
Onderwerp: Infobrief 1
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 18-9-2021 09:33
Aan: hamersgoirle@gmail.com

Jeugdschaak  Infobrief  1

Beste schaakvrienden en -vriendin,
We zijn weer begonnen!!!

Het inlooptoernooi werd weer goed bezocht
door onze schaakjeugd en nieuwe leden.

De echte beginners mochten in een
schaakboekje werken en speelden al spelletjes
als kat en muis

Inlooptoernooi
Partijen in Ronde 4 - 17-9-2021.

1 Tigo - Thijmen 1-0
2 Eef - Yijun 0-1
3 Ludo - Rein 0-1
4 Merlijn - Jerion 0-1
5 Sil - Jan 1-0
6 Menno - Ciske 1-0
7 Jorius - Julian 1-0
8 Mick - Ries ½-½
9 Gies - Sebas 0-1
10 Guus - Sem 0-1
11 Aila - Tibbe 0-1
12 Benjamin - Jelle 1-0

Tom - Afw met bericht
Sacha - Afw met bericht
Tim - Afw met bericht
Finn - Afw met bericht

Pos Naam Score
1 Tigo 4,0
2 Yijun 4,0
3 Sil 3,0
4 Thijmen3,0
5 Rein 3,0
6 Jerion 3,0
7 Jorius 2,5
8 Menno2,5
9 Ciske 2,0
10 Merlijn2,0
11 Eef 2,0
12 Ludo 2,0
13 Jan 2,0
14 Sebas 2,0
15 Sem 2,0

Pos Naam Score
16 Ries 1,5
17 Mick 1,5
18 Tibbe 1,5
19 Julian 1,5
20 Guus 1,0
21 Gies 1,0
22 Benjamin1,0
23 Tom 0,0
24 Thijs 0,0
25 Sacha 0,0
27 Tim 0,0
28 Finn 0,0
29 Jelle 0,0
30 Aila 0,0

Planning

24-sep Inlooptoernooi laatste ronden
1-okt Les + competitie
8-okt Les + competitie
15-okt Les + competitie
22-okt Les + competitie
29-okt Herfstvakantie einde snuffelperiode
5-nov Les + competitie
12-nov Les + competitie
19-nov Les + competitie
26-nov Les + competitie

Met vriendelijke groet,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 2
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 28-9-2021 17:03
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak  Infobrief  2

Beste schaakvrienden,

Deze vrijdag hebben wij de allerlaatste ronde
gespeeld van het inloopschaaktoernooi. Het
ging lange tijd erg gelijk op in de top van het
toernooi, maar uiteindelijk mocht Yijun net als
vorig jaar zich bekronen met de winst! Knap en
ga zo door! Met 30 deelnemers aan het
inloopschakentoernooi zien we dat steeds meer
kinderen onze schaakclub kunnen vinden. Tot
22 oktober is het nog mogelijk om een vriend of
vriendin mee te vragen om te komen snuffelen
op onze schaakclub en kennis te laten maken
met de schaaksport.

We hebben voor de geïnteresseerde lezer nog
even de uitslag van het inlooptoernooi
hieronder geplaatst:

Eindstand
1   Yijun 6.0
2   Thijmen 4.0
3   Tigo 4.0
4   Jerion 4.0
5.  Ciske 4.0
6   Jorius 3.5
7   Sil 3.0
8   Eef 3.0
9   Rein 3.0
10 Ludo 3.0
11 Jan 3.0
12 Guus 3.0
13 Menno 2.5
14 Sebas 2.0
15 Merlijn 2.0
16 Sem 2.0
17Julian 2.0
18 Mick 2.0
19 Gies 2.0
20 Tim 2.0
21 Sacha 2.0
22 Ries 1.5
23 Tibbe 1.5
24 Thijs 1.0
25 Benjamin 1.0
26 Jelle 1.0
27 Aila 0
28 Tom 0
29 Erik 0
30 Finn 0

Komende vrijdag
Komende vrijdag beginnen we weer met de
lessen en willen we iedereen vragen om zijn
schaakboekje en een potlood mee te nemen,
zodat we een goede start maken. Tot vrijdag!

Planning
24-sep Inlooptoernooi laatste ronden

1-okt Les + competitie



8-okt Les + competitie

15-okt Les + competitie

22-okt
Herfstvakantie + einde
snuffelperiode

29-okt Les + competitie

5-nov Les + competitie

12-nov Les + competitie

19-nov Les + competitie

26-nov
Les + competitie

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 3
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 7-10-2021 21:20
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak Infobrief 3

Beste schaakvrienden,

Afgelopen vrijdag zijn we weer begonnen met
de schaaklessen en voor jullie hebben we weer
een infobrief geschreven met een korte
samenvatting van wat we in de les hebben
besproken en gedaan.

Stap 1 groep
Bij de stap 1 groep is er een les gegeven over
de loop van de stukken, coördinaten en is er
weer geoefend in spelvormen passend bij deze
thema's.

Aan het einde van de les hebben ze afgesloten
met een partij. De uitslagen:

Stap 2 en hoger 
In de stap 2 en hoger groep werden de
leerlingen verdeeld in groepjes van ongeveer 4
leerlingen en kregen ze 15 minuten om met
elkaar in de volgende stelling 2 vragen te
beantwoorden:

1 Waarom staat wit beter in deze stelling?
2 Wat wordt jullie plan in de volgende stelling?



Na 15 minuten mocht elk groepje hun plan en
redenen geven waarom wit beter stond hier.

Nadat ieder groepje zijn ideeën heeft mogen
toelichten, heb ik doormiddel van het
demonstratiebord toelichting gegeven over
waarom welke plannen werkten en waarom
sommige plannen niet werkten.

Afsluiting
Goed nieuws voor de kinderen die nog geen
stap 1 boekje hadden ontvangen. We hebben
ze binnen en zullen deze vrijdag geven! We
vragen iedereen weer een potlood mee te
nemen en als het kan ook een gum.

Planning

8-okt Les + competitie

15-okt Les + competitie

22-okt
Herfstvakantie + einde
snuffelperiode

29-okt Les + competitie

5-nov Les + competitie

12-nov Les + competitie

19-nov Les + competitie

26-nov
Les + competitie

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 4
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 15-10-2021 11:26
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak Infobrief 4

Beste schaakvrienden,

Deze week hebben we weer een samenva�ng van de les en een aankondiging voor een jeugdtoernooi georganiseerd door schaakclub gardé (zie bijlage). 
Let op dat het deze week nog schaken is, maar dat we 22 oktober geen schaken hebben in verband met de herfstvakan�e.

Stap 1 groep
Afgelopen vrijdag was het weer �jd om te schaken.
In de stap 1 groep werd er geoefend met de loop van het paard. Het paard loopt geheel anders dan andere stukken op het schaakbord. In de les hebben we geoefend met
het bord en een spelvorm en voor de lezer hebben wij even een diagram hieronder geplaatst waarop je kunt zien hoe het paard gaat.

2 vooruit 1 opzij.
Het paard is voor beginnende leerlingen vaak het moeilijkste stuk om te leren.
Uiteindelijk hebben ze in de stap 1 groep afgesloten met een wedstrijdje 

Stap 2 groep

In de stap 2 groep zijn we net als voorgaande week begonnen met in kleine groepjes in een kwar�er een plan te bedenken in een moeilijke stelling.
De stelling van deze week:

In de bovenstaande stelling hee� wit mee ruimte en kunnen wit zijn stukken vrijuit bewegen. Zwart zijn stukken zi�en verstopt achter zijn eigen pionnen en hebben stuk
voor stuk bijna geen velden om naartoe te gaan. Hoe gaat wit verder was de vraag? Een las�ge vraag die wat vooruitdenken vereist en vraagt om wat strategisch inzicht op
het bord. Uiteindelijk na een kwar�er nadenken kwamen de meeste groepjes op het idee om de pion van g4 naar g5 te sturen en een aanval op de koningstelling uit te gaan
voeren. Een goed idee aangezien al wit zijn stukken naar het veld g5 kijken en deze stukken eigenlijk roepen van doe iets daar! 

Toernooi gardé
De schaakvereniging gardé organiseert zondag 31 oktober een jeugdtoernooitje. Een erg goede oefening voor kinderen die willen oefenen met het wedstrijd schaken. Het
toernooi is ingedeeld in verschillende groepen, zodat je tegen spelers komt van ongeveer dezelfde speelsterkte. We hebben een bijlage toegevoegd waarin meer informa�e
te vinden is over het toernooi en hopen dat net als voorgaande jaren er weer schakers van EGS mee zullen doen! 

Planning:

15-okt Les + competitie

22-okt
Herfstvakantie + einde
snuffelperiode

29-okt Les + competitie

5-nov Les + competitie

12-nov Les + competitie



19-nov Les + competitie

26-nov Les + competitie

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders

Bijlagen:

2122Garde Jeugdtoernooi 311021.pdf 96,1 KB



Onderwerp: Infobrief 5
Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>
Datum: 15-10-2021 22:42
Aan: hamersgoirle@gmail.com

Jeugdschaak  Infobrief  5

Beste schaakvrienden en -vriendin,

Stap 1

Thijs hee� de mogelijkheden door genomen hoe je geen puntenverlies hoe� te lijden:

Stap 2 en 3
We leren en oefenen in stap 2 en 3 dat je met tactische
zetten punten kunt winnen: DRUPAMI (dub. aanval,
röntgen, uitsch. verd. penning mat en insluiten)
Maar we leren ook al strategische zetten: je wint geen
punten maar de zet past wel in een plan.
Stap 1: de rokade.
Stap 2: activiteit vd stukken en de 3 gouden regels.
Stap 3: opening afmaken, het vierkant en de sleutelvelden.
Daar ging onze les over:
Een stuk van zwart dreigt actief te worden. Beperk die
activiteit!

Je hoeft maar één zet te spelen. Die zet moet duidelijk de beste
zijn.
1 Thijmen - Diederik 1-0
2 Finn - Menno 1-0
3 Tom - Tim 1-0
4 Rein - Tigo 1-0
5 Yijun - Erik 1-0
6 Ciske - Sacha 1-0
7 Jerion - Jorius ½-½

Planning

22-okt Les + competitie
29-okt Herfstvakantie einde snuffelperiode
5-nov Les + competitie
12-nov Les + competitie
19-nov Les + competitie
26-nov Les + competitie

Met vriendelijke groet,
Jasper & Thijs

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 5 + Contribu�e
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 4-11-2021 22:06
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak Infobrief 5

Beste schaakvrienden,

Wij hebben onderstaand weer de infobrief geschreven met daarin een korte samenva�ng van de les. Wij
hebben beneden aan de infobrief de info toegevoegd voor het betalen van de contribu�e en bijgevoegd in de
bijlage een flyer van een jeugdtoernooi. Het zou leuk zijn als we met een aantal kinderen deel kunnen nemen!

Stap 1
We borduurden verder op de les van Thijs over verdedigen.

Wat is verdedigen? Zorgen dat je geen punten verliest!

 Daarom moet je van moment tot moment vragen

1.zijn er punten in gevaar?

Slim verdedigen als je de juiste keuze maakt tussen:

1.weggaan = zoek veilig veld

2.tussenplaatsen

3.slaan of ruilen

4.dekken

Wanneer hee� dekken geen zin?

Als je stuk van hogere waarde is.

De Koning dekken bij gevaar is dus uit den boze.
De koning mag zich niet laten slaan en moet dus verdedigen



Verdedig tegen schaak door:

1.Weggaan

2.Slaan

3.Tussenplaatsen

Par�jen in Ronde 4

1 Gies    - Sem        0-1

2 Julian  - Vik        0-1

3 Sebas�an - Ties     0-1

4 Damjan    - Margot   0-1

Stap 2 en hoger

In de stap 2 en hoger groep hebben we geoefend met het uitspelen van het
volgende eindspel:

Zwart kan bijna promoveren, maar wit is nog aan zet. Wit kan deze partij
winnen, maar dan moet hij wel erg goed weten wat hij moet doen. Het idee is
om de witte dame de zwarte koning schaak te geven en tegelijkertijd de zwarte
pion aan te vallen, als dit lukt dan moet zwart de pion blijven verdedigen en
moet de koning vóór de pion gaan staan en dat zorgt er weer voor dat de pion
die bijna tot dame kan promoveren niet vooruit kan (zie volgende stelling).



Elke keer als de koning voor de pion komt kan wit zijn koning een stapje
dichterbij brengen en uiteindelijk schaakmat geven. Een moeilijke opdracht,
maar toch her en der tijdens de les gelukt om op te lossen. 

Contribu�e
We zijn de snuffelperiode alweer 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:
5 november - les
12 november - les
19 november - les
26 november - les
3 december - les
10 december - les
17 december - les
24 december - kerstvakan�e
31 december - kerstvakan�e

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders

Bijlagen:

Flyer BSVjeugdtoernooi 21.docx 235 KB



15e BSV 
Jeugdtoernooi 
 

Op zondag 28 november is het weer zover!! Het Bergen op Zoomse jeugdtoernooi wordt dan 
gespeeld (de 15e editie). Komt allen naar het Gymnasium Juvenaat, Pater Dehonlaan 63, 4615 
DC te Bergen op Zoom. 

We spelen met tienkampen ingedeeld op sterkte. Speeltempo is 15 minuten per persoon per 
partij. Prijzen hoofdgroep: €40 €20 en €10. In de overige groepen €20 €15 en €10. 

Inschrijving via e-mail of telefoon: oliver_de_hert@hotmail.com of 0164-655289. Aanmelden 
is mogelijk tot 27 november 21:00. Na deze tijd is alleen aanmelden aan de zaal nog mogelijk. 
Het inschrijfgeld is €7, leerlingen van het Juvenaat spelen gratis mee!  

De zaal is open om 9:00. Tussen 9:30 en 10:30 kan aangemeld worden of een inschrijving 
gemaakt worden. De eerste ronde begint om 11:00. De prijsuitreiking staat gepland rond 17:15. 
Tussen de ronden door is er een leuke loterij en Risk-chess (schaken met een opdracht). 

 

 

mailto:oliver_de_hert@hotmail.com


Onderwerp: Infobrief 6 & 7 + afgelas�ng BSV Jeugdtoernooi
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 18-11-2021 21:22
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Jeugdschaak Infobrief 6 & 7

Beste schaakvrienden,

Wij hebben een infobrief geschreven waarin we voor deze keer een samenva�ng hebben geschreven voor van de
afgelopen 2 lessen. Jasper zijn mail verstuurde geen mails en kon een �jdje geen plaatjes toevoegen in de infobrief.

Toernooi BSV gaat niet door
De laatste weken hebben wij een flyer uitgedeeld voor het BSV-toernooi. Helaas hebben we vandaag te horen gekregen
dat het toernooi niet zal doorgaan i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen.

Midden-Brabantcup gaat wel door aankomende zondag
Aankomend zondag 21-11-2021 wordt de Midden-Brabant cup weer georganiseerd. We hopen dat er weer een aantal
jeugdleden van EGS meedoen.

Bij het toernooi zullen ze vragen welke stap je volgt, stap 1, 2 of 3 +. Je wordt vervolgens in een groep gezet met spelers
van dezelfde stap.
Er is een bar om wat te drinken. Erg leerzaam om mee te doen aan een schaaktoernooi, maar ook erg leuk en gezellig!
Het toernooi is verdeeld over 5 zondagen. De overige data worden nog doorgestuurd. De beste 4 uitslagen tellen mee
voor de einduitslag die bekend wordt gemaakt bij de laatste ronde van de Midden-Brabantcup.

Aanmelden 9:30 en 10:00
Begin toernooi: 10:00 tot 13:00 +-
Inschrijfgeld (betalen aan de zaal): 1 euro.
Corona: Spelers boven de 18 jaar moeten een geldige coronatoegansbewijs tonen
Loca�e: Sporthal de Slagen, De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk

Laat ons weten als je meedoet! ���, zodat we het kunnen laten weten aan Elias (organisator). EGS is medeorganisator
van het toernooi.

Stap 1
De afgelopen 2 weken hebben we met de stap 1 groep vooral geoefend met de waarde van de stukken en met de
kinderen die aan het begin zi�en van hun stap 1 boek kat en muis weer gespeeld. Met kat en muis proberen wij de loop
van de pion en de dame te oefenen. Een avond hee� de stap 1 groep gemengd met de stap 2 en hoger groep een
toernooitje gespeeld met �jd.



Stap 2:
In de stap 2 groep hee� Thijs een stelling behandeld waarin de leerlingen in groepjes van 4 samen mochten
brainstormen over een puzzel van het bord. De puzzel voor deze keer ging over mat. Een aantal leerlingen lukte het om
de puzzel op te lossen. Ook de stap 2 groep hee� deelgenomen aan toernooi met de stap 1 groep. Voor de
aankomende les zullen we weer beginnen met een puzzel opgave.

Herinnering contribu�e:

We zijn de snuffelperiode alweer 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:
19 november - les
26 november - les
3 december - les
10 december - les
17 december - les
24 december - kerstvakan�e
31 december - kerstvakan�e

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders



Onderwerp: Infobrief 8 & 9 (belangrijke info corona + online toernooi)
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 1-12-2021 20:36
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste Schaakvrienden,

Aankomende 3 vrijdagen zullen de schaaklessen online worden georganiseerd. Wij vinden het jammer
dat we geen les mogen geven bij de Wildacker, maar proberen er uiteraard het beste van te maken!
Lees deze infobrief goed door wanneer je wilt deelnemen aan het online schaken. Mocht je er na de
onderstaand benoemde stappen niet uitkomen kijk dan even in de bijgevoegde handleiding of neem
contact op met ons!

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 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par�j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.
5.Deze link brengt je naar het toernooi:h�ps://www.chess.com/play/tournament/2765422

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

Samenva�ng van de lessen:
Stap 1:
Afgelopen 2 weken hebben wij hard gewerkt aan de volgende thema's:
1 De loop van de stukken (hoe gaan de stukken?)  
2 Hoe val je een stuk aan? 



3 Hoe sla je slim? Hoe win je punten? Moet je slaan??

De bovenstaande stappen zijn s�ekem best ingewikkeld en worden door ons regelma�g herhaalt,
zodat kinderen beetje bij beetje deze stappen gaan beheersen. In het middenstuk van de les hebben
we geoefend in de stappenboekjes en liep Jasper rond om waar nodig te ondersteunen. De les is
afgesloten met een wedstrijd schaken met klok. Jasper loopt rond �jdens de wedstrijd om zowel als
scheidsrechter soms mee te kijken bij de par�j en ook hier mee te kijken hoe het schaken gaat. 

Stap 2:
Stap 2 hee� geschaakt in een toernooi vorm en geoefend met het oplossen van moeilijke puzzels. De
puzzels waren gericht op de thema's van de stappenmethode.

Jasper is bezig met het voorbereiden van een puzzel avond gericht op thema's die voorkomen in stap 2
tot stap 4. We hopen wanneer we weer fysiek mogen schaken deze puzzelavond te kunnen doen! 

Herinnering contributie:
We zijn de snuffelperiode alweer 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:
3 december - online op chess.com

10 december - online op chess.com

17 december - online op chess.com

24 december - kerstvakantie

31 december - kerstvakantie



Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS



Onderwerp: Infobrief 10 + Midden-Brabant Cup 19 december
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 8-12-2021 14:09
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste Schaakvrienden,

We hebben onderstaand voor jullie alle informa�e van het online schaken klaargezet en een
samenva�ng gemaakt van het online toernooitje. We hopen dat iedereen het afgelopen vrijdag het
naar zin hee� gehad en zijn weg hee� kunnen vinden op chess.com. Wij zullen nog een keer de
handleiding toevoegen.

Midden-Brabant cup!
De tweede ronde van de Midden-Brabant cup mag 19 December doorgaan en wel in de
Wildacker!! De afgelopen jaren hebben er veel EGS jeugdleden meegedaan aan dit gezellige toernooi.
Wij als EGS helpen ook mee met de organisa�e van dit toernooi en hopen dat wij weer net als
voorgaande jaren veel jeugdspelers kunnen laten meedoen voor EGS. Laat even weten als je meedoet,

zodat wij dat door kunnen geven aan Elias (hoofdorganisator) ���. Voor alle informa�e zie de affiche
die wij bovenstaand hebben bijgevoegd. Tot dan!

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 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par�j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.



5.Deze link brengt je naar het toernooi:h�ps://www.chess.com/play/tournament/2780187

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

De winnaars van deze week:
Gefeliciteerd Yijun, Diederik en Jorius met het behalen van een online medaille!

De volledige stand:



Fragmenten uit het toernooi:
Yijun (wit) tegen Ludo (zwart)
Yijun speelde in de onderstaande stelling ph6. Met de zet ph6 valt wit zowel de koning als de toren op



f7 aan (dubbele aanval hout + koning). Zwart kan niet met zijn pion op g7 het paard op h6 slaan (zie
pijl), omdat deze gepend staat door de wi�e dame. Dit noemt men een absolute penning, omdat het
staartstuk een koning is en niet een stuk, als het staart stuk een paard, loper, toren of dame zou zijn
geweest zou het een rela�eve penning hete. Een mooie truc van Yijun! 

Uitslag par�j 1-0 

Vik (wit) tegen Eef (zwart)
De volgende par�j trok ook onze aandacht. In de onderstaande stelling hee� Vik net met zijn dame op
d5 een pion weggesnoept van zwart. Zwart probeert in de onderstaande stelling met de zet loper naar
e6 de wi�e dame aan te vallen op d5, maar ziet even over het hoofd dat de loper die van het c8
(belichte veld) a�omt ook de verdediger was van de b7 pion (zie pijl dame). Wit dacht even na en
sloeg vervolgens de pion op b7. Dit wint nog een pion voor wit, maar ook de toren op a8 kan niet
meer ontsnappen van de super dame! Goed gezien van Vik! Eef liet echter zien dat hij instaat was om
terug te knokken in de par�j en sleepte er nog een Remise uit. 

Uitslag par�j. 1/2 - 1/2 



Planning:
10 december - online op chess.com
17 december - online op chess.com
24 december - kerstvakan�e
31 december - kerstvakan�e
7 januari 
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari 

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS

Bijlagen:

Affiche districtscup 2021.doc 384 KB



EGS-handleinding-Chess.com_.pdf 844 KB



NB-SCHAAKBOND       DISTRICT DEN BOSCH  DISTRICT TILBURG                                         

 
De NBSB organiseert samen met schaakverenigingen uit districten 
Tilburg en Den Bosch de Midden-Brabant Cup. Dit is een serie leuke 
toernooien op zondagen voor beginnende en gevorderde 
jeugdschakers. De indeling gaat op grond van de behaalde stap: van 
stap 0 (nog geen stappendiploma) tot en met stap 3 en hoger.   
Er wordt op de volgende zondagen en locaties gespeeld: 
21 november 2021 (1e ronde):  Sporthal de Slagen te Waalwijk 
19 december 2021 (2e ronde):  De Wildacker te Goirle 
16 januari 2022 (3e ronde): BS Wandelbos te Tilburg 
13 maart 2022 (4e ronde): De Bunders te Oisterwijk 
10 april 2022 (5e ronde): wordt later bekend gemaakt 
 
Adressen speellocaties: 
Topsporthal de Slagen, De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (0416 683700) 
De Wildacker, Van Hogendorpplein 73, 5051ST Goirle (013-5342447) 
BS Wandelbos, Auteurslaan 7, 5044MA Tilburg (013-4675987) 
Trefcentrum De Bunders, F. Halsstraat 34, 5062LK Oisterwijk (013-5230999) 
 
De toernooien zijn van 10:00 tot ca. 13:00 uur. De locaties zijn open voor 
deelnemers vanaf 9:30 uur. Het inschrijfgeld per zondag is € 2,-  
Vooraf aanmelden is handig en kan bij de districtsjeugdleider Elias Thijsse 
(bij voorkeur via e-mail eliasthysse@gmail.com of anders telefonisch: 0416-
362135) of bij je jeugdleider. Vermeld je club of school, en het laatste 
stappendiploma (als je bijv. in de lesgroep van stap 2 zit, dan zal stap 1 of 1+ 
je laatst behaalde stap zijn) 

   
 
 

De Vughtse 
Toren 

 
Schaakvereniging 
Oisterwijk 

 
 

SV Waalwijk 

mailto:eliasthysse@gmail.com


Onderwerp: Infobrief 11 + Middenbrabantcup zoekt nog deelnemers.
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 16-12-2021 23:19
Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Beste Schaakvrienden,

We hebben onderstaand voor jullie alle informa�e van het online schaken klaargezet en een
samenva�ng gemaakt van het online toernooitje. We hopen dat iedereen het afgelopen vrijdag het
naar zin hee� gehad en zijn weg hee� kunnen vinden op chess.com. Tot op heden hee� de Midden-
Brabant cup nog niet genoeg deelnemers om het door te kunnen laten gaan. We hopen dat er nog
meer EGS'ers zondag ochtend/begin middag zin hebben om te komen oefenen op het toernooi!

Midden-Brabant cup zoekt deelnemers voor zondag!
De tweede ronde van de Midden-Brabant cup mag 19 December doorgaan en wel in de
Wildacker!! De afgelopen jaren hebben er veel EGS jeugdleden meegedaan aan dit gezellige toernooi.
Wij als EGS helpen ook mee met de organisa�e van dit toernooi en hopen dat wij weer net als
voorgaande jaren veel jeugdspelers kunnen laten meedoen voor EGS. Laat even weten als je meedoet,

zodat wij dat door kunnen geven aan Elias (hoofdorganisator) ���. Voor alle informa�e zie de affiche
die wij bovenstaand hebben bijgevoegd. Tot dan!

We hopen dat het door kan gaan, maar tot nu toe hebben we nog niet genoeg deelnemers. Wij zijn er
zelf ook bij als wedstrijdleider.

Coronatoegangsbewijs is verplicht als je 18 + bent en de Wildacker wilt betreden ( voor toernooi)

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 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par�j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.
5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/play/tournament/2824673

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

Par�j fragmenten
Ciske tegen Diederik
In de onderstaande stelling hee� zwart (Diederik) net een toren naar b8 verzet. De toren op b8 valt de
wi�e loper op b6 aan. De loper moet dus een van de manier van verdedigen gebruiken: dekken,
weggaan, tussenplaatsen of slaan. Ciske koos helaas niet voor de juiste manier van verdedigen en
sloeg de pion op a5 met de wi�e loper. Dit is helaas niet de beste manier van verdedigen, omdat nu
het paard op c5 ongedekt staat en geslagen wordt door de loper op f8. Wit had beter naar a7 kunnen
gaan, want hier verdedigt de loper ook het paard nog! (rood veld is juiste veld, zie bord). Uitslag: 0-1

Par�j fragment 2
Sem tegen Menno
Sem en Menno gingen in het begin gelijk op. Geen van beide spelers had nog materiaal verloren en
dus waren de 4 manieren van verdedigen tot dit moment nog goed toegepast. Sem doet als Wit een
gevaarlijke zet door zijn pion naar d4 te sturen en de zwarte dame aan te vallen. Dit lijkt trouwens een
uitstekend plan, want wit valt de dame aan én dreigt deze als zwart het niet ziet te slaan met een pion.
Voor wie het nog niet wist... Een dame is het duurste stuk van het bord en wel 9 punten waard. Menno
zag dat zijn dame aangevallen stond, maar zag ook iets anders gebeuren. De loper staat nu ongedekt
zal Menno gedacht hebben. Menno sloeg op de volgende zet de loper op c4 en won zo 3 punten.
Menno ze�e vervolgens de stelling om tot een overwinning. 0-1.



Planning
17 december - online op chess.com
24 december - kerstvakan�e
31 december - kerstvakan�e
7 januari - online op chess.com
14 januari - online op chess.com
21 januari (hopelijk vanaf hier weer op loca�e)
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari 

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS

Bijlagen:

EGS-handleinding-Chess.com_.pdf 844 KB

Affiche districtscup 2021.doc 384 KB



Onderwerp: Infobrief 12
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 23-12-2021 20:01
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

Afgelopen vrijdag waren er 18 deelnemers voor ons onlinetoernooi. Een mooie opkomst!
Helaas ging door de coronamaatregelen de Midden-Brabant cup niet door en wordt deze naar alle
waarschijnlijkheid weer gepland wanneer mogelijk...  Aankomende vrijdag is er geen online schaken in
de avond, omdat het dan kerstavond is.

Fragmenten en de stand:
Ludo (wit) tegen Ciske (zwart) 
Wit hee� net le3 gespeeld om te voorkomen dat het zwarte paard op f2 kan slaan. Dit is echter niet de
beste manier van verdedigen, omdat zwart nu een pion gaat winnen en zoals we weten kan een extra
pion aan het einde van de par�j een extra dame betekenen. Een betere manier van verdedigen was
om in plaats van de loper naar e3 te spelen kort te rokkeren. 

De stelling onderstaand is de stelling die bereikt werd na lxe3 - fxe3 en pxe3. Wit staat hier een volle
pion achter, maar wist er alsnog remise uit te slepen.



Fragment 2
Jelle (wit) tegen Julian (zwart)
Een bijzonder moment in de stelling. Jelle ziet dat zijn loper in gevaar is en dat hij dus punten dreigt te
verliezen. Jelle moest kiezen tussen een van de 4 manieren van verdedigen:
wstd
w= weggaan
s = slaan
t = tussenplaatsen
d = dekken
Jelle bedacht zich waarschijnlijk dat de pion slaan niet zo'n goed idee was, omdat deze verdedigt staat
door een pion van de tegenstander. Dit zou een onvoordelige ruil zijn. Het enige wat Jelle kon doen
was de w van weggaan gebruiken en dit deed hij! Het was alleen in de onderstaande stelling wel erg
belangrijk om het goede veld te kiezen, maar welke is het? In de par�j ging Jelle naar het veld g4 (1
veld schuin omlaag), maar dit bleek niet het juiste veld te zijn, omdat hier het paard dat in het
centrum staat de loper kan slaan en zo 3 punten wint. Als wit 1 veld verder was gegaan naar het veld
f3 was de loper beschermt door een van zijn pionnen en door een paard! In de par�j die erop volgde
werden her en der stukken gewonnen en teruggegeven, maar kon geen van beide spelers de par�j
winnend afsluiten. Een remise werd door chess.com besloten na 3 x dezelfde stelling. Uitslag: 1/2 -

1/2. Ga zo door en denk al�jd goed na over de 4 manieren van verdedigen ���!



De uitslagen van de avond (Erik 1ste) (Diederik (1ste van jeugd) Tigo 2de en Thijmen 3de. Ga zo door
en blijf ook in deze �jden oefenen in je boekje!



Aankomende vrijdag geen onlinejeugdschaak i.v.m. Kerstavond.

Stappenmethode boekjes:
Mochten er jeugdleden zijn die ervoor kiezen om door te werken in hun boekje, stel gerust vragen aan
ons via mail, zodat we alsnog zo goed als mogelijk uitleg kunnen geven of kunnen helpen waar nodig.

EGS volwassenen clubavond is voorlopig ook online tussen 20:15 en 22:15, doe gerust mee mocht je
uitdaging zoeken (stap 2 + groep).

Fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. 



Planning
24 december - kerstvakan�e
31 december - kerstvakan�e
7 januari - online op chess.com
14 januari - online op chess.com
21 januari (hopelijk vanaf hier weer op loca�e)
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari 

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS



Onderwerp: Online jeugdschaak 7 januari
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 6-1-2022 23:22
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

We kunnen weer schaken online! Voor iedereen die wil meedoen hebben we onderstaand alle
informa�e klaargezet. We hopen dat we weer met een mooi aantal deelnemers meedoen morgen!
Voor deze week hebben we geen extra verhaaltjes of fragmenten, omdat er nog niet online is
geschaakt i.v.m. de vakan�e. Zolang de maatregelen gelden zullen wij ons best blijven doen om zo
goed als mogelijk iets aan te bieden, maar voor nu is het hopen dat we weer zo snel mogelijk op

loca�e mogen gaan schaken ���.

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 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par�j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.
5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/play/tournament/2866400

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

Planning
7 januari - online op chess.com
14 januari - online op chess.com
21 januari (hopelijk vanaf hier weer op loca�e)
28 januari



4 februari
11 februari
18 februari
25 februari 

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS



Onderwerp: Online jeugdschaak 14 januari
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 14-1-2022 14:33
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

We gaan vanavond weer online schaken. We hebben alle informa�e weer voor jullie klaargezet. We
zijn nog a�ankelijk van de persconferen�e vanavond of binnensporten zoals schaken mogen worden
georganiseerd. We hopen uiteraard dat we weer op loca�e mogen schaken en zullen iedereen �jdig
informeren hierover. Onderstaand staat alles weer voor jullie klaar en we hebben bovenstaand een
bijlage toegevoegd met een handleiding, mocht u er niet uitkomen.

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 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par�j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.
5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/play/tournament/2890498

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

Planning
14 januari - online op chess.com
21 januari (hopelijk vanaf hier weer op loca�e)
28 januari
4 februari



11 februari
18 februari
25 februari 

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS

Bijlagen:

EGS-handleinding-Chess.com_.pdf 844 KB



Onderwerp: Infobrief 13 + aankomende vrijdag nog online!
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 19-1-2022 10:09
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

Aankomende vrijdag nog online!
We moeten aankomende vrijdag nog een keer zeker online schaken, omdat de Wildacker nog wil afwachten wat
aankomende persconferen�e gaat brengen. Wij zullen zodra we weten of we volgende week vrijdag zeker
mogen iedereen hierover informeren. We vinden het erg leuk dat er toch veel schakers meedoen aan het online
schaken, maar uiteraard graag weer gewoon in een lokaal les geven! 

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 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par�j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.
5.Deze link brengt je naar het toernooi: h�ps://www.chess.com/play/tournament/2893095

Korte samenva�ng online schaken:
Afgelopen vrijdag waren we weer online te vinden. Ik was deze avond toeschouwer en had daardoor
mooi de �jd om eens met alle par�jen mee te kijken. Ik heb onderstaand alle fragmenten uit de
par�jen die ik interessant vond om te benoemen hieronder gezet. Veel leesplezier! 

Fragment 1:
Tom (wit) tegen Ciske (zwart)
Tom en Ciske speelde afgelopen vrijdag een mooie par�j tegen elkaar. Beide spelers ontwikkelde hun



stukken zoals de gouden regels dat in stap 2 willen! In de onderstaande stelling was Tom aan zet en
kon hij een punten winnende zet doen namelijk pf6+ met als thema a�rekaanval. Wit valt met pf6 de
koning aan en zorgt ervoor dat de loper op c4 (zie pijl) nu de dame op f6 aanvalt. De dame zal in deze
stelling ten onder gaan en het paard moeten slaan om zo min mogelijk punten te verliezen. De zet
volgorde: pf6+ Dxf6 Lxf6. Tom wist uiteindelijk de wedstrijd te winnen.  1-0

Fragment 2
Jan (wit) tegen Fin (zwart)
Jan en Fin hadden een super interessante par�j. Wit hee� in de onderstaande stelling zijn dame naar
d5 gezet en dreigt nu op f7 een pion weg te snoepen. Jan had de kans om in plaats van zijn dame naar

d5 te ze�en de dame van Fin te pakken. Gelukkig voor Fin ging deze zet Jan dit keer voorbij ��� en
mocht Fin nog een keer een poging wagen om zijn dame op g4 even in veiligheid te brengen. Fin deed
dit en speelde zijn dame naar d7 (zie pijl van zwarte dame). Dit is een erg goede zet, want de dame
moest in veiligheid gebracht worden (weggaan) en doet ook nog eens super werk op d7 door de pion

op f7 een extra keer te verdedigen (dekken). Wauw! 2 manier van verdedigen in 1 zet �����! Super! 

De par�j ging vervolgens erg lang gelijk op en eindigde in een terecht gelijkspel. Uitslag 1/2 - 1/2.



Uitslagen
Gefeliciteerd Tom, Sil en Sacha voor het behalen van de 1ste, 2de en 3de plek. Ga zo
door!



Planning
21 januari online op chess.com
28 januari hopelijk in de Wildacker -> informa�e volgt via mail.
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari 

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS

Bijlagen:

EGS-handleinding-Chess.com_.pdf 844 KB





Onderwerp: Infobrief 14 we mogen weer!
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 26-1-2022 22:22
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

We mogen weer naar de Wildacker!
We hebben van de Wildacker te horen gekregen dat we aankomende 3 weken zeker weer bij de
Wildacker terecht mogen. We mogen dus weer vanaf aankomende vrijdag bij de Wildacker schaken

���!

Kort verslagje van 2 fragmenten:
Jan (wit) tegen Ciske (zwart)
In het diagram dat je hieronder ziet staat het paard van Ciske in gevaar. Ciske speelde in de
onderstaande stelling zijn paard naar h5 (rode veld), maar dit was helaas niet de beste zet, omdat het
paard op h5 naar een onveilig veld gaat. Zie jij welk stuk h5 aanvalt? Trommelgeroffel... De dame op
f3! Zwart had in deze stelling beter ervoor kunnen kiezen om zijn paard naar achter te sturen en zo
punten te besparen. Uiteindelijk wist Ciske ondanks het verliezen van zijn paard het volle punt binnen
te slepen en te winnen. 0-1 was de uitslag.

Fin (wit) tegen Sem (zwart).
Fin is in zijn par�j op pad geweest met zijn dame en hee� wat stukken van zwart kunnen wegsnoepen.
In de onderstaande stelling kon Fin kon in de onderstaande stelling de dame van zwart slaan, maar



koos ervoor om voor de pion op f7 te gaan?! De dame is 9 punten waard en is een van de
waardevolste stukken van het bord. Het slaan van de dame had Fin zeker meer punten opgeleverd dan

de 1 pun�ge pion op f7 ���. Het werd uiteindelijk een lange pot, waarbij Fin lang aan de winnende
hand leek. Sem wist uiteindelijk door zijn koning even slim neer te ze�en Fin te verleiden in pad te
lopen. De uitslag 1/2 - 1/2 



Planning
28 januari bij de wildacker
4 februari bij de wildacker
11 februari bij de wildacker
18 februari a�ankelijk van persconferen�e (geld ook voor latere data)
25 februari 

Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens

Jeugdleiders EGS





Onderwerp: Infobrief 15 + Midden-Brabant cup
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 3-2-2022 22:37
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

Bijlagen:

Affiche districtscup 2122.doc 384 KB



Onderwerp: Les afgelast vanwege storm. (WEL ONLINE)
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 18-2-2022 14:20
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

Na enkele vragen over de storm wil ik jullie even een update sturen.
De les gaat vanavond niet door gezien de weersomstandigheden, maar we zullen wel online een toernooi aanbieden op
chess.com. Zo kan er toch geschaakt worden en blij� iedereen veilig. We willen natuurlijk niet dat iemand iets overkomt
�jdens de weg naar of terug van het schaken.

De onderstaande link brengt je naar het onlinetoernooi. Zorg ervoor dat je wel aangemeld bent op chess.com, anders
werkt de link waarschijnlijk niet goed zat. Succes allen!
h�ps://www.chess.com/play/tournament/2969261

Met vriendelijke schaakgroeten,
Thijs Spapens en Jasper Kools



Onderwerp: Infobrief 16/17
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 24-2-2022 14:56
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

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

Bijlagen:

Affiche districtscup 2122 (1).doc 384 KB



Onderwerp: Infobrief 18 aankomende vrijdag schaken!
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 27-4-2022 23:36
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,

Om te beginnen hebben aankomende vrijdag wél een schaaktraining! De les gaat dus door
voor degene die dit leuk vindt in de vakan�e gewoon door!

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat we de laatste 2 maanden geen infobrief meer hadden
gestuurd. Wij gaan dit weer oppakken vanaf deze week, zodat jullie weer op de hoogte zijn
van wat we in de lessen zowel gedaan hebben en ook om andere relevante informa�e over
bijvoorbeeld de Midden-Brabant cup of de agenda te sturen. 

Toernooi:
EGS organiseert 15 mei in de Wildacker de laatste ronde van de Midden-Brabant cup. Wij
roepen iedereen op die het leuk lijkt om mee te doen aan de Midden-Brabant cup of gewoon
wil oefenen tegen schakers van andere clubs om gezellig mee te komen doen! In de
bijgevoegde flyer kun je alle details zien van het toernooitje. Lees het gerust eens door! 

Infobrief 18 aankomende vrijdag schaken!

1 van 3 16-9-2022 16:05



Afgelopen les:
Afgelopen les hebben we in kleine groepjes gewerkt, waarbij 1 sterke schaker van onze stap
2 + groep samen werkte met een klein groepje van de stap 1'ers. Dit was erg leerzaam, want
zo konden kinderen van de stap 1 groep ook hun vragen stellen aan de sterke stap 2 + ers,
ondertussen liepen wij rond om waar nodig feedback te geven op thema's waar kinderen zelf
mee bezig waren of om even samen te zi�en en te kijken hoe een thema nou eigenlijk werkt
en wat je moet doen om een puzzel op te kunnen lossen. Aan het einde van de les hebben
we ook nog geoefend in een par�jvorm door met 10 minuten per persoon tegen een
ongeveer gelijkwaardige tegenstander te schaken.

Agenda
29 april 2022 
6 mei 2022 vakan�e
13 mei 2022
20 mei 2022
27 mei 2022
3 juni 2022
10 juni 2022
17 juni 2022
24 juni 2022
1 juli 2022
8 juli 2022
Zomervakan�e! 

Met vriendelijke schaakgroeten,
Thijs Spapens en Jasper Kools

Jeugdleiders EGS

Infobrief 18 aankomende vrijdag schaken!

2 van 3 16-9-2022 16:05



Bijlagen:

Affiche districtscup 2122 (2).doc 384 KB
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