
Onderwerp: Infobrief 1
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 28-8-2020 20:39
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak  Infobrief  1

Beste schaakvrienden,

Vrijdag 11 september kun je nog 3 ronden meedoen.

Met vriendelijke groet,

Erik Hamers & Jasper Kools



Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 2
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 4-9-2020 21:19
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak  Infobrief  2

Beste schaakvrienden,

We zijn weer begonnen!!

We speelden 4 rondes voor het
inlooptoernooi.

Par jen in Ronde 4
1 Jorius - Tigo 1-0
2 Ludo - Yijun 0-1
3 Merlijn- Ciske 1-0
4 Sil - Thijmen ½-½
5 Jerion - Sascha 1-0
6 Fin - Rein 0-1
7 Menno - Thijs 0-1
8 Ries - Tim 0-1
9 Gies - Rembrandt 1-0

Compe on name - Group 1
Rangschikking na Ronde 4 
Pos Naam Score
1 Yijun 4,0
2 Jerion 3,0
3 Tigo 3,0
4 Jorius 3,0
5 Merlijn 3,0
6 Thijmen 2,5
7 Sil 2,5
8 Ludo 2,0
9 Ciske 2,0
10 Thijs 2,0
11 Rein 2,0
12 Tim 1,5
13 Sascha 1,5
14 Fin 1,5
15 Menno 1,0
16 Gies 1,0
17 Ries 0,5
18 Rembrandt 0,0
19 Jonas 0,0
20           Thomas             0,0                         
21 Jasper 0,0
22 Jan 0,0

Vrijdag 11 september kun je nóg 3 ronden meedoen. Daarna is er de prijsuitreiking

Met vriendelijke groet,
Erik & Jasper

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 3
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 11-9-2020 21:58
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>



Met vriendelijke groet,
Erik Hamers

Jeugdleider



Onderwerp: Infobrief 4
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 18-9-2020 22:38
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak  Infobrief  4

Beste schaakvrienden,

Stap 1 en 2

Stap 2, 3 en 4
De eerste les van stap 3 is het afmaken van de opening. De 2e les is: A rek- en dubbelschaak
DOEL VAN DE LES is het aanleren van een bijzondere vorm van de a rekaanval.
Kort herhalen we de a rekaanval:
o Kopstuk
o Staartstuk
o Ba erij
In stap 2 leer je met 2 stukken (een kopstuk en een staartstuk) 2 aanvalsdoelen tegelijk aan te vallen =
a rekaanval.
In stap 3 bij a rekschaak gee  het staartstuk schaak. Je kunt met een a rekschaak materiaal winnen maar ook
mat in één ze en (matbeelden zijn ondersteunend hulpmiddel)
Illustra eve par j: C57 Paardenspel in de nahand

Wit gee  mat in één door dubbelschaak!



Planning

25-sep Les + competitie
2-okt Les + competitie
9-okt Les + competitie
16-okt Herfstvakantie
23-okt Les + competitie Sjors sportief
30-okt Les + competitie Sjors sportief
6-nov Les + competitie Sjors sportief
13-nov Les + competitie

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers

Jeugdleider



Onderwerp: Infobrief 5
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 25-9-2020 22:24
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak  Infobrief  5

Beste schaakvrienden,

Planning

2-okt Les + competitie
9-okt Les + competitie
16-okt Les + competitie
23-okt Herfstvakantie  geen les
30-okt Les + competitie Sjors sportief
6-nov Les + competitie Sjors sportief
13-nov Les + competitie Sjors sportief
20-nov Les + competitie

Stap 1 en 2
Om de loop van de stukken te oefenen, werden deze race spelletjes gedaan.

Stap 2, 3 en 4

In de les a rekaanval van stap 2 hebben we
koning (schaak) + hout leren kennen. Het
kopstuk gee  schaak en het staartstuk gaat
het hout winnen.
De wi e loper staat in de weg in het -->
diagram. Een a rekschaak zou mat zijn als de
wi e toren niet stond aangevallen. Na 1.
Lc7+ slaat zwart de toren en eindigt de par j
in remise. Er is een betere oplossing: De
toren gee  schaak én de loper gee  schaak.
Het maakt daarom niet uit dat de toren
aangevallen staat. Zwart kan evenmin de
dame op g7 tussenplaatsen (dat zou het mat
een zet uitstellen). Bij een dubbelschaak kan
alleen de koning spelen en dat kan hier niet.
Mat in één door dubbelschaak

Compe enaam - - Groep 1

Par jen in Ronde 1 - 25-9-2020.

1 Thijmen - Erik 0-1
2 Sil - Tom 0-1
3 Tigo - Ciske ½-½
4 Jorius - Thijs 0-1
5 Yijun - Jerion 1-0
6 Ludo - Sacha 1-0

Jonas - Afw met bericht

Met vriendelijke groet,
Erik Hamers

Jeugdleider



Onderwerp: Infobrief 6
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 2-10-2020 22:16
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak  Infobrief  6

Beste schaakvrienden,

Planning

Stap 1
De les gaan en slaan:

Stap 2,3,4 les



Met vriendelijke groet,
Erik Hamers

Jeugdleider



Onderwerp: Infobrief 7
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 16-10-2020 22:13
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak  Infobrief  7

Beste schaakvrienden,

Planning

23-okt Herfstvakan e
30-okt Les + compe e Sjors sportief
6-nov Les + compe e Sjors sportief

13-nov Les + compe e Sjors sportief
20-nov Les + compe e
27-nov Les + compe e
4-dec Les + compe e

11-dec Les + compe e
18-dec Les + compe e
25-dec Kerstvakan e

Spelletjes
Stap 1
Schaken met een opdracht, je wint niet als je schaakmat zet maar als je je opdracht hebt vervult.

Stap 2,3,4



Met vriendelijke groet,
Erik Hamers

Jeugdleider



Onderwerp: infobrief 8
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 30-10-2020 22:28
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden en -vriendinnen,

Sjors spor ef
Er waren 10 kinderen die wilden snuffelen of schaken bij hen past. Bij EGS jeugdschaak wordt het schaken
al spelend  geleerd en al lerend gespeeld. We zijn bij het begin begonnen:

Stap 1
Menno hee  zijn stap 1 diploma gehaald.



Hogere stappen
Trainer Jasper behandelde online een par j tussen wereldkampioen Carlsen tegen onze landgenoot Sipke
Ernst.
Vanuit de Caro Kan opening offerde Carlsen twee stukken voor aanval en kon op de 27e zet mat in 2 geven.

Na nog 15 minuten in het werkboek gewerkt te hebben, hee  trainer Thijs een simultaan gespeeld waarbij
verwacht werd vóór zet 12 de gouden regels te hebben gespeeld.





Onderwerp: Infobrief 9
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 4-11-2020 21:30
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden en -vriendinnen,

De Wildacker is vanaf morgen voor 2 weken gesloten en dus worden ook onze schaak-activiteiten van 6
en 13 november op geschort en hopen we 20 november verder te gaan. 

Sjors	sportief		
Jasper en ik hopen ook onze Sjors sportief deelnemers op 20 november weer te mogen ontvangen. Er
volgen dan nog 2 lessen om te kijken of beter leren schaken en schaakwedstrijdjes spelen bij je past. 

Toernooitje
We gaan natuurlijk wel online op chess.com een toernooitje organiseren van 19:00 tot 20:00. Hieronder bevindt zich
de informa�e.

Hoe gaat het eruit zien en wat moet je doen?
1.Je moet een account hebben op het online schaakpla�orm -> h�ps://www.chess.com/ (dit is gra�s).
2.Je moet lid zijn van de online schaakclub van EGS. De volgende link brengt je naar onze
onlineclub: h�ps://www.chess.com/club/e-g-s-online klik op meedoen, als je dit al ooit hebt gedaan hoef je
dit niet nogmaals te doen.
3.Aanmelden kan tussen 18:00 en 19:00 (als je per ongeluk later bent, geen paniek je kunt dan nog
aanhaken), maar zult even moeten wachten op de volgende ronde.
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:00. Elke speler krijgt 10 minuten per persoon per par�j.
We spelen in een Arena vorm, dit houdt in dat als je klaar bent met je par�j je niet hoe� te wachten tot dat
iedereen klaar is, maar je tegen de volgende speler die klaar is wordt ingeloot. Je kunt dus 2 x dezelfde
speler treffen.
5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/live#r=589299.
6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hebben wij jullie komende vrijdag online op
chess.com te zien.

Als u er niet uitkomt �jdens of voorafgaand aan het toernooi bel dan even naar --> 0611181339 (Jasper) of
stuur een mail naar ons.

Met vriendelijke groeten,

Erik Hamers en Jasper Kools

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 10
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 7-11-2020 19:29
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Spannende par�jen bij het online schaken
Afgelopen vrijdag waren we online te vinden op chess.com, dit vanwege het dichtgaan voor 2 weken van
onze schaakloca�e De Wildacker. We hopen 20 november verder te gaan. 
Gelukkig konden we via chess.com toch doorgaan met het organiseren van een schaakac�viteit.

Met vriendelijke groeten,
Erik Hamers en Jasper Kools



Jeugdleiders EGS



Onderwerp: Infobrief 11
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 13-11-2020 21:18
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Online jeugdschaaktoernooi

Zo schaakte Tigo:

De nr. 2 tegen de nr. 3





Onderwerp: Infobrief 12
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 18-11-2020 22:37
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden en Sjors spor�ef deelnemers,

Vanaf morgen gaat De Wildacker weer open. Iedereen is vrijdag weer van harte welkom bij het EGS
jeugdschaak.

Deze keer is het trainer Jasper die onze gasten gaat begeleiden bij de oefeningen en schaakspelletjes.
Zij worden verwacht rond de klok van 19 uur.

Met de jeugdleden gaan we weer trainen o.a. uit de werkboekjes en wedstrijdjes schaken.

Tot vrijdag aan het v. Hogendorpplein 73 in Goirle.

Met vriendelijke groet,
Erik & Jasper
EGS jeugdtrainers 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



Onderwerp: Infobrief 13
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 20-11-2020 21:57
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden en -vriendinnen,

Sjors sportief  
Omdat schaakmat ze�en nog te moeilijk is, spelen we eerst allerlei vaardigheidsspelletjes om de loop, het gaan en slaan te oefenen:

Stap 2 tm 4



Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



Onderwerp: Infobrief 14
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 27-11-2020 21:53
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden en -vriendinnen,

Sjors sportief
De kinderen werd de loop van de stukken nog eens geoefend met het spelletje: zet zo snel mogelijk in de
beginstelling.

                                                                              Het kan in 15 zetten!
                                                                              Wie ziet deze snelste manier?

Als de kinderen doorgaan met schaken, kunnen zij volgende week met de groep om 18.45
aansluiten.
Alle kinderen werken in hun eigen tempo en niveau. We gaan in het werkboek verder met
verdedigen. Om goed te kunnen verdedigen is het nodig de waarde van de stukken te kennen.
Daarmee hee� trainer Jasper al een begin gemaakt:

Stap 2 tm 4
Partijen in Ronde 7 - 27-11-2020.

  1 Rein       - Jorius       0-1   
2 Ludo       - Thijmen      1-0   

  3 Tom        - Jerion       0-1   

Pos        Naam    Score
1             Rein       5,0
2             Ludo      4,5
3             Thijs      4,0
4             Yijun      3,5
5             Jerion   3,5



  4 Menno      - Sacha        0-1   
5 Merlijn    - Tim          0-1   

  6 Tigo       - Finn         1-0   

Afwezig met bericht 
Thijs    
Yijun              
Ciske             
Sil                 

6             Thijmen3,0
7             Jorius    3,0
8             Tim        3,0
9             Sacha    3,0
10           Sil           2,0
11           Erik        2,0
12           Menno 2,0
13           Tigo       2,0
14           Tom       2,0
15           Ciske     1,5
16           Merlijn 1,0
17           Finn       0,0

Planning
4-dec Les + compe��e

11-dec Les + compe��e

18-dec Les + compe��e

25-dec Kerstvakan�e

1-jan Kerstvakan�e

8-jan Les + compe��e

Met vriendelijke groeten,
Erik Hamers en Jasper Kools

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief15
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 4-12-2020 21:24
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Contribu�e
We zijn de snuffelperiode alweer ruimschoots voorbij. Graag zien wij uw bijdrage van 85 euro tegemoet.

Dit kan overgemaakt worden op rekening NL46 RABO 0161 4862 82 tnv Eerste Goirlese Schaakclub met vermelding
van de naam.

  Planning
11-dec Les + compe��e

18-dec Les + compe��e

25-dec Kerstvakan�e

1-jan Kerstvakan�e

8-jan Les + compe��e

15-jan Les + compe��e

22-jan Les + compe��e

29-jan Les + compe��e

5-feb Les + compe��e

12-feb Les + compe��e

19-feb Krokusvakan�e

26-feb Les + compe��e

Stap 1 tm 4

We hielden vandaag een toernooitje met de hele groep.



Onderwerp: Infobrief 16
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 11-12-2020 21:48
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Contribu�e
We zijn de snuffelperiode alweer ruimschoots voorbij. Graag zien wij uw bijdrage van 85 euro tegemoet.

Dit kan overgemaakt worden op rekening NL46 RABO 0161 4862 82 tnv Eerste Goirlese Schaakclub met vermelding
van de naam.

Planning
18-dec Les + compe��e

25-dec Kerstvakan�e

1-jan Kerstvakan�e

8-jan Les + compe��e

15-jan Les + compe��e

22-jan Les + compe��e

29-jan Les + compe��e

5-feb Les + compe��e

12-feb Les + compe��e

19-feb Krokusvakan�e

Stap 1
Omdat schaakmat ze�en vrij moeilijk kan zijn en lang kan duren, spelen we allerlei spelletjes om toch de

basisvaardigheden als loop, aanval en slaan te oefenen. Vandaag was dat:

en

Stap 2 – 4
Maar ook in de werkboekjes staan allerlei schaakspelletjes zoals



                                                                                    Het beroemde epaule�e mat



Onderwerp: Infobrief 17
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 15-12-2020 19:39
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Helaas hebben wij te horen gekregen dat de Wildacker wederom dicht gaat tot en met dinsdag 19 januari.

We gaan onze schaakac�viteiten daarom voorlopig even naar het online pla�orm chess.com verplaatsen.

Op vrijdag 18 dec. 9 en 16 jan. hebben we ervoor gekozen een toernooitje te
organiseren van 19:00 tot 20:00. Hieronder bevindt zich de informa�e.

Hoe gaat het eruit zien en wat moet je doen?

1.Je moet een account hebben op het online schaakpla�orm -> h�ps://www.chess.com/ (dit is
gra�s).

2.Je moet lid zijn van de online schaakclub van EGS. De volgende link brengt je naar onze
onlineclub: h�ps://www.chess.com/club/e-g-s-online klik op meedoen, als je dit al ooit hebt
gedaan hoef je dit niet nogmaals te doen.

3.Aanmelden kan tussen 18:00 en 19:00 (als je per ongeluk later bent, geen paniek je kunt dan nog
aanhaken), maar zult even moeten wachten op de volgende ronde.

4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:00. Elke speler krijgt 10/2 minuten per persoon
per par�j. We spelen in een Arena vorm, dit houdt in dat als je klaar bent met je par�j je niet hoe�
te wachten tot dat iedereen klaar is, maar je tegen de volgende speler die klaar is wordt ingeloot.
Je kunt dus 2 x dezelfde speler treffen.

5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/live#r=807249.

6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hebben wij jullie komende vrijdag online
op chess.com te zien.

Als u er niet uitkomt �jdens of voorafgaand aan het toernooi bel dan even naar --> 0611181339 (Jasper) of stuur een mail naar ons.

Met vriendelijke groeten,

Erik Hamers en Jasper Kools



1.Je moet een account maken op het online schaakpla�orm
-> h�ps://www.chess.com/ (dit is gra�s).
2.Je moet eerst lid worden van de online schaakclub van EGS om mee te kunnen
doen. De volgende link brengt je naar onze onlineclub: h�ps://www.chess.com
/club/e-g-s-online klik op meedoen, als je dit al ooit hebt gedaan hoef je dit niet
nogmaals te doen.
3.Aanmelden kan tussen 18:00 en 19:00 (als je per ongeluk later bent, geen paniek
je kunt dan nog aanhaken), maar zult even moeten wachten op de volgende ronde.
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:00. Elke speler krijgt 10/2 minuten
per persoon per par�j. We spelen in een Arena vorm, dit houdt in dat als je klaar
bent met je par�j je niet hoe� te wachten tot dat iedereen klaar is, maar je tegen de
volgende speler die klaar is wordt ingeloot. Je kunt dus 2 x dezelfde speler treffen.

Onderwerp: Infobrief 18
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 18-12-2020 21:06
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We speelden vanavond een online toernooi voor de jeugd. Dit is de eindstand

Na de kerstvakan�e is de Wildacker nog 2 weken dicht vanwege corona. Daarom spelen we op 9 en 16 januari
2021 nóg 2 ronden van 19:00 tot 20:00. Ik wil alle jeugdleden uitnodigen mee te doen!!

Vanavond speelden de nrs 1, Tigo, met zwart en 3, Thijs, tegen
elkaar. Het was een scherpe par�j die op en neer ging. Ze
speelden het London systeem van de damepion-opening. Beide

spelers hadden kansen want op de 15e zet speelde Thijs zijn
paard naar g5 en dreigt mat! Hij graa� een kuil voor een ander,
maar valt er zelf in!

Nu breekt de kerstvakan�e aan en we wensen iedereen fijne feestdagen.





Onderwerp: Infobrief 19
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 8-1-2021 12:07
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We zijn vandaag 8 januari en volgende week 15 januari weer online te vinden van
19:00 tot 20:00.
We willen iedereen uitnodigen om het toernooitje te spelen.

Hoe gaat het eruit zien en wat moet je doen?
1.Je moet een account hebben op het online schaakpla�orm
-> h�ps://www.chess.com/ (dit is gra�s).
2.Vervolgens moet je lid zijn van de online schaakclub van EGS. De volgende link
brengt je naar onze onlineclub: h�ps://www.chess.com/club/e-g-s-online klik op
meedoen, als je dit al ooit hebt gedaan hoef je dit niet nogmaals te doen.
3.Aanmelden kan tussen 18:00 en 19:00 (als je per ongeluk later bent, geen paniek je
kunt dan nog aanhaken), maar zult even moeten wachten op de volgende ronde.
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:00. Elke speler krijgt 10 minuten per
persoon per par�j + je krijgt bij iedere zet die je doet 2 seconde erbij. We spelen in
een Arena vorm, dit houdt in dat als je klaar bent met je par�j je niet hoe� te
wachten tot dat iedereen klaar is, maar je tegen de volgende speler die klaar is wordt
ingeloot. Je kunt dus 2 x dezelfde speler treffen.
5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/live#r=846406.

6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hopen wij jullie komende
vrijdag online op chess.com te zien.

Met vriendelijke groeten,
Erik Hamers en Jasper Kools

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



Onderwerp: Infobrief 20
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 8-1-2021 22:20
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We hadden een hele mooie opkomst met 14 spelers.

Volgende toernooi volgende week, ik hoop dat iedereen meedoet. Daarna
hopelijk weer clubavond in de Wildacker.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 15-1-2021 22:09
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We speelden weer leuke en leerzame par�jtjes tegen elkaar.
Hier zullen we nog 3 weken mee doorgaan.



Onderwerp: Infobrief 22
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 22-1-2021 18:15
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Hoe gaat het eruit zien en wat moet je doen?

1.Je moet een account hebben op het online schaakpla�orm -> h�ps://www.chess.com/ (dit is gra�s).

2.Je moet lid zijn van de online schaakclub van EGS. De volgende link brengt je naar onze onlineclub: h�ps://www.chess.com
/club/e-g-s-online klik op meedoen, als je dit al ooit hebt gedaan hoef je dit niet nogmaals te doen.

3.Aanmelden kan tussen 18:00 en 19:00 (als je per ongeluk later bent, geen paniek je kunt dan nog aanhaken), maar zult even
moeten wachten op de volgende ronde.

4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:00. Elke speler krijgt 10 minuten per persoon per par�j + je krijgt bij iedere zet
die je doet 2 seconde erbij. We spelen in een Arena vorm, dit houdt in dat als je klaar bent met je par�j je niet hoe� te
wachten tot dat iedereen klaar is, maar je tegen de volgende speler die klaar is wordt ingeloot. Je kunt dus 2 x dezelfde speler
treffen.

5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/live#r=893215

6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hebben wij jullie komende vrijdag online op chess.com te zien.

Met vriendelijke groeten,

Erik Hamers en Jasper Kools

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 22-1-2021 22:12
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We hebben deze avond weer gezellig met een grote groep kunnen schaken. Er waren maar liefst 18 deelnemers,
waarvan 16 jeugdschakers en 2 trainers aanwezig, een mooie opkomst kun je dat wel noemen.  We zagen deze avond
veel spannende par�jen, mooie combina�es en ze�en waar we ook al�jd weer wat van kunnen leren. Onderstaand
hebben wij wat fragmenten van gespeelde par�jen van deze avond neergezet en er een stukje over geschreven. Na een
spannende strijd om de eerste, tweede en derde plek willen we graag Sil, Ludo en Menno feliciteren met het behalen
van hun podium plek!

Zolang de maatregelen omtrent corona ons nog niet toelaten om fysiek les te geven zullen we onze online
schaaktoernooitjes blijven organiseren tussen 19:00 en 20:00. Hopelijk zien we jullie volgende week weer online en

kunnen we er weer net zo'n gezellige avond als vandaag ervan maken���.

Met vriendelijke groeten,
Erik Hamers en Jasper Kools



Onderwerp: Infobrief 24
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 29-1-2021 21:00
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Vanavond hebben we weer een online toernooitje geschaakt. Deze avond hadden we 14 deelnemers. We vinden het als
trainers ook erg leuk en leerzaam om te zien hoe iedereen online schaakt. Deze avond bestond de top 3 uit #1 Merlijn,
#2 Ludo en op 3# Ciske gefeliciteerd met het behalen van de gouden, zilveren en bronzen medaille!  Het was deze
avond vooral spannend wie de tweede en derde plaats zou halen. Ook zagen we goede en leerzame par�jen bij de
kinderen die niet in de top 3 zijn beland dit moet uiteraard niet vergeten worden, blijf zo doorgaan!



Par�j fragmenten
Par�j 1 
Jorius - Sebas�aan



Sebas�aan moest in deze par�j opboksen tegen de al ervaren Jorius. Het lukte Sebas�aan lang om goed stand te
houden, maar uiteindelijk wist Jorius in de bovenstaande stelling goed gebruik te maken van de wat onveilige koning op
f6 (hij staat veiliger achter de pionnen dan ervoor). Jorius hee� zojuist zijn loper naar het veld g5# gespeeld en dat is
mat. Erg bijzonder, want een schaakmat met 2 lopers en een paard zie je niet zo vaak! Zo zie je maar hoe belangrijk het
is dat je al je stukken mee laat doen in de aanval.

De termen die wij gebruiken voor mat ze�ende stukken + aangegeven welke bij welke term hoort.
Paard op f3 = helper
Paard op e5= bewaker
Loper op g5= de jager

Par�j 2 Merlijn - Erik





Merlijn de winnaar van vanavond met maar liefst 9 keer winnen en maar 1 par�j verloren moest in ronde 9 tegen Erik
spelen. Merlijn speelde in eerste instan�e heel snel zijn dame eruit en volgende niet helemaal de gouden regels, een �p
voor Merlijn en andere schakers is dan ook om goed op te le�en dat je eerst een pion in het centrum zet dan zo snel
mogelijk je stukken van hun begin veld a�aalt en je koning vervolgens in veiligheid brengt door bijvoorbeeld te rokeren.
Maar goed. De bovenstaande stelling ziet er al erg spannend uit, maar is dit ook? Erik zijn toren en dame werken
uitstekend samen en vallen het veld h2 aan met de dreiging dame x h2 en schaakmat! Merlijn vond in de bovenstaande
stelling helaas niet de goede verdedigingsmanier en speelde de zet kh1, je zult je misschien afvragen wat had hij dan
wel kunnen doen?! Nou je zou in deze stelling f4 kunnen doen met de verdedigingsmanier dekken, want kijk maar eens
naar het 2de fragment naast het eerste fragment van de par�j en je ziet dat dame van wit ineens weer meedoet. Al met
al mag Merlijn spreken van een knappe presta�e en misschien lukt het hem de volgende keer om van een van de

trainers te winnen ���

Volgende week weer online te vinden
Volgende week zal er weer een online toernooitje worden georganiseerd op chess.com en hopen we jullie weer online
te kunnen ontmoeten. We vonden het erg leuk en hopen ook dat iedereen veel plezier eraan hee� beleefd. We willen
ook de leden van Erik zijn groep succes wensen voor de zaterdag wedstrijd die zij spelen voor EGS 2. Wij wensen
iedereen een fijn weekend en tot volgende week.

Groeten,
Erik Hamers en Jasper Kools



Onderwerp: Infobrief 25
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 5-2-2021 22:01
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We speelden weer online omdat ons clubgebouw de Wildacker nog steeds is gesloten vanwege corona. Er deden deze keer zelfs 18 kinderen mee!
Het was dan ook weer een erg leuk toernooitje waar van alles gebeurde waarvan hieronder verslag van enkele momenten.



Onderwerp: Infobrief 26
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 12-2-2021 21:37
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We speelden nog een hele leuke ronde met 16 kinderen voor de krokusvakan�e. Volgende week geen online

schaken dus.
De volgende ontmoe�ng van het EGS jeugdschaak staat gepland op 26 februari.
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Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 26-2-2021 21:35
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

We speelden weer een toernooitje na de vakan�e met 12 kinderen.
Deze keer trok Ludo aan het langste eind.

Het duurt wel lang die coronacrisis. Heel jammer dat we niet bij elkaar kunnen komen in ons clubhuis.
We kunnen er helaas niets aan doen dan maar af te wachten.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 5-3-2021 21:08
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We speelden weer een leuk toernooitje met 12 kinderen en een opvallende overwinning van Ludo op trainer Erik.

De lockdown in Nederland duurt in elk geval tot en met 15 maart 2021.

Dus volgende week in ieder geval nog een online toernooi. Hopelijke de laatste.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 12-3-2021 21:03
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Met 16 kinderen van onze jeugdschaakclub EGS, beleefden we weer een leuk schaaktoernooi waarvan hieronder verslag.

Alleen de nr. 2, Jorius wist van de  nr 1, Thijs,

te winnen. In de stelling dacht Thijs nóg 2

punten te verschalken waar verdedigen tegen

mat in één geboden was. 22 Pxf8? Dxh2#

Met de wereldberoemde penning, de p

van dupam, wist Thijs nóg eens 6 punten te

winnen en vervolgens ook de par�j tegen

de nr 3 Tim.

De nr 4, Menno valt de zwarte dame van Finn aan en
Finn besluit met Pf6 een tegenaanval op de dame van
Menno. Deze nam echter eerst de dame mét schaak
en na schaak opheffen, bleef hij dame vóór door haar
veilig te ze�en. Met dame meer, won Menno.

Thomas won van Eef met het

wereldberoemde herdersmatje.



Onderwerp: Infobrief 30
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 19-3-2021 21:24
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We haalden voorlopig de hoogste opkomst met 17! Kinderen. En we zagen leerlingen de trainers verslaan. Lees er alles over in het
onderstaand verslag.

Jasper en ik hopen dat we weer zo snel mogelijk naar het normaal kunnen, maar zolang de maatregelen gelden zullen we het toch nog
even online moeten organiseren. Gelukkig is het toernooitje al�jd druk bezet en zien we dat het erg goed bevalt.
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Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 26-3-2021 21:39
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Het was vanavond weer volle bak. Erg leuk te zien hoe er strijd wordt geleverd en de kinderen steeds behendiger worden in aanvallen, de 4
manieren van verdedigen, de manieren om punten te winnen en mat in één ze�en. Lees hieronder het verslag.
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Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 2-4-2021 21:36
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Jeugdtoernooi
Op 10 april wordt het Brabants Persoonlijk Kampioenschap voor de categorie C jeugd georganiseerd.
(jeugd geboren in of na 2007)
Thijmen doet mee! Het wordt online gehouden op https://www.schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen/platform-tornelo

We wensen hem veel succes.

EGS toernooi

Hieronder weer verslag van ons interne toernooi waar 16 kinderen aan meededen.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 9-4-2021 22:05
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Toernooien
Tim, Thijmen en Merlijn doen morgen mee aan het Brabantse kampioenschap in de C categorie.
Wij wensen hun veel succes.

Het onderlinge EGS toernooi was weer goed bezocht met 17 deelnemers en was, hopelijk een generale voor Tim want hij kwam samen

met Jorius op de 1e plaats.
Lees waarom een gepend stuk zich niet kan verdedigen door weg te gaan.



Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



Onderwerp: Infobrief 34
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 16-4-2021 22:11
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Deze vrijdagavond hebben we weer gezellig ons online schaaktoernooi mogen organiseren. We zien dat het aantal deelnemers vanavond zelfs de 21 aan�kte.  Een record!

Voor vanavond hebben we weer een verslagje geschreven van fragmenten uit gespeelde par�jen. We zien veel enthousiaste schakers op vrijdagavond meedoen en dit vinden wij erg leuk
om te zien. We hopen natuurlijk dat we in de nabije toekomst weer eens fysiek achter het schaakbord mogen gaan zi�en, maar helaas zijn wij net zoals velen a�ankelijk van de regels die
nu gelden. ���.

Top 3 van vanavond:

Verdere uitslagen:

Par�j fragment 1 Tigo -Thijmen

1                                                                                                                                                                                                                               2

Par�j fragment 2 Eef - Ries



Verslag Noord Brabants Kampioenschappen voor C-Jeugd (Merlijn)

Wij hebben van Merlijn een verslag ontvangen waarin hij een �p en een top hee� verwerkt. Links de Top en rechts de Tip.

Verslag van Merlijn:
Zaterdag heb ik deelgenomen aan de Noord-Brabants Kampioenschappen van de C-Jeugd van de NBSB. Spannend natuurlijk. Het was ook in een ander programma Tornelo. Ook even
wennen maar het ging vanzelf goed. Het was een lang programma. Aanmelden om 10 uur en laatste par�j om 16uur.

Weinig gewonnen, goede tegenstanders, maar toch een leuke dag. 17e geworden van de 21 met 2 punten.

In deze par�j lukt het Merlijn om de verdediger                                          In deze par�j is de dame van Merlijn ingesloten
van het herdersmatje, het paard, met g5 weg te jagen en                         (de i van drupami) en ging verloren met Lf8-e7.
mat met jager en helper te geven.

Meer deelnemers Noord-Brabants Kampioenschap

We feliciteren Fedor met het behalen van de 3de plek en vinden het erg leuk om te zien dat Tim (16de), Merlijn (17de) en Thijmen (20ste) mee hebben gedaan aan het Noord-Brabants
Kampioenschap voor C-jeugd! Erg knappe resultaten en ook erg leerzaam om op zo'n sterk toernooi mee te schaken. Ga zo door!

Met vriendelijke schaakgroeten,

Erik Hamers en Jasper Kools



Onderwerp: Infobrief 35
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 30-4-2021 22:48
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Storing bij chess.com vorige week
Er waren vanavond kinderen die niet mee konden doen omdat ze bij chess.com geblokkeerd waren. Dat is het gevolg van de storing vorige week
waarover nader bericht van Jasper.

Niet en wel schaken in de meivakan�e
Er zal 2 weken geen jeugdschaak zijn ’s avonds maar er is nu elke vrijdagmiddag ook EGS online schaken waar iedereen, ook jeugdspelers aan mee
kunnen doen. Vrijdagmiddag om 14.00 uur.

Info: schaakclubegs@gmail.com

Toernooi





Onderwerp: Infobrief 36
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 7-5-2021 15:37
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden en ouders

Vanavond wél online toernooi
Ivm de perikelen op chess.com met het blokkeren van spelers door een storing, heeft Jasper besloten om het toernooi vanavond door te laten gaan
zodat geblokkeerde kinderen met een nieuw account kunnen schaken.

Brabantse Pupillenkampioenschappen
zondag 16 mei  zijn de Brabantse Pupillenkampioenschappen.
Bij voldoende deelnemers spelen de F/ G/ H categorieën apart, jeugd & meisjes spelen in dezelfde groep. In verband met de huidige Corona

maatregelen wordt het toernooi online gespeeld via het platform Tornelo. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

De Persoonlijke Kampioenschappen zijn Open Kampioenschappen.
Deelnemers moeten lid zijn van de NBSB en de KNSB; aanmelden met KNSB nummer is noodzakelijk.
Aanmelden uiterlijk op 13 mei 2021.
Categorie F (geboren in of na 2012)
Categorie G (geboren in of na 2013)
Categorie H (geboren in of na 2014)
Aanvang:      13:30 uur (aanmelden tussen 12:45 en 13:15)
Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan het toernooi via e-mail extra uitleg over Tornelo toegestuurd evenals de toernooilink. Voor deelnemers die
willen oefenen met Tornelo houden we een tes�oernooi. Datum en �jds�p van het tes�oernooi volgt z.s.m. op de toernooipagina & wordt via mail
naar de deelnemers gecommuniceerd.

Meer informatie www.nbsb.nl
Contact: jeugd@nbsb.nl

Met vriendelijke groet,



Onderwerp: Infobrief 37
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 22-5-2021 12:52
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

De Wildacker
Is nog druk in overleg met de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen.  We krijgen zo snel mogelijk bericht wanneer we weer onze schaakclubac�viteiten
kunnen vervolgen.

Toernooi

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



Onderwerp: Infobrief 37
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 28-5-2021 21:43
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Wildacker weer open!!
Omdat ons clubgebouw weer open mag, zijn onze jeugdleden en geïnteresseerden weer van harte welkom a.s. vrijdag om 18.45 uur. De ouders
mogen niet met de kinderen naar binnen komen, ook niet bij het a�alen.
Einde: 20.15 uur.

Planning

4-jun Les + compe��e

11-jun Les + compe��e

18-jun Les + compe��e

25-jun Les + compe��e

2-jul Les + compe��e

9-jul Les + compe��e

16-jul Les + compe��e

23-jul Zomervakantie

Laatste online toernooi

Uiteindelijk matbeeld van
jager, de dame, +
helper, de koning





Onderwerp: Infobrief 38
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 4-6-2021 22:56
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Stap 2,3,4
Planning

11-jun Les + compe��e

18-jun Les + compe��e

25-jun Les + compe��e

2-jul Les + compe��e

9-jul Les + compe��e

16-jul Les + compe��e

23-jul Zomervakantie



Onderwerp: infobrief 39
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 11-6-2021 21:38
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

We speelden vanavond een toernooitje met de hele groep. Kinderen konden kiezen uit schaken met matze�en of meeste punten of schaken met een

opdracht. 2e Ronde werd er massaal voor schaken met een opdracht gekozen. Je wint dan als je je opdracht hebt volbracht.



Onderwerp: Infobrief 40
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 18-6-2021 22:25
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

25-jun Les + compe��e Uitreiking bekers MBC

2-jul Les + compe��e

9-jul Les + compe��e

16-jul Les + compe��e

23-jul Zomervakantie



Onderwerp: Infobrief 41
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 25-6-2021 22:14
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Compe��e

Eindstand MIDDEN-BRABANT CUP



Onderwerp: Infobrief 42
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 2-7-2021 22:11
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Compe��e

Planning
9-jul Les + compe��e Tm ronde  9

16-jul Les + compe��e prijsuitreiking

23-jul Zomervakantie



Onderwerp: Infobrief 43
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 9-7-2021 21:59
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden

Het was weer volle bak op het EGS jeugdkampioenschap.

Planning
16-jul Les + compe��e ronde 8 en 9 + prijsuitreiking

23-jul Zomervakantie

10-sep Inlooptoernooi Begin nieuwe seizoen

17-sep Inlooptoernooi

24-sep Les + compe��e

1-okt Les + compe��e

8-okt Les + compe��e

15-okt Les + compe��e

22-okt Les + compe��e

29-okt Herfstvakan�e



Onderwerp: Infobrief 44
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@gmail.com>
Datum: 16-7-2021 22:00
Aan: "hamersgoirle@ziggo.nl" <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste schaakvrienden,

Eindstand EGS clubkampioenschap

Diploma voor Ludo

Toernooien



Jasper, Jerion en Jorius doen al mee!

Planning

Jasper Kools, Thijs Spapens, Erik Hamers
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