Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 117 – 6 februari 2020
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 Thomas Beerdsen gastles op basisschool De Zevensprong. Video gastles IM Thomas Beerdsen op De Zevensprong
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 117
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 407 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. Karel van Delft geeft schaaklessen aan alle leerlingen vanaf groep 3 op
Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede geeft hij les aan klassen hoogbegaafde leerlingen.
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 Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag 12.15 uur
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur
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. ENGIE Young Professionals 1 november ‘schaken en strategisch denken’.
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

Schaakweek Apeldoorn 2020
Merijn van Delft meldt:
Schaakweek Apeldoorn 2020 gaat definitief door, 4-14 juni.
Zie schaakweek.nl voor een indruk van 2018. Binnenkort meer!

foto's Ed van der Meulen vijfde ronde KNSB

Rechts MuConsult Apeldoorn, links Caïssa.

Jeroen Noomen, openingenboek- en schaakcomputer expert.
Hij geeft 29 maart een masterclass bij Schaakacademie Apeldoorn over Stockfish en Leela Zero.
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

MuConsult Apeldoorn speelt nog tegen de nummers 1, 2, 6 en 8.

MuConsult Apeldoorn verslaat Caïssa in Meesterklasse + workshop bij sponsor
Door de 7-3 overwinning op Caïssa staat MuConsult Apeldoorn na de vijfde ronde in de
Meesterklasse op de derde plaats.
Partijen: gameviewer MuConsult Apeldoorn - Caïssa 1 februari 2020
Video impressie: https://www.youtube.com/watch?v=_UxtkzvvlGc&feature=youtu.be
Uitslagen KNSB competitie: https://knsb.netstand.nl/scores/index/18
Partijen Meesterklasse: Gameviewer partijen Meesterklasse ronde 5
KNSB mailing vijfde ronde: www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-1-februari-2020-0

MuConsult Apeldoorn verslaat Caissa thuis
Wedstrijdverslag van Tom Meurs:
Uit Amsterdam was Caissa naar Apeldoorn gekomen voor weer een spannende wedstrijd. Hoewel
MuConsult Apeldoorn er op papier beter voor stond, blijven dit soort wedstrijden vaak spannend
omdat er vaak van alles (onverwachts) gebeurt. Interessant detail: het grootste gedeelte van het
Apeldoornse team komt ook uit Amsterdam (en omstreken).
Uiteindelijk is het MuConsult Apeldoorn gelukt om met 7-3 van Caissa te winnen. Na 5 ronden
hebben we 8 matchpunten bij elkaar verzameld en staan we op de derde plek achter de koplopers
Charlois Europoort en BSG. Zij hebben elk 10 matchpunten. Aangezien we nog tegen allebei spelen
en zij ook tegen elkaar, doen wij nog volop mee in het kampioenschap.
Betreft de wedstrijd doe ik graag een rondje rond de borden:
Op bord 1 speelde Stefan Kuipers tegen Dimitri Reinderman met zwart. Stefan speelde de opening te
naïef en Dimitri kon dat moeiteloos afstraffen, het was nooit echt een partij geweest.
Op bord 2 speelde Max Warmerdam tegen Albert Blees met wit. Max kreeg vanuit de opening een
voordelig eindspel. Hierna werd het voordeel steeds groter en won Max een pion. Uiteindelijk won
die extra pion de partij.
Op bord 3 speelde Roeland Pruijssers tegen Michael Wunnink met zwart. Roeland nam veel risico in
de opening en kwam minder te staan. De stelling was echter complex en in de complicaties
wikkelden ze af naar een eindspel. Dat eindspel was beter voor Michael, maar in tijdnood was
Roeland degene die wat druk kon zetten. Op de 39ste zet blunderde Michael met Kd1 waarna hij een
vol stuk moest geven en daarmee de partij.
Op bord 4 speelde Nico Zwirs tegen Enrico Vroombout met wit. Vanuit een Steinitz Frans pakte hij
een plusje. Nadat Enrico te optimistisch bleef spelen en Nico zijn stukken goed had neergezet, was de
aanval vrij snel beslissend en won Nico de partij.
Op bord 5 speelde Sjef Rijnaarts tegen Jasel Lopez met zwart. Sjef zat heerlijk in zijn voorbereiding en
na een onnauwkeurige zet in de opening had hij een comfortabel middenspel. In het eindspel maakte
Sjef echter twee blundertjes waarvan de laatste werd afgestraft: remise.
Op bord 6 speelde Armen Hachijan tegen Arno Bezemer met wit. Armen stond waarschijnlijk iets
beter in het middenspel na een Aljechin, maar speelde het te haastig en uiteindelijk had Armen zijn
aanvalsplannen onderschat aan het einde, waarna hij de koning heeft moeten omleggen.
Op bord 7 speelde Thomas Beerdsen tegen Dennis Brouwer met zwart. Ze hadden een redelijk gelijk
opgaande partij. Toen de stelling iets prettiger begon te worden voor Thomas, had Dennis amper tijd
over om goede zetten te vinden en daarna ging het snel mis.
Op bord 8 speelde Merijn van Delft tegen Cor Croese met wit. Merijn kreeg ruimtevoordeel vanuit de
(moderne) opening en daarna speelde de partij zich vanzelf.
Op bord 9 speelde Arthur van de Oudeweetering tegen Hans Ree met zwart. Na een rustige opening
had wit na 16.b4 toch een plus door zijn ruimte overzicht. Met 19…bxa4 kwam er in geval ook
beweging in de damevleugel en toen Hans 24…a5 en 26…e5 had toegelaten kon Arthur al zijn
stukken regroeperen naar mooie velden. Met 34…Pxc5 had Arthur dus toe kunnen slaan, maar met 1
minuut op de klok ging hij in zettenherhaling mee.
Op bord 10 speelde ikzelf tegen Robert Kikkert met wit. Na een onnauwkeurigheid in de opening
kwam ik in een passieve stelling terecht. Tot aan de tijdsnoodfase bleef ik stugge zetten spelen en
toen mijn tegenstander ook in tijdsnood kwam, vond hij niet meer de weg naar winst: de eerste
blunder maakte het spel gelijk, met de tweede blunder verloor hij de partij.

IM Max Warmerdam gaf simultaan bij sponsor MuConsult. (foto’s Merijn van Delft)

Spelers MuConsult Apeldoorn geven workshop bij sponsor MuConsult
Enkele spelers van MuConsult Apeldoorn (sponsornaam van Schaakstad Apeldoorn) bezochten
maandag 3 februari het kantoor van de sponsor in Amersfoort. Dat gebeurt elk jaar.
Teamcaptain IM Max Warmerdam en IM Merijn van Delft lieten elk een partij zien. Na een hapje en
een drankje gaf Max Warmerdam een simultaan. Merijn van Delft en Tom Meurs assisteerden de
deelnemers.
De sponsorovereenkomst houdt ook in dat spelers van MuConsult Apeldoorn 1 gratis hulp geven bij
diverse jeugdevenementen en activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het ABKS of een schoolsimultaan.

GM Fabiano Caruana wint Tata 2020 met twee punten voorsprong.

Tata chess foto's Ed van der Meulen

Zwirs – Beerdsen: opeens stond het gelijk, maar het ontging de zwartspeler.

https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/tournaments/2020/nine-round/0/1/951

FM Tim Lammens speelde in de vierkampen
Hij meldt:
Een leuk fragment uit mijn partij tegen Daniël Zevenhuizen:
FEN-code: r1b2r1k/ppp3b1/q3p1pp/4n1N1/8/1B6/PPPBQPP1/2KR3R w - - 0 0
1.Txh6+ Kg8 (1…Lxh6 2.Dxe5+ Kg8 3.Lc3 of 2...Lg7 3.Dh2+)
2.Dxe5! Lxh6 (de pointe van de combinatie was 2...Lxe5 3.Txg6+ Lg7 4.Lc3 en spoedig mat)
3.Lc3 1-0

Apeldoorners in Tata Steel Chess Tournament
In de Challengers groep speelden MuConsult Apeldoorn spelers GM Erwin l’Ami en IM Max
Warmerdam. In de Qualifiers groep speelden teamgenoten IM Nico Zwirs en IM Thomas Beerdsen.
In diverse groepen speelden meer Apeldoorners.
Zie de toernooisite www.tatasteelchess.com voor verslagen, video’s en partijen.
Zie ook www.schaakstad-apeldoorn.nl

Max Warmerdam meldt:
Hierbij een partij analyse over mijn partij tegen David Anton Guijarro.
http://view.chessbase.com/cbreader/2020/2/2/Game910626578.html
Anton Guijarro, David (2694) - Warmerdam, Max (2498)
(12), 25.01.2020 [Warmerdam,Max]
Mijn toernooi verliep tot nu toe niet lekker, en dit kwam vooral omdat ik bijna al mijn partijen om
zeep hielp in mijn tijdnood. Hiermee stond ik na ronde 11 samen met Dinara Saduakassova gedeeld
laatste, waar ik in ronde 11 remise tegen had gespeeld. David Anton Guijarro stond ondertussen een
vol punt los op de rest van het veld, en kon in deze partij de toernooiwinst al binnenslepen. Omdat ik
had besloten om sneller te gaan spelen had ik er wel vertrouwen in dat ik voor een verassing kon
gaan zorgen. 1.c2-c4 e7-e6 2.g2-g3 d7-d5 3.Lf1–g2 Pg8-f6 4.Pg1–f3 d5xc4 5.Dd1–a4+ Pb8-d7
6.Da4xc4 c7-c5 7.d2-d3 Lf8-d6 8.a2-a4 0–0 9.Pb1–c3 b7-b6 10.Pc3-b5 Lc8-a6 11.Dc4-h4?! Ik was zelf
wel redelijk voorbereid voor de partij, en wist dat dit niet in mijn voorbereiding stond. Over het
algemeen was dit niet een kritieke zet in deze openingsvariant, en ook nu is het niet goed. Hij dacht
zich echter te kunnen herinneren dat hij dit had bekeken, maar dat bleek niet te kloppen. 11...Ld6-e7
12.0–0 La6-b7³ Nu staan mijn lopers weer op normale velden terwijl hij zijn stukken slecht heeft
neergezet ondertussen. De dame op h4 is kwetsbaar, en het paard wordt zo meteen teruggedreven
met a6. 13.Tf1–d1 a7-a6 14.Pb5-c3 Ta8-c8 15.Dh4-c4 Pf6-d5!? Ik was enorm aan het twijfelen over
deze zet omdat het heel erg het karakter van de stelling verandert. 16.Pc3xd5 [16.Pf3-d2 Ik dacht
eigenlijk dat hij dit zou spelen. 16...Pd7-e5 17.Dc4-b3 Lb7-a8!³] 16...e6xd5! De meest ambitieuze
optie. 17.Dc4-f4 Le7-f6 18.d3-d4 Tf8-e8µ Zijn dame staat nu enorm slecht op f4, en hij is
onderontwikkeld. 19.Lc1–e3 c5-c4?! Geeft een deel van mijn voordeel weg. [19...Te8-e4! 20.Df4-f5
Dd8-e8!? (20...g7-g6 21.Df5-h3 Dd8-e8µ) 21.h2-h4 g7-g6 22.Df5-h3 Lf6-g7µ] 20.Df4-f5 Lb7-c6 21.h2h4 b6-b5 22.a4xb5 a6xb5 23.Df5-c2? Veel te passief. Strategisch gezien liep hij al risico omdat mijn
pionnen al redelijk ver opgerukt zijn op de damevleugel, dus hij moest snel spel proberen te creëren.
[23.Pf3-h2 Waarschijnlijk had hij zo spel moeten proberen te creëren. 23...g7-g6 24.Df5-f4 Lf6-g7
25.Ph2-g4 h7-h5 26.Pg4-h6+ Lg7xh6 27.Df4xh6 Dd8-f6 28.Ta1–a7 Tc8-a8 29.Ta7-c7 Ta8-c8=] 23...b5b4³ 24.Pf3-g5 Pd7-f8! Het paard deed al de hele tijd niet zo veel op d7, en vanaf hier zou het naar e6
kunnen zodra het paard van g5 weg is. [24...g7-g6 25.Dc2-d2 b4-b3 26.Pg5-f3 Lf6-g7³] 25.Ta1–a7
[25.Pg5-h3 Pf8-e6] 25...Te8xe3! Hiermee sloeg ik ook een remiseaanbod af, dus dat zette wel redelijk
de toon. Misschien was het niet een hele praktische zet, want nu krijgt hij ook spel over de f lijn. Toch
pakte het goed uit aangezien hij vrij snel onder de druk bezweek. [25...Te8-e7µ Was de makkelijke
optie geweest.] 26.f2xe3 [26.Pg5xf7?? Dd8-b6–+] 26...Lf6xg5 27.h4xg5 Dd8xg5 28.Td1–f1 Lc6-d7!
[28...Dg5xe3+ 29.Kg1–h2 De3-h6+ 30.Kh2-g1 Dh6-e3+=] 29.Tf1–f3 Nu heeft wit alles gedekt, en zo
actief sta ik nu ook weer niet. Mijn vrijpion is echter wel heel sterk. 29...g7-g6! Nu kan mijn loper
naar f5 om de f lijn dicht te gooien. 30.e3-e4?? Aan de ene kant vond ik dit ook wel een logische zet,
maar het verliest alleen concreet. [30.Ta7-b7 c4-c3 31.b2xc3 b4xc3 32.Kg1–f2 Dg5-d8µ; 30.Kg1–f2
Was waarschijnlijk het meest praktische geweest. 30...Dg5-d8µ] 30...d5xe4 31.Dc2xe4 c4-c3
32.b2xc3 b4xc3 33.De4-c2 Ld7-f5 [33...Dg5-d2! 34.Ta7-a2 (34.Dc2xd2 c3xd2 35.Tf3-f1 Tc8-c1 36.Ta7a1 Tc1xa1 37.Tf1xa1 Ld7-a4!–+) 34...Dd2xd4+–+] 34.Dc2-b3 [34.e2-e4 Dit had hem nog enige
overlevingskansen gegeven. 34...Lf5xe4 35.Dc2xe4 c3-c2 36.Ta7-a1 c2-c1D+ 37.Ta1xc1 Tc8xc1+
38.Lg2-f1 h7-h5 Ook al is deze stelling vrij slecht. 39.De4-b7 f7-f5] 34...Lf5-e6–+ 35.Db3-c2 Dg5-d2 En
opgegeven. Wit moet zijn dame verzetten hier, en op dat moment loopt mijn vrijpion door. Hierdoor
ging David Anton Guijarro nog maar met een half punt voorsprong de laatste ronde in. Hij wist echter
met een remise in de laatste ronde wel de toernooioverwinning vast te stellen. Zelf gaf me dit een
enorme boost, omdat ik een heel goed resultaat boekte omdat ik sneller ging spelen. Dit paste ik dus
in de laatste ronde ook toe, en dit leverde me een overwinning op Jan Smeets. Het is dus duidelijk
wat ik moet gaan doen tijdens mijn toekomstige partijen![35...Dg5-d2 36.Dc2xd2 c3xd2 37.Tf3-f1
Tc8-c1 38.Ta7-a1 Tc1xa1 39.Tf1xa1 Le6-b3–+] 0–1

Tata Steel Chess. Hulde aan onze helden Max, Erwin, Nico en Thomas
Theo Visschedijk meldt:
Schaakstad Apeldoorn was goed vertegenwoordigd op het TaTa Steel Chess. Natuurlijk Erwin l’Ami
en Max Warmerdam bij de Challengers grootmeestergroep. Van Max een sterke eindsprint met een
keurige 4,5 punten uit 13 wedstrijden. In de Qualifiers (10-kamp) speelden Thomas Beerdsen en Nico
Zwirs. Nico stond knap bovenaan na 8 rondes, maar moest helaas het onderspit delven en werd
tweede. Thomas werd derde. Super goed, maar zo jammer dat het net niet gelukt om eerste te
worden voor Nico of Thomas. De winnaar mag volgend jaar bij de masters meedoen.
Ikzelf deed in groep 4 mee. Ik heb niet goed gespeeld. De inspiratie ontbrak een beetje. Ik ben
blijven steken op 6 remises en 3 nederlagen. Teleurstellend; in minstens 3 partijen had ik eenvoudig
een half punt meer kunnen hebben. Eigenlijk dus drie onnodige blunders gemaakt. Veronique Hijl en
Steven Braun speelden in groep 5. Ze haalden 3,5 respectievelijk 4,5 punten. Tenslotte speelde Bert
Ekkelboom in de weekend vierkampen en bleef steken op 1 uit 3. Karel speelde in de journalisten
toernooi en haalde 3 uit 7. Verdienstelijk allemaal, maar niet om over naar huis te schrijven. De
Apeldoornse amateurs zijn niet boven de 50% gekomen. Grrrrr.
In één van mijn partijen wel iets heel raars meegemaakt. Mijn tegenstander sloeg met zijn eigen
zwarte pion zijn eigen toren (u leest het goed). Triomfantelijk zette hij zijn veroverde zwarte toren
bij de reeds geslagen witte stukken. En hij had niets in de gaten. Ik overwoog nog even niets te
zeggen en gewoon door te spelen. Dan zou even later vreemd opkijken met een Toren achterstand!
Toch hem maar gewezen op de ‘onreglementaire zet’ en het duurde even voordat hij van de schrik
bekomen was. Stukken maar terug gezet; partij eindigde uiteindelijk in remise.
Maar gezellig was het er wel. De meeste Apeldoorners bleven in Wijk aan Zee overnachten. Na
afloop lekker analyseren met een biertje erbij. Eten, en ouwehoeren in één van de vele kroegen in
Wijk aan Zee. En natuurlijk enorm veel bekende schakers uit andere plaatsen. Uit Apeldoorn vele
bezoekers: Rudy, Nicolai, Henk, Arjan, Lex, en nog zovelen. Kwamen naar het schaken kijken, maar ik
kon zelf helaas weinig converseren omdat ik toch wel druk was met mijn partij. Bezoekers konden
natuurlijk ook de partij-analyse in café De Zon bijwonen en mooie schaakboeken kopen bij Merijn. De
jongste bezoeker voor mij kwam in ronde 8, vlag voor aanvang van de partij. Het is mijn kleindochter:
Linde van de Vliet, dochter van Marijn Visschedijk. Linde heeft waarschijnlijk de goede genen, nu
maar oefenen.

Links IM Nico Zwirs.

Hoe moet je op remise spelen in een betere stelling?
Verslag van IM Nico Zwirs over zijn Tata Qualifiers toernooi:
Gameviewer partijen Nico Zwirs Qualifiers Tata
In januari werd alweer de 82e editie van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee gehouden.
Voor het eerst kon ik een keer meedoen en op basis van rating mocht ik meedoen in de hoogste
amateurtienkamp, de Qualifiers. Na een degelijk begin van 2/3 kreeg ik op de heupen en won mijn
volgende 5 (!) partijen. Met een megascore van 7/8 ging ik de laatste ronde in, iets wat al mijn
verwachtingen overtrof. Meestal is 7 punten ook ruim voldoende om de tienkamp te winnen, maar
dat was dit jaar niet zo. De Duitse IM Roven Vogel speelde ook een ijzersterk toernooi en stond met
het ingaan van de laatste ronde een punt achter. Het was ook erg toevallig dat de indeling van de
laatste ronde Roven Vogel-Nico Zwirs was. Een echte kraker tussen de nummer 1 en 2 van het
klassement, waarbij Roven moest winnen. Bij winst zou hij ook op 7 punten komen en op basis van
onderling resultaat wint hij de groep. De winnaar van de groep zou zich plaatsen voor de Challengers
van 2021. Er stond dus veel op het spel!

We komen er in na 17.Le3. Met zwart was ik erg comfortabel uit de opening gekomen en kon zelfs
groot voordeel claimen. Het enige nadeel was dat ik al vrij veel tijd gebruikt had. Hier had ik
ongeveer 30 minuten over. In principe zou dat genoeg moeten zijn. De stelling is redelijk vervlakt en
de witte stukken staan elkaar wat in de weg. Maar hier begon het benodigde resultaat me toch op te
spelen. Remise was voldoende om de groep te winnen en te promoveren naar de Challengers en
gezien mijn tijdsachterstand leek het me verstandig om stukken af te ruilen en af te wikkelen naar
een gelijk eindspel. Ik ging hier dan ook voor 17… Lc5?! om wat stukken te ruilen. Beter was 17…La6!,
waarna het zwarte initiatief alleen nog maar gevaarlijker wordt. Na een paar zetten stond het zo:

De zwartveldige lopers en de dames zijn geruild. Zwart staat nog steeds prima, maar na het ruilen
van de torens en de loper kwam ik toch langzaam in de problemen. Die problemen ontstonden na
21.Tfc1 Txc1 22.Txc1 Tc8 23.Txc8+ Pxc8 24.Pe5! Lxg2 25.Kxg2

Wit heeft een comfortabel plusje. Paardeindspelen zijn razend ingewikkeld en de speler met
ruimtevoordeel kan vaak risicoloos op winst spelen. Door de nieuwe problemen, begon ik veel tijd te
gebruiken en in tijdnood kwam dan ook het onvermijdelijke….

Stelling na 38.g4

Er is veel gebeurd en wit heeft zeker kansen gecreëerd. Toch was ik vrij zeker van m’n zaak en leek
het me dat er op meerdere manieren remise in zou zitten. Twee paarden versus een kale koning is
immers remise. Dus de enige missie: de pionnen elimineren. Ik speelde hier 38… Ke5?? De zet
38…fxg4 is logisch, want het ruilt een pion. Het nadeel van de zet is dat veld e4 vrijkomt voor het
paard van d2. Daarom koos ik voor 38…Ke5 met als idee dat ik met …Pd5-Pf4-Pg6 een blokkade kon
maken. Helaas miste ik iets in tijdnood, waardoor Roven de partij eenvoudig, maar ook sterk naar
zich toe trok. Een enorme domper. Ondanks het feit dat ik mijn beste toernooi ooit had gespeeld
(2628 tpr) voelde het als een enorm verlies. Een enorme kans om te promoveren naar de Challengers
was verloren gegaan…. Toch een van mijn grote doelen op schaakgebied.
Nederlagen en zeker nederlagen op belangrijke momenten zijn een van de pijnlijkste dingen die er
zijn. Uit mijn eigen ervaring is wel vaak gebleken dat dit ook de grootste leermomenten zijn. Dat is
ook de reden dat ik juist deze partij heb uitgekozen voor de nieuwsbrief en niet een van mijn zes
overwinningen. Wat ik heb geleerd is dat, hoe moeilijk het ook is, je de gedachte over resultaat
tijdens je partij volledig uit moet zetten. Je enige taak is om de beste zetten te vinden. Wanneer ik
17…La6 had gespeeld is de kans groot, dat mijn voordeel steeds groter was geworden en ik na
verloop van tijd zou kunnen winnen of ergens geforceerd eeuwig schaak zou kunnen afdwingen. De
drang om alle stukken te willen ruilen en duidelijkheid te scheppen bleek fataal. Dat bracht mijn
tegenstander terug in de partij en gaf hem zelfs de hoop om weer voor de winst te kunnen gaan. Een
foutje in tijdnood was uiteindelijk fataal.
Desondanks ben ik wel erg tevreden geweest over het toernooi en mijn spel. De stijgende lijn is in
het competitieweekend daarop weer door getrokken met twee overwinningen. Eentje in de
Nederlandse en eentje in de Belgische competitie.
De volgende stop is het Batavia toernooi. Een sterke grootmeestertienkamp, waar ik hoop mezelf
weer te kunnen verrassen. Voor de geïnteresseerden die het willen volgen is alles over het toernooi
in de onderstaande link te vinden. http://batavia1920.nl/chess

Hidde bekijkt stelling uit partij Slingerland – Bosboom (zwart aan zet). De partij wordt besproken in het boek ‘Mastering
Positional Sacrifices’ van IM Merijn van Delft. Het boek wordt komende zomer uitgegeven door New In Chess.
Gameviewer: Partij Slingerland - Bosboom 1993

Snelschaakpartij Hidde en Lucas. Elk had vijf minuten op de klok.
gameviewer Hidde - Lucas snelschaak 29jan2020

Mika en Jessica bespreken met Karel een partij uit Chess Course van GM Lev Alburt. (foto Samantha)

Hidde vroeg of hij tips mocht geven. Karel antwoordde ‘jij mag chips geven’. De kinderen lagen slap van het lachen.
gameviewer Mika - Jessica 29jan2020

Schaakschool Het Bolwerk: leren van partijen Beerdsen en Bosboom
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Besproken onderwerpen 29 januari
Groep 1
- Chessmatec
- Chess Course game 14 en 15
- Solitaire 39, 40
- Partij op DGT bord en analyseren
- Boekje Ik leer schaken
- Kat en muizen
Groep 2
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren
- Snelschaken
- Proefexamen Stap 2 D, eerste vier stellingen
- Partij Slingerland – Bosboom
- Stelling analyseren met Fritz
- Partijen tegen Lichess + analyse
Groep 3
- Snelschaken
- Partijen Beukema – Beerdsen, Slingerland – Bosboom, Kasparov - Bosboom
- Solitaire 31, 32
- Tutor 3 H1 oefeningen
- Nieuwsbrief 116 bekijken

Besproken onderwerpen 5 februari
Groep 1
- Chessmatec
- Partij op DGT bord en analyseren
- Schaken voor drie
- Raindrop Chess op bord
- Stap 1 dvd, Ik leer schaken spelletjes
Groep 2
- Proefexamen Stap 2 D, tweede vier stellingen
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren
- Toets Stappen 2 dvd H12 C
- Partij tegen Lichess + analyse
- Lichess spelletje 404
- Lichess site verkennen en tactische oefeningen
Groep 3
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Partij via Decode Chess bekijken
- Database Fritz 14 koppelen aan programma
- Tutor 3 H2 oefeningen
- Bill Wall vanaf 53 traps t/m 60
- Partijquiz 3 Lucas Smid
Gameviewers partijen 5 februari:
gameviewer Hidde - Lucas snelschaak 5feb2020
gameviewer Jessica - Mika 5feb2020

Vlog Hertog van Gelre school op YouTube. Video staat op schoolsite http://hertogvgelre.nl.
Zo’n 20 seconden aandacht voor schaaklessen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QN1bqgNU91c&feature=emb_logo

Hertog van Gelre. Als je www.lichess.org/iets intikt krijg je een spelletje te zien waarbij je stukken moet ontwijken.

Hertog van Gelre. Hidde geeft uitleg over zijn account op www.lichess.org. Is gratis.

Hertog van Gelre. Damian geconcentreerd bij partijanalyse. (foto Hugo)

Het Woudhuis. Sten geeft uitleg over www.chess24.com. Je kunt toernooien spelen, snelschaken en oefeningen maken.

Het Woudhuis. Schaken voor vier. Op tafel ligt het boekje ‘Ik leer schaken’. Dat kun je ook gratis downloaden via
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken

St. Victor. Schaken voor vier.

Het Woudhuis. Simultaan door Alec op vier borden.

Berg en Bos. Partijquiz 1 van Lucas Smid.
Zie http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid

Sint Victor. Uitleg door Karel van Chessmatec en andere mogelijkheden om zelf te schaken. (foto Diane)
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken

De Bouwhof – De Touwladder. Samen tegen ‘Schaken is Cool’. Sid vindt sterke zet Lxc6+.

De Zevensprong. IM Thomas Beerdsen toont zijn winstpartij op FM Julius van Doeland.
gameviewer Thomas Beerdsen - Julius van Doeland

De Zevensprong. Thomas Beerdsen offert een loper. Dat liep niet goed af voor de witspelers.

Partijen op scholen
De Zevensprong
gameviewer DZ Michael - Tiziano 30jan2020
gameviewer partij Asmin, Chantal en Seth tegen IM Thomas Beerdsen
gameviewer DZ simultaan Asmin, Chantal, Seth vs IM Thomas Beerdsen 6feb2020
Hertog van Gelre:
gameviewer HVG Koenl - Bram 27jan2020
Het Woudhuis:
gameviewer Sten - Alec (simultaan Alec) 3feb2020
Sint Victor:
gameviewer Hugo - Rune 3feb2020

Schoolschaaklessen: interview, partijanalyse en simultaan met IM Thomas Beerdsen
De nieuwe lesseries van vijftien lessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen zijn
begonnen. Er is een lichte stijging in het aantal deelnemers.
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen.
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie.
Schaken is leuk en maakt je slimmer.
Vrijwel elke les spelen twee kinderen om de beurt op een DGT-bord. Dat registreert de partijen. De
volgende les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Regelmatig
publiceren we de partijen via een gameviewer.
Een les serie kost 75 euro, inclusief app Chessmatec.
Nieuwe leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
Omdat het workshopachtige lessen zijn, kunnen zowel beginners als gevorderden meedoen.
Kinderen kunnen altijd tijdens series instromen.
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

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt dit jaar in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.
Met update over wetenschap en special needs groepen: ADHD, depressie, Down en ziekenhuizen.

ABKS en Apeldoornse schoolschaakcompetitie
Enkele duizenden Apeldoornse basisschoolleerlingen hebben in de loop der jaren meegedaan aan
het ABKS. Het 43e Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken vindt zaterdagmiddag 8 februari
plaats in het Veluws College Walterbosch. Dit jaar doen 42 teams mee met zo’n 200 schakers van vijf
tot twaalf jaar, zegt coördinator Chris Doornekamp.
Met je school meedoen aan een Apeldoorns kampioenschap is een hele gebeurtenis. Al die jaren was
het ABKS een inspirerende ervaring voor kinderen. Schaakclub MuConsult Apeldoorn speelt in de
hoogste klasse van Nederland. Diverse spelers deden hun eerste wedstrijdervaring op in het ABKS.
Het eerste ABKS werd gehouden in 1978. Het was een initiatief van schaakvereniging De Schaakmaat.
Het tweede jaar deden er al zeventien scholen aan mee. Oud-voorzitter Theo Visschedijk kan zich

veel van de geschiedenis herinneren. ‘Initiatiefnemers waren Wim Bruins en Frans van Veen. Ze
hebben het jarenlang gedaan tot Hessel Visser het overnam.’
De Maten was in die jaren een jonge wijk en Bruins en Van Veen begonnen schaaklessen op scholen
te geven. De eerste ABKS-toernooien werden op De Akker gehouden. Er was in die jaren sponsoring
door de VSB-bank en later ICT-bedrijf Volmac. Nog steeds zijn er Apeldoornse scholen waar
schaakdoosjes met het VSB-embleem staan.
In de hoogtijdagen rond 1990 deden er zeker wel veertig scholen aan het ABKS mee. Gastlocaties
waren onder meer het Edison College en De Heemgaard. Er waren voorronden en een finale. De
winnaars mochten ook toen naar de regionale finales van de Oostelijke Schaakbond OSBO en naar
het NK. De Wingerd met Marc Jonker werd in 1986 zelfs Nederlands kampioen. Het team bestond
verder uit Marije Hobert, Laura Jonker, Edwin van de Wal en Marcel Evers. Nadien bereikten De
Touwladder, De Sjofar en De Korf top-vier klasseringen op NK’s schoolschaken.
Theo Visschedijk noemt een aantal namen, die veel Apeldoorners zich zullen herinneren.
Scholen met sterke schakers: De Terebint, De Korf, De Touwladder (Ugchelen), De Sjofar, De
Wingerd, De Akker, Prinses Margriet en Ichthus.
Jarenlang namen tientallen scholen deel aan het ABKS. Aan de twintigste editie in 1997 namen
bijvoorbeeld 33 scholen met 50 teams deel. In de jaren negentig van de vorige eeuw was bij De
Touwladder met meester John Post en De Sjofar van kleuterjuf Carla van der Hulst ongeveer de helft
van de leerlingen lid van de schoolschaakclub.
Later zakte het schoolschaken in. Daarbij speelde een rol dat minder ouders vrijwilligerswerk wilden
doen. Na een dip neemt de belangstelling voor het schoolschaken de laatste jaren weer toe. Zestien
basisscholen spelen mee nu mee in de maandelijkse Apeldoornse scholencompetitie.
Informatie over het ABKS staat op www.schoolschakenapeldoorn.nl.
Chris Doornekamp meldt namens de ABKS-commissie:
Beste schaakliefhebbers,
We sturen jullie graag nog de laatste informatie over het 43e Apeldoorns kampioenschap
schoolschaken op zaterdagmiddag 8 februari.
De inschrijving voor het schaaktoernooi is inmiddels gesloten en de teller is uitgekomen op 42
teams.
In totaal gaan 20 basisscholen mee schaken en mogen we rekenen op liefst 200 deelnemers in de
leeftijd van 5 tot 12 jaar. We hebben een verdeling gemaakt in 4 speelsterktes:





starterstoernooi: 9 teams
pupillen groep B: 9 teams
pupillen groep A: 12 teams
hoofdtoernooi: 12 teams

Per categorie zijn er 3 teambekers te behalen. De indeling komt te staan op de website
www.schoolschakenapeldoorn.nl
De beste 6 teams van het hoofdtoernooi plaatsen zich voor de halve finale van het OSBO
kampioenschap op zaterdag 21 maart in Deventer.
De uitdaging is nu om alles gezellig en sportief te laten verlopen, de school zelf netjes achter te laten
en alle kinderen een top middag te bezorgen! Gelukkig kunnen we rekenen op veel medewerking van
(groot)ouders en andere betrokken schaakvrijwilligers, waarvoor nu al veel dank.
Wat is verder belangrijk om te weten?




Speellokatie is weer Veluws College Walterbosch aan de Waltersingel 130;
Parkeerterrein bij de school wordt opengesteld, zodat we voldoende parkeerruimte
hebben.
We zijn te gast in de school, dus alle deelnemers moeten zuinig zijn op alle spullen in
en rond de school!





























Aanmelden schaakteams bij de entree vanaf 12:15 uur tot 12.45 uur;
De bijdrage per school doen we zoveel mogelijk met een Tikkie vooraf. We kunnen
ter plekke wel een kwitantie verstrekken.
De teamleider houdt gedurende de middag zijn/haar kinderen in de gaten en zorgt
ervoor dat de kinderen op tijd klaar zitten voor de volgende ronde. Hij/zij vult
ook het wedstrijdformulier in! Uiteraard zien we graag dat de teamleider op een
positieve manier coacht, het gaat erom dat alle deelnemers spelplezier hebben en
houden!
Het is natuurlijk het leukst als de schaakteams in een tenue van hun school kunnen
spelen.
Opening toernooi is rond 12.45 uur in de grote aula. Wethouder Detlev Cziesso is
aanwezig namens de gemeente Apeldoorn om het toernooi te openen.
Start 1e speelronde is om 13:00 uur.
De prijsuitreiking van het toernooi is gepland voor 17:15 uur.
In de grote aula spelen de aspiranten en pupillenteams in aparte toernooien volgens
Zwitsers systeem. De teams spelen 6 ronden in het toernooi (bedenktijd 15 minuten
pp). Het Zwitsers systeem zorgt ervoor dat de teams die veel winnen vanzelf tegen
elkaar komen te spelen en omgekeerd. De bordvolgorde 1 t/m 4 weerspiegelt de
speelsterkte van de kinderen, dus de sterkste speler op bord 1 enzovoort.
Bij het starterstoernooi voor de jonge kinderen gebruiken we geen schaakklok.
Kinderen spelen een partijtje op tijd (20 à 25 minuten) en daarna bekijkt de
wedstrijdleider de stand. Bij meer dan 3 punten verschil is er een winnaar, anders
maken we er een gelijkspel van. In totaal spelen we ook 6 ronden, zodat we ongeveer
gelijk klaar zijn met het hoofdtoernooi.
Bij de starters zullen de wedstrijdleiders de regels soepel hanteren, aangezien
alle kinderen voor het eerst meedoen in een schaaktoernooi. Het allerbelangrijkste is
dat de kinderen plezier hebben en graag weer mee willen doen.
Alle deelnemers krijgen sowieso een vaantje als aandenken. Daarnaast zijn er bekers
en medailles voor de winnende teams. We hebben niet meer een apart prijsje voor
topscoorders, omdat het toch een teamwedstrijd is.
Ouders kunnen toekijken bij de partijtjes, maar wel op gepaste afstand. De
begeleiding van de partijtjes is in handen van onze wedstrijdleiders.
Er zijn 2 EHBO-ers aanwezig van het Rode Kruis, dat is ook een voorwaarde van
school om dit te mogen organiseren.
Er is geen lunch inbegrepen bij het toernooi. We schenken koffie & thee voor de
ouders tegen een kleine vergoeding en limonade voor de kinderen. Daarnaast bieden
we tussendoor hapjes en een kleine versnaperingen voor de kinderen. Er is geen pin
gelegenheid op school, dus neem wel wat contant geld mee!
De kinderboeken Simon de Schaker deel 1 en 2 kunnen we in beperkte oplage
aanbieden voor EUR 11,- per stuk. Zeker een aanrader voor kinderen die van lezen
houden!
Schaakmeesters Stefan Kuipers en Anne Haast verzorgen simultaanpartijtjes in de
hal. Circusschool Apeldoorn is ook weer present in de hal met leuke speeltjes.
Schakie de Beer loopt rond voor op de foto. Kinderen kunnen natuurlijk ook even
buiten gaan spelen in de frisse lucht!
Fotograaf Mirjam de Bruijn is dit jaar onze toernooifotograaf.
Zie de website www.schoolschakenapeldoorn.nl voor een overzicht van de
deelnemende scholen.
Voor vragen/opmerkingen of last minute aanpassingen, kan je het beste even contact
leggen via 06-24830644

V.l.n.r. organisatiecomité Monique van den Bos, Xanthine Gerritse, Hilde Bijker en Emma Hindriks.

Jaarlijks schaaktoernooi in Het Bolwerk voor Woudhuis - Osseveld
Het toernooi vindt plaats op 29 april van 10 – 15 uur.
Deelname is alleen mogelijk voor jeugd die woont in de wijken, er op school gaat of schaakles krijgt
bij Schaakschool Het Bolwerk. Nader bericht volgt.

Partijbespreking. (foto Sharwan)

Onderling spelen en minisimultaan.

Wat te doen? Oordeel en plan. Vuistregel: Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan (GSSAP).

Partij Herre en André. Op het scherm een analyse van Decode chess van hun eerste partij.

Schaakles senioren in Het Bolwerk: Minisimultaan
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
Gaan meedoen kan op ieder moment.
Beginnerscursus
Woensdag 4 maart start er weer een beginnerscursus van 9.15 – 10.45 uur.
De cursus bestaat uit acht lessen. Leraar is Karel van Delft.
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec.
De cursus kost 45 euro, inclusief koffie of thee.
Lesverslag 5e les tweede semester 29 januari 2020 gevorderden
- Tata tournament, partij Beukema - Beerdsen
- Chess Movies: partij 14 winnende zet
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken en minisimultaan Sharwan
Gameviewer Anneke - Harry 29jan2020
Lesverslag 6e les tweede semester 5 februari 2020 gevorderden
- Rondvraag: New in Chess. Tijdschrift en uitgeverij: www.newinchess.com
- Partij 2 boek Merijn van Delft: Slingerland – Bosboom
- Decodechess.com toegelicht www.decodechess.com en onderlinge partij mee besproken.
- Onderlinge partijen, Herre en André op DGT bord + partij bespreken
gameviewer Herre - André 5feb2020
gameviewer Herre - André tweede partij 5feb2020
Minisimultaan Sharwan tegen Harry, Anneke
- Mat zetten met twee lopers:
https://www.uvsnijmegen.nl/2016/06/21/koning-en-twee-lopers-tegen-koning
https://www.youtube.com/watch?v=pDzp5aizCUM

GM Zhaoqin Peng

Jeroen Noomen

IM Max Warmerdam

Trainers vierde serie masterclasses. Vierde trainer is eind februari bekend.

Vierde serie Masterclasses met GM Peng, Noomen en IM Warmerdam
Er komt een vierde serie Masterclasses van Schaakacademie Apeldoorn.
Op zondagen van 13 – 16.30 uur (half uur pauze) in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
8 maart GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren
29 maart Jeroen Noomen: Stockfish
19 april IM Max Warmerdam: Initiatief
17 mei (mogelijk andere zondag in mei) grootmeester (eind februari bekend)
Deelnemers krijgen vooraf studiewerk en nadien documentatie.
De masterclasses zijn bedoeld voor schakers vanaf 1800 elo.
Kosten deelname:
Volwassenen: 100 euro voor vier keer, per enkele masterclass 30 euro
Jeugd en studenten: 80 euro voor vier keer, per enkele masterclass 25 euro
De kosten zijn iets lager dan eerder. Dankzij een anonieme sponsor.
IM Merijn van Delft coördineert de inhoud van het programma, Karel van Delft de organisatie.
Aanmelden via Karel van Delft: karel@kvdc.nl
Meer informatie over de masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Van de masterclasses worden video-impressies gemaakt. Zie Youtube kanaal Karel van Delft.

Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen
Dit is een nieuwe versie, er zijn enkele onderdelen nader ingevuld.
Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2020 hebben de 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak
Kampioenschappen plaats.
Hoe laat
Dagelijks van 11.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Op je eerste speeldag om 10.30 uur aanwezig i.v.m. aanmelding.
Prijsuitreiking: vrijdag 28 februari om ongeveer 17.15 uur
Voor wie
Alle jeugdschakers geboren in 2000 of later.
Jeugdschakers geboren in 2010 of later kunnen ervoor kiezen om één dag te spelen in plaats van
twee dagen. De groep met deze jeugdschakers speelt alleen op vrijdag 28 februari.
Waar
Veluws College Mheenpark, Duizendschoon 8, Apeldoorn
Indeling
Op basis van rating in meerdere groepen. Indien mogelijk wordt voor deelnemers met een rating
hoger dan 1000 een Kampioensgroep gevormd. Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdrating
en de OSBO-jeugdrating.
Speeltempo
• Deelnemers geboren voor 2010: 7 partijen per dag, 20 min. p.p.p.p.
• Deelnemers geboren in 2010 of later: 9 partijen op vrijdag, 15 min. p.p.p.p.
• Kampioensgroep (indien van toepassing): aantal partijen en speeltempo nader te bepalen.
Prijzen
Er wordt gespeeld om de titel Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen. In alle groepen: bekers,
medailles en enkele extra prijzen. In de hoogste groep bedraagt het prijzengeld 50, 30 en 20 euro.
Kosten
€ 10, te betalen op je eerste speeldag bij aanmelding aan de zaal.
Spelers geboren in 2010 of later: € 7 (als je alleen op vrijdag speelt).
Aanmelden
Via e-mail bij Ed van der Meulen, edvdmeulen@gmail.com, onder vermelding van naam,
geboortejaar en vereniging (indien van toepassing). Telefoon: 06 – 4921 3456 (ook tijdens toernooi)
Alle informatie inclusief een deelnemerslijst
op de website van Schaakstad Apeldoorn onder Toernooien, Open Apeldoornse Jeugdschaak
Kampioenschappen.
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen

Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2020
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/samsam-snelschaaktoernooi
Ed van der Meulen meldt:
Zondagmiddag 9 februari heeft in artcafé SamSam het 22e Open Apeldoorns
Snelschaakkampioenschap plaats. Favoriet voor de titel is Apeldoorner Thomas Beerdsen, winnaar in
2018. Serieuze concurrentie heeft hij te duchten van een andere oud-winnaar, club- en teamgenoot
Nico Zwirs. Met meerdere ratingprijzen is het toernooi zeker ook aantrekkelijk voor 'gewone'
clubspelers, huisschakers en jeugdspelers.
Het toernooi in het café aan de Van Kinsbergenstraat 17 telt dertien ronden van vijf minuten
bedenktijd per persoon per partij. Het duurt van 13.00 tot 17.30 uur. De eerste prijs is 150 euro. Er is
ruimte voor maximaal 60 deelnemers. Publiek is welkom en de toegang is gratis.
Voor de organisatie van het toernooi tekent Schaakstad Apeldoorn. Nadere informatie en de
deelnemerslijst staan op https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
Aanmelden is mogelijk via Ed van der Meulen, tel. 06 - 4921 3456, edvdmeulen@gmail.com

NK snelschaken voor clubteams 2020
Merijn van Delft meldt:
Welkom bij het NK snelschaken voor clubteams zaterdag 21 maart 2020 in Amsterdam! We willen er
een reuze gezellige dag van maken voor schakers van alle niveaus. Met een eerste prijs van €1000 en
een totaal prijzenfonds van €2500 verwachten we ook een spannende sportieve strijd. Hapjes en
drankjes zijn de hele dag verkrijgbaar aan de bar en direct na afloop is er een borrel.
Het NK snelschaken voor clubteams kent een rijke historie, die voert van de gouden jaren bij Pat Mat
in Beverwijk (25 jaar lang), via Den Haag (2002-2006), Rosmalen (2009-2015), Groningen (2016) tot
Bunschoten (2017-2019) en nu Amsterdam.
Het toernooi wordt georganiseerd door Stichting SchaakWeek in samenwerking met schaakclub VAS.
Stichting SchaakWeek is een initiatief van Merijn van Delft (zie ook schaakweek.nl) en gastheer
namens schaakclub VAS is Niels van Dam. In het organisatieteam zitten verder de ervaren krachten
Arno Eliens (hoofdarbiter) en Lennart Ootes (techniek).
Er is plaats voor 60 teams, dus wees er snel bij! Zie teamblitz.nl

Quote IM Max Warmerdam: ‘I calculate too much.’
Interview na ronde 12 Tata Challengers toernooi.
https://www.youtube.com/watch?v=gdjIWaiFjHw&feature=youtu.be

Divers nieuws
-

12th Batavia Amsterdam Chess Tournament
Regionale (OSBO) kampioenschappen voor C, D en E
Tiende Torenstad toernooi Zutphen
Barden stopt
10 research reports into chess and education
Tweede nieuwsbrief Stick Chess Kroegloperschaak
ECU ChessPlus First Rank Nieuwsbrief 33 - februari 2020
Research overzicht op site Chess in Schools and Communities
Onderzoek ‘De macht van de dame’

12th Batavia Amsterdam Chess Tournament
Van 20 februari – 1 maart.
http://batavia1920.nl/chess
Spelers:
1 GM Dimitri Reinderman 2582
2 GM Tomasz Warakomski (POL) 2501
3 IM Miguoel Admiraal 2501
4 GM Friso Nijboer 2469
5 IM Aljoscha Feuerstack (GER) 2459
6 IM Nico Zwirs 2443
7 IM Edwin van Haastert 2438
8 IM Manuel Bosboom 2410
9 IM Irene Sukandar (INA) 2408
10 IM Lawrence Trent (ENG) 2386

Regionale (OSBO) kampioenschappen voor C, D en E
JCC coördinator OSBO Lars Dam meldt:
Dit jaar worden de JCC regionale (OSBO) kampioenschappen voor C, D en E
teams wederom in Arnhem Zuid gehouden en verzorgd door Arnhemse Schaakacademie.
Het C en E toernooi vind plaats op 14 maart 2020.
Het D toernooi vind plaats op 11 april 2020.
Het reglement of nadere informatie over de JCC kunt u vinden op
https://www.osbo.nl/jeugd/jcomp.htm
Hier vind u ook de jeugdcompetitiegids en de voorlopige aanmeldingen.
Eén of meerdere teams aanmelden kan viajcc@osbo.nl
Voor specifieke vragen over de invulling op 14 maart of 11 april kunt u stellen aan
voorzitter@arnhemseschaakacademie.nl

Tiende Torenstad toernooi Zutphen
www.schaakgenootschapzutphen.nl
22 februari
Klaas Hagendijk meldt:
Zaterdag 22 februari vindt het 10e Torenstadtoernooi plaats.
Er wordt 8 ronden Zwitsers gespeeld met 15 min. + 5sec. p.p.p.p.
De eerste ronde begint om 10:00 uur.
Locatie: De Uitwijk, De Brink 116, 7206 KD Zutphen
Inschrijven t/m 21 februari via sgzutphen@gmail.com, onder vermelding van naam, club en rating. Of
ter plekke op 22 februari.
Volwassenen €10,- en jeugd €5,-.

Barden stopt
http://www.chesshistory.com/winter/index.html#11695._The_Evening_Standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Barden
https://en.chessbase.com/post/leonard-barden-s-evening-standard-column-ends-after-63-years

10 research reports into chess and education
https://chessplus.net/10-research-reports-into-chess-and-education

Tweede nieuwsbrief Stick Chess Kroegloperschaak
Stefan Kuipers meldt:
https://mailchi.mp/2567ee0522fe/kroegloperschaak-nieuwsbrief-3723901
Site: https://stickchess.com

ECU ChessPlus First Rank Nieuwsbrief 33 - februari 2020
https://mailchi.mp/d952c019ee2f/sos-in-duitsland-een-minispel-in-de-speelgoedwinkel-en-deeuropese-schoolschaakkampioenschappen-educatief-en-leuk?e=0d43817265

Research overzicht op site Chess in Schools and Communities
https://www.chessinschools.co.uk/Pages/FAQs/Category/research

Onderzoek ‘De macht van de dame’
Bron: Thieu Schraven, Fontys Hogeschool Journalistiek - Tilburg, FHJ Onderzoeksredactie
http://www.onderzoeksredactie.fhj.nl/onderzoek/vrouwen-kunnen-niet-schaken

Trainingsmateriaal
-

Mental Toughness in Chess
The psychology of CHESS
Rettet den Springer! | Unglaubliche Studien #74
Boek Schaakideeën weer verkrijgbaar
Magnus Carlsen Takes the 100 Endgames Test
DecodeChess
Chessable: Chess Basics
Chesslang
Alireza Firouzja Wins PRO Chess Brilliancy vs Caruana
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Mental Toughness in Chess
Praktische tips om je mindset aan het bord te verbeteren.
https://www.newinchess.com/mental-toughness-in-chess?mc_cid=160ff3a978&mc_eid=ef33899c91
Uitgave New in Chess. Met preview.

The psychology of CHESS
Auteur Prof. IM Fernand Gobet.
Do you need to be a genius to be good at chess? What does it take to become a Grandmaster? Can
computer programmes beat human intuition in gameplay? The Psychology of Chess is an insightful
overview of the roles of intelligence, expertise, and human intuition in playing this complex and
ancient game. The book explores the idea of practice makes perfect', alongside accounts of why men
perform better than women in international rankings, and why chess has become synonymous with
extreme intelligence as well as madness. When artificial intelligence researchers are increasingly
studying chess to develop machine learning, The Psychology of Chess shows us how much it has
already taught us about the human mind.
Bijvoorbeeld via Bol.com: https://www.bol.com/nl/f/the-psychology-of-chess/9200000073743036
Zie ook nieuwsbrief 115 Quote: ‘Errare humanum est’. Met link naar gratis hoofdstuk.

Rettet den Springer! | Unglaubliche Studien #74
Video Huschenbeth en Minski

Boek Schaakideeën weer verkrijgbaar
Preview en bestellen zie: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen

Magnus Carlsen Takes the 100 Endgames Test
www.youtube.com/watch?v=k1SCXb2WA2U&mc_cid=10622c3a67&mc_eid=ef33899c91

Chessvision.ai
Dit is een hulpmiddel om online gemakkelijk een stelling uit een tekst of gameviewer om te zetten
naar een FEN (code die een stelling beschrijft) en te analyseren in Lichess (je krijgt een bordje in
beeld). Het is gratis te downloaden voor Google Chrome en Firefox.
De ontwikkelaar van de applicatie beschrijft het gebruik op het discussieplatform Reddit:
gebruik chessvision.ai.
Chessvision heeft ook een Ebook reader, beschrijving: beschrijving chessvision.ai ebook reader.
Deze hulpmiddelen om stellingen te herkennen zijn gebaseerd op Machine Learning, dus er kunnen
fouten voorkomen.

DecodeChess
Programma analyseert online partijen in intuïtief taalgebruik via AI algoritme.
https://decodechess.com
Met demo en uitleg. Gratis informatie en enkele analyses per dag.
Het is ook mogelijk eigen partijen in te voeren.
Video IM Etienne Mensch:
London Chess Conference 2019 - The Impact of Artificial Intelligence on Chess - Gideon Segev
https://www.youtube.com/watch?v=-JpQEByxpzY
Hoe gebruik je een chess engine?
How to Use a Chess Engine? Your Quick & Effective Guide

Chessable: Chess Basics
Zie site Chessable

Chesslang
Platform voor coaches om leerlingen te volgen.
https://chesslang.com

Alireza Firouzja Wins PRO Chess Brilliancy vs Caruana
https://www.youtube.com/watch?v=6PYTF4reFYw

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.

Vierde MSA training Engelse Aanval
MSA training 4 voor jeugdspelers vindt plaats op zondagmiddag 22 maart 2020 in Denksportcentrum
Apeldoorn (12.30 – 17.30 uur). MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.
Thema van de training is de Engelse aanval: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3.
Dit is een mooi universeel wapen voor wit tegen het Siciliaans (f3/Le3/Dd2/0-0-0/g4 en aanvallen).
Trainer is IM Merijn van Delft. Hij geeft een inleiding. Daarna spelen duo’s twee rapidpartijen van 30
minuten per persoon tegen elkaar. Na iedere partij volgt commentaar. De training eindigt met een
simultaan. Deelnemers krijgen na afloop documentatie.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating.
Meer informatie over MSA: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Kalender en sites
-

-

8 februari ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl
8 februari Ermelo www.vsgermelo.nl/?Rie_Timmer_Rapidtournooi
9 februari 1e Deventer Kroeg-Lopers schaaktoernooi www.dsgpallas.nl/nieuwsdet.php?id=58
9 februari Apeldoorns snelschaakkampioenschap
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/samsam-snelschaaktoernooi
20 februari - 1 maart - 12th Batavia Amsterdam Chess Tournament
http://batavia1920.nl/chess
22 februari Veenendaal 8e Martien Rood toernooi, folder zie ook onder aan deze nieuwsbrief
https://veenendaalvsv.com/martien-rood-jeugdtoernooi
22 februari Zutphen Tiende Torenstad toernooi www.schaakgenootschapzutphen.nl
27 en 28 februari Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak
Kampioenschappen
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaakkampioenschappen
28 februari 6e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
29 februari Rapid toernooi De Zeven Pionnen www.de7pionnen.nl
8 maart Masterclass GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren
21 maart NK snelschaken voor clubteams Amsterdam www.teamblitz.nl
22 maart 2020 Vierde MSA training Engelse Aanval Denksportcentrum Apeldoorn
www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
29 maart Masterclass Jeroen Noomen: Stockfish
19 april Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief
29 april Het Bolwerk jaarlijks toernooi voor wijken Het Woudhuis en Osseveld
4 – 14 juni Schaakweek Apeldoorn 2020 Denksportcentrum Noord www.schaakweek.nl

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
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-2020.html

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020
Ronde 6:
zaterdag 7 maart 2020
Ronde 7:
zaterdag 28 maart 2020
Ronde 8:
zaterdag 18 april 2020
Ronde 9:
zaterdag 16 mei 2020

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 jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd
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
Open NK G voor speciale doelgroepen
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl

IM 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
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com
IM Max Warmerdam
https://www.twitch.tv/xamax2000
IM 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
www.chessity.com
Engels
www.chess24.com
www.chess.com, www.chess.com/tv
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
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.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)
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder
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
Spanje
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine)
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine)
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 (tweedehands)
https://www.raindroptime.com

