Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 107 – 19 september 2019
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

IM Nico Zwirs – IM Thomas Beerdsen: remise. OSBO en OSKA kampioenschap Arnhem.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 107
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers
schaaknieuws. Nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen.
De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Wie zich aanmeldt als abonnee (via karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 386 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (505 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.
Ook delen clubs (Schaakstad Apeldoorn) en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Lessen onder schooltijd op scholen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft komend seizoen schaaklessen aan
alle leerlingen vanaf groep 3 op Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op twee andere scholen komen ook lesseries.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op Apeldoornse basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag (vanaf oktober) 12.15 uur
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur
Basisschool Berg en Bos school
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Er zijn lessen van 10.15-11.45 uur. De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur,
waarvan een half uur onderling partijen spelen.
De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Masterclasses: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Talenttraining: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA-trainingen
Schaaklessen voor mensen (volwassenen en jeugd) met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training Voor volwassen en jeugd, ook duo’s
Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag. 1 november ENGIE Young Professionals.
Online compacte individuele cursus schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact met psycholoog drs. Karel van Delft. In de
training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book ‘Schaaktalent
ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets) en een analysevragenlijst.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie
Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops

www.chessmatec.com

Opening van GM Benjamin Bok in FIDE World Cup is volgens Mika een ‘busje’ (vanwege de contouren). Vergelijk het
maar met de ‘Draak’ in het Siciliaans.

Hidde en Mika spelen een partij met een digitale klok op een digitaal bord.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/11/Game125206000.html

Dobbelsteenschaak. Mika wint. Hidde staat mat. Hij staat schaak en gooide geen paard of koning.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/18/Game589041531.html

Dobbelsteen schaak Lucas en Hidde. Op de achtergrond live laatste snelschaakpartij GM Anish Giri in World Cup.
Daarna een gewone partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/18/Game589115812.html

Zusje van Mika kwam langs. (foto Mika)

Video uitleg Square4Chess door Lucas:
https://www.youtube.com/watch?v=ku_KOybbwkI&feature=youtu.be

Schaakschool Het Bolwerk: instructievideo Square4Chess
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Besproken onderwerpen 11 september
- Samen tegen Schaken is Cool
- Fide ratings bekeken
- Live online partij WK toernooi Bok – Saric (openingsopstelling wit: lijkt op busje)
- Chessmatec
- Schaken op DGT bord + bespreken
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Square4Chess
- Nieuwsbrief 106 bekeken, o.a. diverse stellingen op bord
- MSA training
- Instructievideo S4C gemaakt
- Tutor 3 H6 oefeningen
- Chess Course II t/m pagina 6
- Thomas Beerdsen wint van Carlsen bullet
www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen en dan op link klikken onder bord:
https://lichess.org/mfkhttB0
- Live Giri en Bok op FIDE World Cup
https://www.schaaksite.nl/2019/09/10/fide-world-cup-met-bok-en-giri
Besproken onderwerpen 18 september
Groep 1
- Nieuwsbrief 106 stellingen bespreken
- Chessmatec (mat met loper)
- Schaakvaria 11 x www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/58-11-x-schaakvaria
- Chess Course blz 7 partij Aljechin – Lasker (dubbel stukoffer remise)
- Tutor 1 H5 verdedigen (zoekstrategie: wat aanvallen en hoe veilig?) + spelletje
- Solitaire 13 en 14
- Dobbelsteenschaak op DGT bord en bespreken
Groep 2
- Onderling dobbelsteen schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Chessmatec
- Solitaire online
- Schaakvaria 11 x
- World Cup live
Groep 3
- Instructievideo S4C bekijken op YouTube
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Tutor 3 H7 oefeningen
- World Cup live
- Samen partij tegen Lichess
- Chess Course II vanaf pagina 7 t/m 10
- Solitaire online

Hidde speelt 3. d4.

Wit aan zet. Wat is een goede zet?

Remise.

Wit wint stuk via dameoffer.

Een partij in de Vlindertuin
Hidde Weller en opa Karel van Delft hebben zondag 15 september een partij in de Vlindertuin
gespeeld. Partij in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/16/Game347994015.html

Proefles Het Woudhuis, uitleg Thyrsa over Chessmatec.

Proefles Het Woudhuis, uitleg Femke over Schaken is Cool.

Proefles Het Woudhuis, uitleg Alec over Chessmatec.

Proefles Hertog van Gelre. Hidde speelt voor de klas een partij tegen Schaken is Cool.

Hertog van Gelre proefles. Mads en Karel demonstreren aan de klas ‘Kat en muizen’. Daarna gingen de kinderen oefenen.
Guus was een van de kinderen die andere kinderen hielp bij ‘Kat en muizen’.

Hertog van Gelre. Veerle demonstreert in groep 8 hoe je tegen ‘Schaken is Cool’ een partij speelt.

Hertog van Gelre. Hugo speelt tegen ‘Schaken is Cool’. Hugo was topscoorder in de Apeldoornse scholencompetitie.

Hertog van Gelre. Lois geeft les aan groep 8.

De Zevensprong. Elkaar leren hoe Chessmatec werkt.

De Zevensprong. Samen tegen Schaken is Cool. Seth bedient de PC.

De Zevensprong. Asmin legt nieuwe leerlingen uit wat ‘kat en muizen’ is.

De Zevensprong. Het wordt spannend.

De Bouwhof – De Touwladder. Kat en muizen. Kinderen die al kunnen schaken leggen het beginners uit.

De Bouwhof – De Touwladder. Chessmatec.

Schoolschaaklessen: proeflessen en begin lesseries
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen.
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie.
Schaken is leuk en maakt je slimmer.
Komend seizoen geeft Schaakacademie Apeldoorn lessen op zeven Apeldoornse basisscholen.
Op de Hertog van Gelre school en Het Woudhuis waren proeflessen van een half uur. De inhoud:
tonen schaakapp Chessmatec, boekje ‘Ik leer schaken’, fragmenten schaakfilm ‘Lang leve de
koningin’ en schaakprogramma Schaken is Cool. Het tweede deel van het half uur speelden de
kinderen ‘kat en muizen’ (dame tegen acht pionnen).
Diverse kinderen kunnen al schaken. Zij hielpen bij de proeflessen.
Diverse leerkrachten kunnen schaken. Op elke school is schaakmateriaal aanwezig. Daarmee gaat
een aantal leerkrachten af en toe met de klas schaken.
De leerkrachten gaan met kinderen ook de film ‘Lang leve de koningin’ bekijken.
Wie meer leuke schaakinformatie wil bekijken:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/58-11-x-schaakvaria
Informatie pleinschaakspelen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse scholen waar geen schaaklessen zijn.
Leerlingen van die scholen kunnen terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag.
Daar zijn drie niveaugroepen. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn

Informatie over nut van schaaklessen op scholen:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Zie ook de notitie: ‘Schaken is een speeltuin voor het brein’.
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/KVDC%20notitie%20Karel%20van%20Delft%
20Schaken%20is%20een%20speeltuin%20voor%20het%20brein%2026%20maart%202019.pdf

www.schoolschakenapeldoorn.nl

Vergadering Apeldoornse scholencompetitie
Chris Doornekamp meldt:
Beste allemaal, inmiddels is het schooljaar weer onderweg en starten we ook de schaakactiviteiten
weer op. Het lijkt me goed om in oktober nog even te verzamelen met de contactpersonen van het
schoolschaken. Dan kunnen ervaringen uitwisselen en de opzet van scholencompetitie 2019-2020
bespreken. Dan hebben we hopelijk ook al een beeld van aantal deelnemende teams.
Voorstel vergaderdatum is donderdag 10 oktober bij De Regenboog (Woudhuiskant; Lage Landenlaan
1) van 19:30 tot 21u.
Hoor graag even wie dan aanwezig kan zijn. Als je niet kan, dan liefst even een plaatsvervanger.
Groet, Chris

Boek Schoolschaken
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek wordt vertaald in het Engels.

Zwart aan zet. Dolle toren.

Uit plakboek familie Blom. Speler is Elmer Blom.

Schoolschaken vroeger en een dolle toren
Het schoolschaken in Apeldoorn zit weer in de lift. Zo’n dertig jaar geleden (de tijden van Hessel
Visser) deden er wel veertig scholen mee aan scholencompetities en ABKS.
In de Apeldoornse Courant schreef journalist Karel van Delft onder meer een hele pagina (groot
formaat toen nog) over het Apeldoornse schoolschaken. Daarin stond een stelling van een ‘dolle
toren’.
In het archief van Karel van Delft is nog een foto van de krantenpagina. Maar de foto is niet zuiver.
Heeft iemand de originele pagina nog?
Op bovenstaande foto staat een fragment van een artikel met een foto van Elmer Blom.
De foto is toegestuurd door Harry Blom en is afkomstig uit het schaakplakboek van zijn zoon.
Blom is voormalig directeur De Touwladder. Onder leiding van John Post schaakten er rond 1990
meer dan 100 kinderen bij de schoolschaakclub van De Touwladder.

Square4Chess: inplaatsen, gaan of slaan. Harry Blom versus André Langeslag.

Koning stond schaak. Drie mogelijkheden: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken (STU).

Wit aan zet maakt remise via een dolle toren.

Solitaire chess: Elke keer één stuk slaan en er één over houden. Je mag met verschillende stukken slaan.

Een stuk overhouden.

Valt niet mee.

Schaakles senioren in Het Bolwerk: Zetvolgorde belangrijk
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn Schaaklessen voor senioren.
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) van 10.15-11.45 uur.
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Lesverslag 2e les 11 september 2019
- Square4Chess spelen
- Nieuwsbrief 106 bekeken, gameviewer uitgelegd
- Nalimov uitgelegd: stellingen t/m zes zetten beoordelen www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partijstellingen bespreken
o Initiatief: Cruijff zei ‘als wij de bal hebben, hebben zij hem niet’
o Sta je schaak? STU: slaan, tussenplaatsen, uitwijken
o Zetvolgorde belangrijk
o Boek ‘Ik heb nog nooit zo gewonnen gestaan’
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/170740743/Ik-heb-nog-nooit-zo
- Oefenen met Chessmatec
- Sites bekijken
o https://play.chessbase.com/en
o www.schaaksite.nl (krantenrubrieken, live toernooi WK kwalificatie)
- Chess Course blz 6 Dolle toren
Lesverslag 3e les 18 september 2019
- Oefenen Solitaire chess, zie ook
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/29-houd-1-stuk-over-a
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/30-houd-1-stuk-over-b
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/31-houd-1-stuk-over-c
- Schaakvaria 11 mogelijkheden schaaksites:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/58-11-x-schaakvaria
- Raindrop chess besproken (link via 11 x Schaakvaria).
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken
- Nut van heuristieken (vuistregels): redeneren
Gameviewer: Anneke – Arie en Harry
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/18/Game586033421.html
N.a.v. partij Herre – André partij NK journalisten Jan Bey – Karel van Delft
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/22/Game10810390.html
Zwart vergat hier tussenzet 13…Tf8 te spelen (zie illustratie hier onder).

Foto’s: tweede MSA training.

Derde MSA training: Spaans
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen opnieuw MSA-trainingen voor jeugd.
De eerste is zondagmiddag 6 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn, van 12.30 – 17.30 uur.
Elke training staat een thema centraal, de komende training Spaans: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5.
MSA staat voor Matches, Simultaan, Analyses. Tijdens trainingen spelen spelers van ongeveer gelijke
sterkte een rapidpartij met wit en zwart tegen elkaar. Na elk partij bespreekt de trainer diverse
partijfragmenten. Aan het eind geeft de trainer een simultaan met de opening.
Trainer is IM Merijn van Delft. Coördinator is Karel van Delft.
Meer informatie en folder over de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining.

Masterclasses met Van der Wiel, Miedema, Warmerdam en Bosboom (volgorde gewijzigd)
Notabene: volgorde is gewijzigd. Het is nu zoals hier onder staat.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen weer twee series van vier Masterclasses.
De masterclasses zijn op zondagen na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn.
IM Merijn van Delft stelt het programma samen. Karel van Delft regelt praktische zaken.
Eerste serie:
Zondag 29 september 2019 GM John van der Wiel: Old school voorbereiding
Zondag 3 november 2019 IM David Miedema: Frans
Zondag 24 november 2019 IM Max Warmerdam: Initiatief
Zondag 15 december 2019 IM Manuel Bosboom: Strategie
De trainingen zijn toegankelijk voor spelers met een Elo vanaf 1900.
Elke training kent een thema en duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit) vanaf 13.00 uur.
Deelnemers krijgen documentatie. Prijs per vier trainingen 120 euro. Prijs enkele training 40 euro.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
Voor impressies van eerdere masterclasses zie nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn.
Tweede serie: Zondag 2 februari 2020, zondag 8 maart 2020, zondag 29 maart 2020 en zondag 19
april 2020. Reservedatum: Zondag 17 mei 2020.
Site met informatie over masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Eerdere uitwedstrijd tegen En Passant. IM Thomas Beerdsen vs GM Erwin l’Ami.

MuConsult Apeldoorn begint met thuiswedstrijd tegen En Passant
Playing captain IM Max Warmerdam meldt:
Het eerste team MuConsult Apeldoorn doet in het seizoen 2019-2020 weer mee in de meesterklasse.
Nadat het afgelopen seizoen De Stukkenjagers en Zuid Limburg zijn gedegradeerd doen er komend
seizoen Caissa en Groninger Combinatie mee.
Zelf hebben we ook een verandering in ons eerste team.
Robby Kevlishvili is naar Amerika vertrokken om in Saint Louis te gaan studeren, en als nieuwe
aanwinst komt grootmeester Erwin L'Ami bij ons spelen.
Erwin is geen onbekende in Apeldoorn, aangezien hij toen hij 15 jaar oud was ook voor Apeldoorn
heeft gespeeld.
De eerste wedstrijd is alweer op 28 september, en dan mogen we het in Apeldoorn tegen En Passant
opnemen.
Qua sterkte zijn we aan elkaar gewaagd en gaat het een spannende strijd opleveren.
De wedstrijd is in Denksportcentrum Noord. Begin 13.00 uur.
Publiek is welkom. Gratis toegang.
Site Schaakstad Apeldoorn: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl
Schaakstad Apeldoorn speelt in de landelijke competitie onder sponsornaam MuConsult Apeldoorn.
KNSB Meesterklasse info: https://knsb.netstand.nl/scores/index/18
Opgegeven team MuConsult Apeldoorn: https://knsb.netstand.nl/teams/view/1494

Topborden OSKA – OSBO kampioenschap.

IM Thomas Beerdsen toont dameoffer tegen GM Ruud Janssen.
Video met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=3rBx84iWw4g&feature=youtu.be

WIM Anne Haast versus IM Thomas Beerdsen.

Thomas Beerdsen OSBO kampioen en open kampioen van Arnhem OSKA
Organisator Erik Wille meldt:
Het is gegaan zoals het de laatste jaren steeds gaat. Een groep spelers strijdt om de titel en aan het
eind van het weekend is Thomas Beerdsen kampioen. In een razend ingewikkelde partij leek Anne
Haast het betere van het spel te hebben. De Apeldoorner verdedigde in tijdnood taai en wist ook
Anne Haast in tijdnood te krijgen. Een blunder besliste vervolgens in het voordeel van de regerend
kampioen, die zijn vierde titel (3e op rij) pakte. En uiteraard is Thomas Beerdsen met dit resultaat
ook weer OSBO-kampioen. Nico Zwirs pakte met 5 punten de tweede plaats. Een open strijd tegen
Peter Boel was vermakelijk voor het publiek. Het voordeel leek steeds aan de kant van Nico, die
uiteindelijk Peter ook mat zette. Ruud Janssen sloot af op de derde plaats door een eindspelzege
tegen Geert van Hoorn.
https://www.asv-schaken.nl/oska-slotronde
Uitslagen: https://www.asv-schaken.nl/oska

Dubbelanalyse partij Nico Zwirs en Thomas Beerdsen
IM Nico Zwirs en IM Thomas Beerdsen hebben beiden een analyse gemaakt van hun onderlinge partij
tijdens het OSKA- en OSBO-kampioenschap.
Daarnaast heeft Thomas Beerdsen nog twee partijfragmenten voor deze nieuwsbrief aangeleverd.
Partijen in gameviewers:
Zwirs – Beerdsen, analyse Thomas Beerdsen:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/10/Game12973328.html
Zwirs – Beerdsen, analyse Nico Zwirs:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/12/Game48172796.html
Beerdsen – Janssen, analyse Thomas Beerdsen:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/10/Game13114968.html
Beerdsen – Bekker, analyse Thomas Beerdsen:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/10/Game13147640.html

Analyse Nico Zwirs:
Zwirs, Nico (2420) - Beerdsen,Thomas (2482)
(3) 07.09.2019 [Zwirs NJJ]
1.e4 In de editie van 2018 speelden we in ronde 4 tegen elkaar, nadat we beide met 3/3 begonnen
waren. Die partij werd remise waarna het een strijd tussen ons twee werd wie de titel zou pakken.
Dat werd uiteindelijk Thomas die 5,5/6 haalde. Ik scoorde toen een halfje minder met 5/6. Deze keer
moesten we een ronde eerder tegen elkaar en weer had ik wit. Net als de vorige keer besloten we er
om te gaan spelen! 1...c5 2.Pf3 Pc6 Gespeeld na twee minuten denken. Om deze zet moest ik wel
lachen in mezelf. Ik wist dat Thomas de laatste tijd de Taimanov is gaan spelen, maar in blitz/rapid
afgelopen half jaar speelde ik op 2...e6 steeds 3.g3. Die wou hij dus slim ontwijken. 3.d4 cxd4 4.Pxd4
e6 5.Pc3 Dc7 Nu zijn we dan toch in de Taimanov uitgekomen 6.Le3 a6 7.Dd2 Pf6 8.f4 Lb4 9.Ld3 b5
Voor mij de eerste nieuwe zet, Thomas zat nog in boek 10.a3 Le7 11.h3 Houdt Pg4 tegen en dreigt
wellicht e5 [11.e5 Pg4 Met scherp en geforceerd spel] 11...b4?! Niet de beste. Gewoon ontwikkelen
leek me beter 12.axb4 Lxb4 [12...Pxb4 Maar dit had dan wel het vervolg van Thomas moeten zijn.
Zwart pakt het loperpaar, maar heeft wat minder ontwikkeling] 13.0–0 Lb7 14.De2 Na deze zet
ontstaat er een battle tussen wit en zwart of zwart wel of niet op c3 gaat slaan [14.e5 Lxc3 15.bxc3
Pd5 Was beter, maar ik wou e5 nog even in de stelling houden] 14...0–0 15.Pb3 Pa5? 16.e5 Nu blijft
mijn structuur intact 16...Pd5 [16...Lxc3 De standaard reactie na e5, maar nu het paard op a5 staat
werkt die niet 17.bxc3 Pd5 (17...Pxb3 En na deze tussenzet gaat zwart mat of verliest een stuk
18.exf6 Pxa1 19.Dh5 h6 20.Dg4 g6 21.Lxg6 Kh8 22.Dh5+- En mat volgt snel) 18.Txa5 Verliest een stuk]
17.Pxd5 Lxd5 18.Pxa5 Lxa5 19.Lxa6 Lb6?! [19...Tfb8! Dit was de beste manier om tegenspel te
krijgen. Thomas relaxte misschien iets te veel en dacht dat hij de pion al terug zou kunnen winnen....]
20.Ld3 Lxe3+ 21.Dxe3 Db7 In de veronderstelling dat hij een pion terug zou winnen bood Thomas
remise aan 22.Txa8! Txa8 23.Tf2 Maar deze zet verdedigd de pion op g2 direct en die op b2 indirect!
Een pion in de pocket 23...Lc6 [23...Dxb2 24.c4+-] 24.b3 Wit heeft een stevige plus te pakken.
Ondertussen had ik al wel veel tijd verbruikt en speelde het vervolg vrij matig. Er ontstaat een lange
serie aan zetten, waarin wit zijn kansen verspeeld en zwart kansen geeft om de stelling gelijk te
maken. Zwart speelde ook matig en deed juist z'n best om de witte winstkansen in leven te houden.
24...Db4 25.f5 exf5 26.Txf5 Ld5 27.Tf4 Ta1+ 28.Kh2 De1 29.Dxe1 Txe1 30.Td4 Lc6 31.b4 Tb1 32.Le4
Toen ik deze speelde, realiseerde ik me dat dit de winst wellicht weg geeft. Zwart staat namelijk erg
actief in het toreneindspel [32.h4± En langzaam de stelling verbeteren is beter] 32...Lxe4 33.Txe4 Kf8
34.c3 Ke7 35.Tc4 Ke6 36.Tc7 Td1 37.Tc5 Kf5? Hier gaat Thomas weer in de fout [37...Td5 Maakt

meteen al remise, al is het wel lastig uitrekenen voor zwart 38.Txd5 Kxd5 39.b5 Kxe5 40.c4 Kd6
41.Kg3 Kc5 42.Kf4 d5 43.cxd5 Kxd5 44.b6 Kc6 45.Ke5 Kxb6 46.Kd6 f5! De enige 47.Ke6 Kc5 48.Kxf5
Kd4 49.Ke6 Ke3 50.Kf7 g5! 51.Kg7 Kf2 52.Kxh7 Kxg2 53.Kg6 Kxh3 54.Kxg5=] 38.b5 g5 39.e6+
[39.Tc4!+-] 39...Kxe6 40.Txg5 d5 41.Tg8 Tb1 42.Tb8 Tb3 43.b6 Kf5? Fun fact. Opnieuw geeft zwart de
remise weg met Kf5 [43...Kd6 44.b7 Kc7 45.Tf8 Kxb7 46.Txf7+ Kc6 47.Txh7 Txc3= En dit eindspel lijkt
me remise. De zwarte d-pion is vrij snel] 44.b7 Kf4 45.Kg1 h5 46.Kf1 h4 47.Ke2 Tb2+ 48.Kd3 f5
49.Kd4 Tb5 50.c4? Ik zag twee winsten. Deze en 50.Kh8. Helaas voor de verkeerde gekozen [50.Th8
De beste manier om winstkansen te maximaliseren. Al blijft het nog lastig genoeg 50...Txb7 51.Txh4+
Kg3 52.Th5 Tf7 53.Tg5+ Kh4 54.Tg8 Tc7 55.Td8 Kg3 56.Txd5 Tf7 57.Ke5 Kxg2 58.Kf4 Tc7 59.Td3 Tc5
(59...Kf2 60.Kxf5 Ke2 61.Td4 Txc3 62.h4+-) 60.h4] 50...dxc4 51.Kxc4 Tb1 52.Kd5 Td1+ 53.Ke6 Tb1
54.Kf6 Tb2 55.Kf7 Tb6 Nu wou ik Kg7 spelen 56.Ke7 [56.Kg7 Tb2 (56...Kg3 En dit is een nog sterkere
57.Kh7 Kxg2 58.Tg8+ Kxh3 59.b8D Txb8 60.Txb8 f4 En wit moet zelfs oppassen 61.Kg6 f3 62.Kg5 f2
63.Tf8 Kg2 64.Kxh4 f1D 65.Txf1 Kxf1=) 57.Kh6 Tb1 58.Kh5 Tb6 Maar deze zetdwang is een van de
problemen] 56...Tb1 57.Kd6 Td1+ 58.Kc5 Tc1+ 59.Kd4 Td1+ 60.Kc3 Tb1 61.Kd2 Tb2+ 62.Ke1 Tb1+
63.Kf2 Tb2+ 64.Kg1 Tb1+ 65.Kh2 Tb2 66.Th8 De enige manier om nog wat te proberen, al is het
eindspel redelijk eenvoudig remise voor zwart 66...Txb7 67.Txh4+ Kg5 68.Ta4 Tb2 69.h4+ Kh5
70.Kh3 Tb1 71.Ta5 Kg6 72.Ta6+ Kg7 73.Kg3 Tb4 74.h5 Tg4+ 75.Kf3 Th4 76.g3 Txh5 77.Kf4 Kf7 78.Ta5
Kg6 79.Ta6+ Kg7 80.Ke5 Tg5 81.Ta7+ Kg6 82.Ta6+ Kg7 83.Kf4 Tg4+ 84.Kxf5 Txg3 Uiteindelijk weer
remise en net als vorig jaar haalde Thomas 5,5/6 en ik 5/6. Beide dus een goed toernooi gehad, maar
ergens baalde ik toch dat ik Thomas heb laten lopen. Maar ja... Dan had je weer andere
tegenstanders gekregen, dus hoe het dan was gelopen weet je nooit. ½–½
Analyse Thomas Beerdsen:
Nico Zwirs – Thomas Beerdsen
(3), 07.09.2019 [TB]
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e6 5.Pc3 Dc7 6.Le3 a6 7.Dd2 Pf6 8.f4 Lb4 9.Ld3 b5 10.a3 Le7
11.h3 b4 12.axb4 Lxb4 De penning heeft niet echt veel zin, ik kon waarschijnlijk beter terugslaan met
het paard. [12...Pxb4] 13.0–0 Lb7 14.De2 Stapt uit de penning, op zich ook een logische zet. [14.e5
Lxc3 15.bxc3 Pd5 16.Lf2 Ik was hier bang voor, al mijn zwarte velden zijn zwak.] 14...0–0 15.Pb3 Pa5
16.e5 Pd5 [16...Pxb3?? 17.exf6 Pxa1 18.Lxh7+ Kxh7 19.Dh5+ Kg8 20.Dg5] 17.Pxd5 Lxd5 18.Pxa5 Lxa5
19.Lxa6 Lb6 Ik dacht dat ik op deze manier een pion terug zou winnen, maar ik had iets gemist.
[19...Tfb8 20.b3 Lc3 Had me nog compensatie gegeven.] 20.Ld3 Lxe3+ 21.Dxe3 Db7 Dit was mijn
idee: ik val g2 en b2 aan, en het lijkt erop dat ik een pion terugwin. [Na 21...Txa1 22.Txa1 Db7 23.Ta7
Dxb2 24.Txd7 Sta ik ook een gezonde pion achter.] 22.Txa8 Txa8 23.Tf2! Ik had deze zet totaal
gemist, wit dekt g2 en daarmee ook b2 indirect. 23...Lc6 [23...Dxb2?? 24.c4 Da1+ 25.Tf1+-] 24.b3 Db4
25.f5 exf5 26.Txf5 Ld5 27.Tf4 Ta1+ 28.Kh2 De1 29.Dxe1 Txe1 30.Td4?! Onnauwkeurig, ik kan nu
gewoon e5 slaan en meteen mijn loper dekken. Ik had dit van tevoren gezien en verwachtte daarom
alleen maar c4. Ik was zo verbaasd door Td4 dat ik bijna a tempo de verkeerde zet deed. [30.c4 Lc6
31.b4±] 30...Lc6?? [30...Txe5² En wit staat nog steeds beter, maar dit eindspel lijkt me te keepen.]
31.b4 Tb1 [31...Txe5 Faalt nu op 32.b5 Lxb5 33.Tb4+-] 32.Le4 Dit verbaasde me, een toreneindspel
leek me meer remisekansen te bieden dan met de lopers er nog op. 32...Lxe4 33.Txe4 Kf8 34.c3 Ke7
35.Tc4 Ke6 36.Tc7 Td1 37.Tc5 Kf5 38.b5 g5 Ik probeer wat tegenspel te creëren op de
koningsvleugel. 39.e6+ Hij wikkelt nog meer af, wat me ook niet ongunstig leek. 39...Kxe6 40.Txg5 d5
41.Tg8 Tb1 42.Tb8 Tb3 43.b6 Kf5? Ik ga de verkeerde kant op met mijn koning. [43...Kd7 44.b7 Kc7
45.Tf8 Kxb7 46.Txf7+ Kc6 47.Txh7 Txc3 Ik durfde dit eindspel niet aan, maar het is gewoon remise. Ik
heb zoveel tegenspel van mijn vrije d-pion.] 44.b7 Kf4 45.Kg1 h5 46.Kf1?! [46.h4! Mijn h4 voorkomen
is waarschijnlijk het meest nauwkeurig, ik kan toch niks doen. 46...Tb2 47.Kf1 Tb1+ 48.Ke2 Tb2+
49.Kd3 f5 50.Kd4 Tb5 51.g3+ Nu heeft wit deze extra optie, waarna het meteen klaar is. 51...Kf3
(51...Kxg3 52.Tg8+ Kxh4 53.b8D) 52.Ke5+-] 46...h4 47.Ke2 Tb2+ 48.Kd3 f5 49.Kd4 Tb5 50.Kd3 Tb2
51.Kd4 Tb5 52.c4? Nu is het definitief remise. [52.Th8! Ik weet niet 100% zeker of dit wint, maar het
biedt in ieder geval erg goede kansen. 52...Txb7 53.Txh4+ Kg3 54.Th5 Tf7 55.Tg5+ Kh4 56.Tg8 Tc7]
52...dxc4 53.Kxc4 Tb1 54.Kd5 Td1+ 55.Ke6 Tb1 56.Kf6 Tb2 57.Kf7 Tb6 58.Ke7 [58.Kg7 De koning kan
niet zomaar oversteken naar mijn h-pion, want nu is de g-lijn geblokkeerd. 58...Kg3 (58...Tb2 Maar
zelfs als de koning naar de pion kan lopen is het remise: 59.Kh6 Tb5 (Niet 59...Tb6+?? 60.Kh5+- En nu

ben ik juist in zetdwang.) 60.Kh5 Tb6 De pion kan niet geslagen worden vanwege mat, dus de toren
moet nu de b-pion loslaten. 61.Th8 Txb7 62.Kxh4= En dit is eenvoudig remise.) 59.Kh7 Kf2] 58...Tb1
59.Kd6 Td1+ 60.Kc5 Tc1+ 61.Kd4 Td1+ 62.Kc3 Tb1 63.Kc2 Tb6 64.Kd2 Tb2+ 65.Ke1 Tb1+ 66.Kf2 Tb2+
67.Kg1 Tb1+ 68.Kh2 Tb2 69.Th8 Txb7 70.Txh4+ Kg5 71.Ta4 Tb2 72.h4+ Kh5 73.Kh3 Tb1 74.Ta5 Kg6
75.Ta6+ Kg7 76.Kg3 Tb4 77.h5 Tg4+ 78.Kf3 Th4 79.g3 Txh5 80.Kf4 Kf7 81.Ta5 Kg6 82.Ta6+ Kg7
83.Ke5 Tg5 84.Ta7+ Kg6 85.Ta6+ Kg7 86.Kf4 Tg4+ 87.Kxf5 Txg3 ½–½

Beerdsen,Thomas (2489) - Janssen, Ruud (2508) [C54]
OSKA 2019 (4), 07.09.2019 [TB]
12.Te1 h5!? [12...0–0 Was ook prima geweest, maar Ruud was ambitieus.] 13.h4 [13.Pxg5 h4] 13...g4
14.Ph2 [14.Pg5 Het paard heeft hier geen weg meer terug, ik vertrouwde dit niet. De computer kent
geen angst en wil dit gewoon spelen :) 14...Lxc4 15.Pxc4 Pg8 Hier was ik bang voor, er dreigt f6.]
14...0–0–0 15.Phf1 d5 [15...Pe7 Vond ik zelf beter, omdat ik dacht dat de partijzet niet goed was
vanwege mijn antwoord.] 16.Lb5 Ik pen het paard en val daarmee e5 aan. 16...dxe4 [16...axb5
17.axb5+-] 17.dxe4 Thg8 Zet de toren alvast op de g-lijn, om g3 voor te bereiden als mijn loper
weggaat. Maar die kan ik ook gewoon laten staan. 18.De2 Tg6 19.Ted1 De8 20.b4 Kb8 Dekt de loper,
dus nu staat mijn loper aangevallen. 21.Lxc6 [21.Lc4 Gewoon teruggaan was ook prima, maar ik wilde
meteen aanvallen.] 21...Dxc6 22.b5 De8 [22...Dxc3 De computer wil deze pion gewoon slaan, maar
wij hadden het allebei niet eens echt overwogen. Het ziet er zo gevaarlijk uit.] 23.bxa6 Pd7 24.axb7
Ik zag niet echt iets anders, dus ik sloeg maar gewoon door. 24...Pc5 25.Pc4 [Ik kon nog een 3e pion
slaan met 25.Lxe5 maar ik vertrouwde het niet na 25...g3 en zwart heeft in ieder geval iets van
tegenspel.] 25...Txd1 26.Txd1 f6 Dekt e5, en sluit daarmee mijn loper voorlopig buiten. 27.Pa5 Dreigt
Td8 gevolgd door Pc6. 27...Ld7 28.Pe3 Lxa4 29.Td5 Tg8 30.Txc5? Dit offer was te vroeg, ik kon het
gewoon voorbereiden. [30.Dc4! Lb5 (30...Pe6 31.Da6+-) 31.Td8+! Dxd8 32.Dxb5+-] 30...Lxc5 31.Da6
La7 De meest logische zet die Ruud a tempo speelde met een minuut op de klok, maar er was nog
een verdediging. [31...c6 Laat de dame gewoon binnenkomen, maar b8 staat genoeg afgedekt.
32.Dc4 (32.Da8+?? Kc7–+ En hier staat zwart zelfs gewonnen.) 32...Lxe3 33.Dxa4 Wit staat beter,
maar zwart kan doorvechten.] 32.Pd5 Tg6 33.Pxc7 Dd7 [33...Kxc7 34.Dxa7 Db8 35.Dc5+ Kd7 36.Dc4+] 34.Pd5 Lb5 35.Pb4 De dame kan niet genomen worden vanwege mat. Ik dreig daarnaast ook een
schaakje op c6 met desastreuze gevolgen. 35...Lxf2+ [35...Lxa6 36.Pxa6#] 36.Lxf2 Dd1+ 37.Kh2 g3+
38.Lxg3 Lxa6 39.Pbc6+ En opgegeven, het is mat in 4.[39.Pxa6+ Wint ook, maar de partijzet was
direct mat.; 39.Pbc6+ Kc7 40.b8D+ Kd7 41.Dd8+ Ke6 42.De7#] 1–0

Beerdsen,Thomas (2489) - Bekker, Stefan (2330) [B72]
OSKA 2019 (5), 08.09.2019 [TB]
14.h5 De stelling is erg complex, maar hier maakte hij een fout: 14...De7? [14...d4; 14...Lxh6] 15.exd5
Normaal wil ik het centrum niet zomaar opgeven, maar ik heb mijn loper nodig in de aanval.
15...cxd5 16.Lxg7 Kxg7 17.Dg5 Valt e5 aan, die niet zomaar te dekken is. 17...Ld7? Nu is het meteen
helemaal uit. [17...Tfe8 18.hxg6 fxg6 19.Dxe5 En wit staat een gezonde pion voor, daarnaast kan d5
op den duur zwak worden.; 17...Dc7 18.h6+] 18.hxg6 En opgegeven want:[18.hxg6 fxg6 (18...hxg6
19.Dh6+ Kg8 20.Dh8#) 19.Txh7+! Pxh7 (19...Kxh7 20.Dxg6+ Kh8 21.Th1+ Met mat.) 20.Dxe7++-] 1–0

TCEC 16 Premier Division UPDATE: verrassende leider
Jeroen Noomen meldt:
Na 31 van de in totaal 42 ronden in de Premier Division van TCEC seizoen 16 hebben we de
tussenstand, die hier boven staat.
Zeer verrassend gaat de neurale netwerk engine AllieStein ruim aan de leiding, met 2 punten
voorsprong op Leela Chess Zero (de regerend kampioen) en Stockfish. Dat had werkelijk niemand

verwacht. De auteur van Allie gaf voor aanvang van het toernooi aan dat zijn tests uitwijzen dat zijn
engine nog steeds zwakker is dan Leela. In de Premier Division blijkt daar echter weinig van.
Dramatisch is het optreden van Stockfish: het is één van de best geteste engines die er is, toch
verloor het programma twee keer door een crash. Beide keren in remisestand. Nog één crash en
Stockfish ligt eruit, want dat zijn de regels. Nader onderzoek heeft aangetoond dat de crashes
vermoedelijk worden veroorzaakt door een buggy library die bij de compilering is gebruikt.
Stockfish moet dus hopen en bidden dat er geen crash meer optreedt en dat er minimaal nog 1 keer
meer wordt gewonnen dan Leela Chess Zero. Bij gelijk eindigen gaat Leela namelijk naar de
superfinale, omdat het aantal crashes de eerste tiebreak is. Het zou natuurlijk sensationeel zijn als
Stockfish door een derde crash naar de eerste divisie degradeert.
Gaan we de eerste volledig neurale netwerk superfinale tegemoet met Allie tegen Leela? Of weet
Stockfish het onheil nog af te wenden en wordt het Allie tegen Stockfish? Aanstaande dinsdag weten
we het.
Wilt u de laatste ronden van de TCEC Premier Division 'live' volgen? Dan kan via de volgende
link: https://tcec-chess.com/#

Quote Emanuel Lasker: ‘The world did not comprehend how much Steinitz had given it.’
In ‘Lasker’s Manuel of Chess’, pagina 154.
Fundamentele principe van Steinitz: De basis van een meesterlijk plan is altijd een beoordeling.
Zelfs schakers begrepen dit principe aanvankelijk niet, aldus Lasker. Euwe wel: ‘Oordeel en Plan’.
Steinitz was de eerste wereldkampioen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz
Lasker was de tweede wereldkampioen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Lasker
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-

GM Paul van der Sterren nieuwe voorzitter Max Euwe Centrum
IM Thomas Beerdsen in Kreta
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Do chess players live longer?
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Vijf paarden in eindspel Korobov – Le
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Does Chess Make Kids Smarter, or Do Smart Kids Play Chess?
Studenten maken schaaktafel van gerecycled beton
TWIC 25 jaar

GM Paul van der Sterren nieuwe voorzitter Max Euwe Centrum
http://maxeuwe.nl/index.php/over-mec/in-het-nieuws/85-in-het-nieuws-artikelen/562-paul-vander-sterren-wordt-voorzitter-mec
Video: Paul van der Sterren vertelt hoe hij via psychologische inzichten zijn grootmeestertitel haalde
(vanaf min 5.15): https://www.youtube.com/watch?v=c5tAQgf-saY&t=9s

IM Thomas Beerdsen in Kreta
IM Thomas Beerdsen heeft van 11-19 september meegedaan aan het eerste Lasker toernooi.
Toernooisite: https://cretanchesstour.com
Partijen: https://chess24.com/en/embed-tournament/1st-lasker-memorial-gm-2019

The grandmaster diet: How to lose weight while barely moving
https://www.espn.com/espn/story/_/id/27593253/why-grandmasters-magnus-carlsen-fabianocaruana-lose-weight-playing-chess
Zie ook: ‘Een visje voor de partij? Over voeding, doping en schaken’
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-dopingen-schaken

Do chess players live longer?
https://en.chessbase.com/post/do-chess-players-live-longer

Giri won blitzpartij met dameoffer: https://www.chess.com/news/view/2019-fide-chess-world-cup-round-2-tiebreaks

FIDE World Cup met Bok en Giri
Bok sneuvelde in ronde 2, Giri in ronde 3.
Toernooisite: https://khantymansiysk2019.fide.com/en
In Khanty-Mansiysk (Rusland) spelen 128 spelers via een afvalsysteem in de FIDE World Cup.
Live: https://www.schaaksite.nl/2019/09/10/fide-world-cup-met-bok-en-giri
Uitslagen: https://khantymansiysk2019.fide.com/en/results/crosstable
Zie artikel over Giri derde ronde: https://en.chessbase.com/post/world-cup-2019-r2-d3
Artikel GM Ian Rogers: https://lichess.org/blog/XX7kMRAAACIAqUVD/world-cup-drama-in-khantymansiysk--just-what-the-doctor-ordered

Vijf paarden in eindspel Korobov – Le
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/khanty-fide-world-cup-2019/2/32/1
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/15/Game333438953.html

World Chess Championships for Disabled People
http://www.worlddisabledchesschampionships.com

Does Chess Make Kids Smarter, or Do Smart Kids Play Chess?
https://www.realclearscience.com/quick_and_clear_science/2019/09/03/does_chess_make_kids_s
marter_or_do_smart_kids_play_chess.html

Studenten maken schaaktafel van gerecycled beton
Jesus Medina twittert:
Read how 2 master students, Gwenhwyfar Spil and Toni Kuhlmann, made a chess table from recycled
concrete.
https://twitter.com/jmedinamolina/status/1172224814045630464
https://www.delta.tudelft.nl/article/recycled-concrete-returns-outdoor-furniture

TWIC 25 jaar
https://theweekinchess.com
Verhaal Peter Doggers over TWIC:
https://www.chess.com/news/view/the-week-in-chess-25-years-mark-crowther

Trainingsmateriaal
-

Update artikel Schut over Chessable
https://www.chessable.com/blog/2019/09/16/chess-in-the-park-rapid-open
Schach lernen für Schüler
AlphaZero fresh path in the French Winawer Poisoned Pawn - Opening Strategies #3
Uitbreiding Chessmatec
Lf1 is als Frenkie de Jong
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Update artikel Schut over Chessable
Han Schut heeft een update gemaakt van zijn artikel over Chessable:
https://www.schaaksite.nl/2019/09/03/chessable-een-groeiende-schaak-leeromgeving
Zie eerdere informatie over Chessable in nieuwsbrieven 40, 49 en 85.

Schach lernen für Schüler
Nieuwe Duitse methode. Doorbladeren: http://online.flipbuilder.com/rdqp/ydeu/mobile/index.html
Meer info: https://rochade-kids.de/schueler

AlphaZero fresh path in the French Winawer Poisoned Pawn - Opening Strategies #3
https://www.youtube.com/watch?v=Cuu8mCOaiTs
https://twitter.com/SchachBL/status/1172089603895046150

Uitbreiding Chessmatec
Schaapapp Chessmatec (www.chessmatec.com) wordt uitgebreid, meldt GM Boris Alterman.
Zie bijvoorbeeld:
See the teachers page: https://www.chessmatec.com/teachers
See the curriculum page: https://www.campus.chessmatec.com/rook

Lf1 is als Frenkie de Jong
‘Hij maakt het allemaal mogelijk voor zijn medespelers.’
Uitspraak van IM Merijn van Delft tijdens woensdagavond uitzending 18 september op Playchess.
Bespreking partij Alekseenko – Harikrishna 1-0, World Cup ronde 3.
Zie ook https://videos.chessbase.com/index (live uitzendingen gratis, databank via account).

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken.
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden.

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928.
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches,
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement,
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een
schaakcultuur opbouwen.
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk.
Deelnemers krijgen documentatie:
Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’
PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
Analysevragenlijst
Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’
Coaching video lijst
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk.
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer.
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl.

Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs)
www.schaken-en-autisme.nl

Masterclasses
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Kalender en sites
-

29 september Masterclass GM John van der Wiel
6 oktober MSA training Spaans www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
3 november Masterclass IM David Miedema
24 november Masterclass IM Max Warmerdam
15 december Masterclass IM Manuel Bosboom
31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2018-2019
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
Bijzondere dagen en vakanties:
http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020
Ronde 1:
zaterdag 28 september 2019
Ronde 2:
zaterdag 2 november 2019
Ronde 3:
zaterdag 23 november 2019
Ronde 4:
zaterdag 14 december 2019
Ronde 5:
zaterdag 1 februari 2020
Ronde 6:
zaterdag 7 maart 2020
Ronde 7:
zaterdag 28 maart 2020
Ronde 8:
zaterdag 18 april 2020
Ronde 9:
zaterdag 16 mei 2020

4e klasse en hoger
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
4e klasse en hoger

Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten

Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
Schaakstad Apeldoorn jeugd: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
Apeldoornse scholencompetitie www.schoolschakenapeldoorn.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl
Stefan Kuipers
Twitch-kanaal www.twitch.tv/tricksonly
Twitch-uitzendingen www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
YouTube-kanaal www.youtube.com/TricksOnly
Facebook-pagina www.facebook.com/TricksOnlyNL
Twitter-account https://twitter.com/TricksOnlyNL
Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl
Schaaktalent www.schaaktalent.nl
Chesstalent www.chesstalent.com
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl
YouTube kanaal www.youtube.com/user/karelvandelft
Artikelen Max Euwe Centrum site www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
Facebook groep Schaakpsychologie
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn
Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com

Meer schaaksites
100 schaaksites: http://chess-links.org
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
Nederlands
www.schaaksite.nl
www.schaaksite.nl/category/kranten
www.correspondentieschaken.nl
http://lennartootes.com
www.maxeuwe.nl
www.afekchess.com
www.anishgiri.nl
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
www.jeugdschaak.nl
www.probleemblad.nl
Engels
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
Chessbase live: https://live.chessbase.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com
http://play.chessbase.com
https://live.followchess.com
https://chessbase.in
https://videos.chessbase.com/index
www.chessplus.net
www.chessgames.com
www.sipkeernst.com
www.chess.co.uk
http://chesstempo.com
http://susanpolgar.blogspot.nl
www.chessvibes.com
www.blackandwhiteindia.com
www.chessable.com
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com (pgn’s van partijen downloaden)
https://www.chess-site.com
Duits
https://schachbundesliga.de
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski)
https://karlonline.org
https://www.deutsche-schachjugend.de
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal)
België
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina)
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl
Eindspelstudies

ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org
Probleemschaak
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl

Schaakwinkels
www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl
https://www.newinchess.com
https://www.schaakbond-winkel.nl
www.digitalgametechnology.com
www.schaakboek.nl
https://www.raindroptime.com

