862 82 tnv Eerste Goirlese Schaakclub
met vermelding van de naam.

Sjors spor�ef en stap 1
Wat leren we eigenlijk in stap 1?
1.      De loop van de stukken
2.      Aanval en slaan
3.      De waarde van de stukken
4.      De 4 manieren om te verdedigen
5.      Schaak en schaakmat
6.      Pat = remise
8.      De 3 manieren om punten te winnen
9.      De speciale ze�en rokade én en passant.
10.    De nota�e
Daarmee zijn we begonnen met 5 kinderen uit Sjors spor�ef. Zij leerden de loop van de stukken en
5 kinderen uit groep 1, hielpen mee om onze bezoekers daarbij te helpen.
We speelden 4 spelletjes: koningen tegen elkaar, lopers tegen de torens, welk paard komt het eerst in de
andere hoek en de kat tegen de muizen. De dame (kat) wint als ze alle muizen hee� op gegeten. Muizen
winnen als er één aan de overkant komt.

Groep 2 en 3
Gouden regels, wat weten we al?
De kennis uit les 1 moeten we in deze les toepassen. Even in de herinnering roepen.
Stukken zijn ac�ef als zij iets nu�gs doen. Wanneer is een stuk nu�g en dus ac�ef?

Een stuk kan veel ze�en spelen.
Een stuk valt een of meer vijandelijke stukken aan.
Een stuk controleert velden op de hel� van de tegenstander.
Een stuk werkt samen met andere stukken.

Verder weten we dat we stukken niet kwetsbaar neer moeten ze�en. Uit de lessen 2 t/m 4 weten we waartoe
dat kan leiden.



Toernooien
de Midden Brabant Cup`. Een serie van 5 ronden voor beginnende en gevorderde jeugd-schakers.
De indeling gaat op grond van de behaalde stap. Aanmelden bij de districtsjeugdleider Elias Thijsse 
eliasthysse@gmail.com
MBC1 op 13 - 11 in BS Wandelbos te Tilburg
MBC2 op 11 - 12 in De Wildacker te Goirle
MBC3 op 15 - 1 in De Hertog van Brabantschool te Vught
MBC4 op 5 - 2 in Tilburg (Stukkenjagers)
MBC5 op 26 - 3 in De Bunders te Oisterwijk 

De toernooien zijn van 10:00 tot ca. 13:00 uur. De loca�es zijn open voor deelnemers vanaf 9:30 uur.
Het inschrijfgeld per zondag is € 2,-

Planning

Met vriendelijke groet,
Jasper, Thijs en Erik

Jeugdleiders


