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Beste schaakvrienden,

Wegens een miscommunica�e is de vorige infobrief helaas niet verstuurd dus bij deze infobrief 12:

Infobrief 12
Groep 1

Groep 2
Bij stap 2 en 3 werd de Schotse opening besproken. De hoofdvariant werd uitgelegd met een uitleg van het plan achter
de opening. Hierna gingen iedereen een lange par�j spelen waarbij de nadruk lag op langer en dieper nadenken over
welke zet het beste is. Iedereen is ook uitgenodigd voor de zaterdag compe��e en om mee te doen aan de midden
Brabant cup.

Infobrief 13:

Bij de les van stap 2 en 3 werd er een stelling besproken tussen wereld kampioen Magnus Carlsen en Sergey
Karjakin 2016. Wit kan toeslaan door de zet Dh6 waarna het op alle manieren mat loopt. Het lijkt op het eerste
oog een rare zet, omdat je dame dan onveilig staat, maar wit kan door zijn stukken goed weg te ze�en goed
gebruik maken van zijn stukken die al in aanvallende posi�e staan.



Hierna hebben we lekker wat in de boekjes gewerkt waarbij iedereen elkaar hielp terwijl de trainers wat pagina’s
hebben nagekeken. Als laatste hebben we een langere par�j gespeeld van 15 minuten per persoon. De spelers hebben
allemaal lekker lang de �jd genomen en hierdoor lekker veel nagedacht over elke zet. De par�jen die we deze avond
hebben gezien waren al een stuk beter. Goed nadenken is dus super belangrijk!

Afgelopen zondag werd de tweede ronde van de Midden-Brabant cup georganiseerd. Met maar liefst 30 deelnemers mogen we
trots zijn op de opkomst! Van EGS deden Tim, Merlijn en Jerion mee. Allemaal hebben ze stuk voor stuk een mooi resultaat
neergezet. Ga zo door!

Planning
16-dec Les + compe��e

23-dec Kerstvakan�e

30-dec Kerstvakan�e

6-jan Kerstvakan�e

13-jan Les + compe��e

Met vriendelijke groet,

Jeugdleiders


