Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 27 – 22 juni 2016
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.
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27e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws
en divers schaaknieuws.
Het 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.
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 196 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (535 leden) en
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden.
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden.

IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft (v.l.n.r.) geven komend seizoen opnieuw Stertrainingen in Apeldoorn.

Informatiefolder Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn
Komend seizoen zijn er opnieuw tien Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn.
IM Merijn van Delft traint een groep op niveau Ster 4/5. Nico Zwirs op niveau Ster 3. Nico Zwirs en
Karel van Delft doen samen groepen op niveau Ster 1 en Ster 2.
Informatie staat op http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
Daar kun je een informatiefolder downloaden.
Zie ook de landelijke Stertrainingen site:
www.stertrainingen.nl/1-ster/1-apeldoorn
www.stertrainingen.nl/2-ster-stap-34/2-apeldoorn
www.stertrainingen.nl/3-ster-stap-45-of-rating-1500-1800/3-apeldoorn
www.stertrainingen.nl/4-ster-stap-56-of-rating-1800-2100/45-apeldoorn

Lois en Stijn hebben van schaakborden een schaaktafel gemaakt.

Collectief gefaald: Lb5 is mat in één. Er waren meer goede zetten, maar ‘de vijand van goed is beter.’

Jasmine heeft bedacht dat je op een bord voor vier ook tegelijk kunt dammen en schaken.

Schaakdam probleem: www.schaaktalent.nl/databanktraining/03schaakkrant_sept2002.pdf pagina 10.
Pg8 en Kh5 winnen van damschijf op d4.

Als je een handicap hebt kun je toch schaken. Veerle (ellepijp gebroken) en Mira (pols gebroken).

Christian en Lois doen Solitaire chess: analyseren, combineren, redeneren en eerst denken en dan doen.

Vince en Christian spelen partij met tips van Karel. (foto Susanne Daanen)

Christian en Vince spelen partij met tips van Karel.(foto Lois Weller)

Korte partij uit boek Chess Movies van Bruce Pandolfini. (foto Lois Weller)

Schaakschool Het Bolwerk: schaakdammen
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
De 37e training (15 juni) waren er drie groepjes en totaal 10 kinderen. Wie thuis wil oefenen kan de
Stappen op een cdrom doen en allerlei sites bezoeken die je kunt vinden via www.schaaktalent.nl
(button leren schaken). De Stappen cdrom werkt alleen op een Windows-computer. Een alternatief is
de site van Jeroen Vuurboom: http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken.
Groep 1: Vrij schaken. Jasmine bedacht damschaken op bord voor vier. Stelling damschaken uit
Schaakkrant 2002. Chess Movies partij 1. Stap 1 H15 oef F vijf diagrammen, H5 tien diagrammen.
Cdrom SchaakMat. Vrij schaken.
Groep beginners: Vrij schaken met tips van Karel. Solitaire chess kaart t/m 10. Stap 1 H7 inleiding en
oef A. Partijtje tegen ‘Schaken is Cool’. Vrij schaken.
Groep 2: Vrij schaken. Solitaire chess kaart 7 en 8. Stap 1 H10 en oef A. Cdrom SchaakMat. Lang leve
de koningin (laatste deel). Vrij schaken.
De 38e training (22 juni) waren er drie groepjes en totaal 10 kinderen.
Groep 1: Vrij schaken, Chess Movies partij 2, Stap 1 H15 oef G en H6 oef A, B elk 5 diagrammen,
Cdrom SchaakMat, samen partij tegen www.lichess.org, vrij schaken.
Groep beginners: Vrij schaken met tips van Karel, Solitaire chess kaart 11 en 12, Boekje ‘Ik leer
schaken’ blz 49 t/m 70, Stap 1 H7 en H9 oefeningen met herhalen, Cdrom SchaakMat, samen partijtje
tegen www.lichess.org, vrij schaken.
Groep 2: Vrij schaken, Solitaire chess kaart 9 t/m 16, Stap 1 H11 inleiding en oef A, Cdrom
SchaakMat, samen partijtje tegen www.lichess.org.

Quint de Jong 3e NK G met GM Benjamin Bok. (foto Elvira)

Katja Tangarife. (foto Jorinde Klungers)

Quint de Jong derde op NK G
Quint de Jong en Jelle van Mullekom, leerlingen van De Lettertuin in Ede, deden 18 juni mee aan het
NK G (geboortejaar 2008) in Roosendaal. Quint werd derde van Nederland, Jelle 29e.
Stertrainingsdeelneemster Katja Tangarife werd 26e in categorie F.

‘Als wit aan de bal is, kan zwart niet scoren.’

De Jong, Quint - Feng, Elysia
NK-G Pupillendag 2016 JTC Roosendaal (6.5), 18.06.2016
1.c4 e5 2.b3 Pf6 3.Lb2 Pc6 4.g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.e3 d6 7.d4 exd4 8.exd4 Lf5 9.d5 Pe7 10.Pf3 Dd7 11.0–
0 0–0 12.Te1 c6 13.dxc6 Pxc6 14.a3 a6 15.b4 b5 16.cxb5 axb5 17.Pd4 Pxd4 18.Lxa8 Pc6 19.Lxc6 Dxc6
20.Pc3 Lc8 21.f3 Pd7 22.Dd3 La6 23.Pd5 Db7 24.Pe7+ Kh8 25.Lxg7+ Kxg7 26.Dd4+ Pe5 27.f4 Dxe7
28.fxe5 Kg8 29.exd6 Dd7 30.Te7 Df5 31.d7 Lb7 32.d8D Df3 33.Dh8+ Kxh8 34.Dxf8# 1–0
Elvira, moeder van Quint, meldt: Quint is derde geworden in de G groep. Hij was super blij. Hij heeft
vijf partijen gewonnen, één remise en één verloren. Quint heeft alle partijen met een live bord
gespeeld, die zijn nog te zien op de site.

Na 14…Pxd5 kan wit niet slaan op d8 wegens 15…Pf4 met dreiging 16…Dxh3.

Kien, Lancelot - Tangarife Ramirez, Katja
NK-F Pupillendag 2016 JTC Roosendaal (4.7), 18.06.2016
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Lc5 4.Lc4 d6 5.0–0 Lg4 6.h3 Lh5 7.d3 Pd4 8.Te1 Pxf3+ 9.gxf3 Pf6 10.Lg5 h6
11.Lh4 Dd7 12.Kh2 0–0–0 13.Tg1 Thg8 14.Pd5 a6 [14...Pxd5 15.Lxd8 Pf4!] 15.Te1 c6 16.Pxf6 gxf6
17.Lxf6 Tdf8 18.De2 Tg6 19.Lh4 Tfg8 20.Lg3 T8g7 21.Tg1 f5 22.exf5 Dxf5 23.Tg2 Lxf3 24.Dd2 Lxg2
25.Kxg2 Dg5 26.De2 d5 27.Lb3 Tg8 28.c4 dxc4 29.Lxc4 T8g7 30.Kh2 Lxf2 31.Dxf2 Dxg3+ 32.Dxg3
Txg3 33.Kh1 Txh3# 0–1

Stertrainingsdeelneemster Katja Tangarife Ramirez deed mee in de F-categorie (geboortejaar 2007).
Jorinde, moeder van Katja, meldt:
Katja mocht naar de Nationale Pupillendag in Roosendaal, het NK voor kinderen t/m 2007. Katja
speelde mooie partijen, allemaal te zien op www.nationalepupillendag.nl onder de knop "live". Katja
werd 26e en was als 28e geplaatst. Prima resultaat dus. Ze won een hele mooie partij tegen Lancelot
Kien (rating 767). Tegen Stella Dekker (rating 689) speelde Katja heel sterk met mooie combinaties,
maar aan het eind van de partij bleek Stella toch te sterk.
.

Site: www.nationalepupillendag.org/index.php
Een aantal partijen van Quint en Katja is na te spelen via www.nationalepupillendag.org/live.php.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.

Schaakexpressie van Lara en Yahyah
Lara en Yahyah hebben op De Prinsenakker in Bennekom een project kunstzinnige schaakstukken
gemaakt in het kader van het onderdeel Schaakexpressie.

De Regenboog op NK. (foto’s Chris Doornekamp)

De Regenboog 4e van Nederland bij NK schoolschaken middenbouw
Chris Doornekamp bericht:
Op PCBS De Regenboog wordt enthousiast geschaakt en dit jaar konden we met een team van 16
spelers afreizen naar Nijmegen voor de finale van het NK schoolschaken middenbouw. Voor de
gelegenheid was er zelfs een grote touringcar geregeld, zodat ook veel supporters met ons konden
meereizen.
Eenmaal ter plaatse was het een drukte van belang, met 28 deelnemende teams en bijna 300
jeugdige schaakliefhebbers uit de groepen 3, 4 en 5. Het Regenboog team was ingedeeld in het
klassement voor de grootste teams met meer dan 15 schakers. Er waren ook subklassementen voor
kleine teams van 5 spelers en middelgrote teams van 10 spelers. Alle deelnemers speelden 7
schaakpartijtjes tijdens dit toernooi. Bij een overwinning scoorde je 3 punten voor het team, bij een
gelijkspel 2 punten en bij verlies nog altijd 1 punt.
Het was reuze spannend met sterke tegenstanders uit het hele land, zoals Wassenaar, Utrecht,
Almere en Rotterdam. Al snel bleek de Nutsschool uit Wassenaar, de titelverdediger, een maatje te
groot. De school uit Wassenaar werd met een ruime voorsprong opnieuw kampioen van
Nederland. Ook de nummer twee, de 2e Marnixschool uit Utrecht, bleef buiten bereik. Maar het
team van De Regenboog bleef tot het einde in de race voor plaats drie op het erepodium. Pas in de
slotronde kwam de Eduard van Beinum school uit Rotterdam langszij, en resulteerde voor de
Regenboog schakers een prachtige vierde plaats van Nederland (eindtotaal 203 punten).
Bij de prijsuitreiking bleek dat Finn Otter van De Regenboog ook een individuele prijs had behaald,
door in zijn poule heel knap derde te worden.
Het was al met al een spannende en gezellige schaakdag! We blijven lekker doorschaken op school,
zodat we volgend jaar opnieuw van de partij kunnen zijn!
Voor de uitslagen en eindstanden:
www.schaakbond.nl/nieuws/nutsschool-wassenaar-prolongeert-titel-in-nijmegen.
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl.

JOS snelschaaktoernooi
Véronique Hijl, Harald van Riessen en Steven Braun berichten:
Doe mee aan het slottoernooi van dit seizoen, het: JOS-Snelschaaktoernooi, Jeugd Ontmoet Senioren
Vrijdag 1 juli 2016, van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Locatie: de Stolp, Violierenplein 101.
Deelname is gratis.
De Schaakmaat nodigt scholen van harte uit om mee te doen aan haar JOS toernooi!
Er wordt gespeeld in tweetallen, met zoveel mogelijk een combinatie van een jeugdspeler en een
volwassene of oudere jeugdspeler. Je kunt je op twee manieren opgeven.
Als tweetal (dus neem bijvoorbeeld een leraar, schaakleraar, ouder of grootouder mee);
Als je geen tweetal hebt, geef je dan gewoon alleen op! Wij koppelen je aan een medespeler
(bijvoorbeeld een ouder jeugdlid of senior van de Schaakmaat).
We spelen in één groep volgens Zwitsers systeem, 5 min per persoon per partij bedenktijd.
Er zijn prijsjes in verschillende categorieën en voor een hapje wordt gezorgd.
Je kunt je per email opgeven bij stevencbraun@hotmail.com.
Eventuele vragen kunnen ook via dit mailadres worden gesteld.
Opgeven kan tot zondag 26 juni.
We hopen jullie allemaal te zien!
Zie ook www.deschaakmaat.nl.

FM Thomas Beerdsen (links) ging in de partij tegen Tjark Vos door de 2400 Elo grens.

FM Thomas Beerdsen versus GM Roeland Pruijssers.

IM Yochanan Afek (rechts) en Mick van Randtwijk.

Analyse IM Yochanan Afek en Mick van Randtwijk.

William Shakhverdian.

André (links) en Vadim van Kuijk.

Open HSG, Beerdsen virtueel over 2400
Apeldoorner Thomas Beerdsen is afgelopen weekeinde tijdens het HSG Open virtueel over de 2400
Elo grens gegaan. Hij eindigde gedeeld eerste in het zes rondig toernooi dat van 17-19 juni in
Hilversum werd gehouden.
Thomas is geslaagd voor zijn Gymnasium diploma en is nu vrij man! Hij gaat deze zomer veel
toernooien spelen. Hij heeft al één IM-norm. Het doel is er komende zomer nog twee te scoren.
Toernooisite: www.hsgopen.nl.
Het HSG-toernooi werd op weerstandspunten gewonnen door IM Jan Willem van de Griendt die in
de laatste ronde GM Roeland Pruijssers versloeg. Pruijssers begon met vier uit vier, maar daar
kwamen zondag geen punten bij.
IM Yochanan Afek stuurde desgevraagd onderstaande partij en partijfragment.
De partijen kun je ook naspelen via www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.

27. De3.

Yochanan Afek - Mick van Randtwijk HSG open, 17.06.2016
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.c3 Pf6 4.e5 Pd5 5.Lc4 e6 6.0–0 d6 7.d4 cxd4 8.cxd4 Le7 9.De2 0–0 10.Pc3 Pxc3
11.bxc3 dxe5 12.dxe5 Da5 13.Ld2 Td8 14.Ld3 a6 [14...Ld7 15.Tfd1 Tac8 16.De4 g6 17.Tab1 b6=]
15.Tfe1 [15.Tfd1²] 15...g6 16.h4 Lf8 17.Lg5!? Td7 18.Lf6 Dxc3 19.Le4 Pd4 20.Pxd4 Txd4 21.Tac1 Dd2
22.Df3 [22.Dxd2 Txd2 23.Ted1 Lb4] 22...Lc5? 23.Ted1! Db4 24.Txd4 Lxd4 25.a3+- [25.Df4 Ld7 26.Dh6
Df8 27.Dd2+-] 25...Db2 26.Td1 Lb6 27.De3! [27.Df4 Dxa3 28.Td6+-] 27...Kf8 28.Kh2 [28.Dh6+ Ke8
29.Dxh7 Dxf2+ 30.Kh2 Dc5 31.Td6+-] 28...Db5 29.Dh6+ Ke8 30.Dg7 Dc5 31.Td6 1–0

Y. Afek - T. Tinga HSG open, 17.06.2016
18.Lxf6 Lxf6 19.Lxh7+! Kxh7 20.Dh5+ Kg8 21.Df7+ Kh7 22.Te3! Lg5 23.Th3+ Lh6 24.Txh6+ Kxh6 25.Dg6# 1–0

Thomas Beerdsen meldt:
Afgelopen weekend deed ik in Hilversum mee aan het HSG Open 2016. Ik vind het hier leuk om te
spelen, omdat ik hier al een paar keer goed heb gepresteerd. Ook deze keer ging het goed, ik begon
met 3 uit 3. In ronde 4 speelde ik tegen mede-Apeldoorner GM Roeland Pruijssers. Het werd een
spannende partij die ik uiteindelijk verloor.
Beerdsen, Thomas (2396) - Pruijssers, Roeland (2459)
HSG Open (4), 18.06.2016 – commentaar: Thomas Beerdsen
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 Pxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6 9.c3 Lc5 10.Pbd2 0–0
11.Lc2 Lf5 12.Pb3 Lg6 13.a4 La7 14.De2 [14.Pbd4 Is hier nog eens gespeeld en is waarschijnlijk ook
beter dan De2.] 14...b4 15.c4 Pxf2! Een interessant offer, een idee dat wel vaker voorkomt in het
Open Spaans. 16.Txf2 Lxc2 17.Dxc2 dxc4 18.Lf4 [18.Dxc4?? Dd1+ 19.Df1 Dxb3–+; 18.Pbd2? Lxf2+
19.Kxf2 Pxe5µ] 18...Dd5 19.Tc1 Pxe5 20.Lxe5 cxb3 21.Dxc7 Tfe8 22.Lg3? Nu krijgt zwart teveel
activiteit. [22.Kf1 Uit de penning stappen is de enige zet die het gelijk houdt. 22...Lxf2 23.Kxf2 En hier
kan het nog alle kanten op.] 22...h6 23.Tcf1 Lxf2+ 24.Lxf2 Tac8 25.Df4? Slechte zet in een slechte
stelling, nu is het gewonnen voor zwart. [25.Dg3 Ook na deze zet staat zwart beter, maar hier kan ik
nog even doorspelen.] 25...Te4 26.Dg3 Tc2 27.Tb1 Tee2 28.Ld4 Txg2+ 29.Dxg2 Txg2+ 30.Kxg2 g5!
31.h3 f5! En ik kan niets meer doen aan de dreiging g4.[31...f5 32.Kg3 g4 33.hxg4 fxg4 34.Kxg4 De4+]
0–1
In ronde 5 moest ik tegen mijn SBSA-trainer van vroeger, IM Yochanan Afek. Ik stond slecht, maar
kwam uiteindelijk terug en wist nog te winnen. De laatste ronde stond ik eigenlijk de hele partij wat
minder, en toen ik te ver ging om iets te proberen was het objectief zelfs verloren. Maar dit zag mijn
tegenstander niet, en toen kon ik met een onverwachte manoeuvre gelijk maken. Deze manoeuvre
zorgde nog voor een grappig moment, mijn paard sprong namelijk eerst van e4 naar c5 naar e6, en
nu weer terug.

Hier speelde ik 12...Pc5 13.Dc2 Pe6

En hier speelde ik weer 35...Pc5! 34.Dc3 Pe4

De partij zelf wist ik nog te winnen, met vlak voor het einde deze stelling:

Hoe kan zwart hier winnen?

Hier speelde ik 44...Lxe5+ 45.dxe5 Dh4+, waarna hij opgaf. De zwarte dame moet geslagen worden
(om dameverlies te voorkomen), en na Pxf3+ wint zwart de dame terug met winst van de loper.
Met deze overwinning behaalde ik 5 punten uit 6 wedstrijden (TPR 2513), waarmee ik gedeeld eerste
ben geworden. Op weerstandspunten werd IM Jan Willem van de Griendt uiteindelijk
toernooiwinnaar.

Afek, Yochanan (2243) - Beerdsen, Thomas (2396)
(5), 19.06.2016
1.c4 e5 2.g3 f5 3.Lg2 Pf6 4.Pc3 d6 5.d3 Le7 6.Pf3 0–0 7.0–0 c6 8.Tb1 De8 9.b4 Dh5 10.b5 e4 11.bxc6
bxc6 12.Pe1 d5 13.cxd5 cxd5 14.Db3 Df7 15.dxe4 fxe4 16.La3 Le6 17.Lxe7 Dxe7 18.Db2 Pc6 19.Pc2
Tab8 20.Da3 Df7 21.Dd6 Tbc8 22.Pb5 Lg4 23.Pbd4 Pe8 24.Da3 Df6 25.Tbd1 Pe5 26.Pe3 Pc4 27.Dxa7
Pxe3 28.fxe3 Dh6 29.Tf4 Pf6 30.Da5 Ta8 31.Dd2 Ta6 32.Pb5 Dg5 33.Pc7 Td6 34.a4 Ld7 35.Dd4 Tc8
36.Pb5 Ta6 37.Pc3 Tc4 38.Dd2 Lxa4 39.Ta1 De5 40.Ta3 Ta8 41.Tf1 Lc6 42.Txa8+ Lxa8 43.Pb5 Lc6
44.Pd4 Ld7 45.Ta1 h5 46.De1 Pg4 47.Lh3 Pxe3 48.Lxd7 Dxd4 49.Kh1 Kh7 50.Tb1 Df6 51.Dg1 Tc3
52.g4 hxg4 53.Lxg4 Dg5 54.Le6 Dxg1+ 55.Kxg1 Kg6 56.Kf2 Kf6 57.Tb6 Ke5 58.Ld7 d4 59.Tg6 Tc1
60.Lh3 Pd1+ 61.Kg3 Pc3 62.Tg5+ Kf6 63.Tf5+ Kg6 64.Tf2 Tg1+ 65.Kf4 Kf6 66.Tg2 g5+ 67.Kg4 Tf1
68.Kg3 e3 69.Lg4 Pe4+ 70.Kh3 Tf4 0–1

Thomas Beerdsen (eigen foto sponsoractie).

Oproep sponsoractie Thomas Beerdsen deelname aan EK jeugdschaken
Op het NK Jeugdschaken heb ik mij gekwalificeerd voor het Europees Kampioenschap Jeugdschaken
in Praag. Ik wil hier heel graag heen, met als doel het behalen van minimaal een top 10 plaats. De
totale kosten voor deelname (reis, verblijf, begeleiding en trainers) zijn vastgesteld door de KNSB en
zijn erg hoog. Ik betaal de kosten van mijn schaaktoernooien zelf, met hulp van mijn ouders. Dit
bedrag krijg ik echter zelf niet in zo'n korte tijd bij elkaar.
Willen jullie mij helpen het vereiste bedrag bij elkaar te krijgen zodat ik de strijd op het EK kan
aangaan? Elke hulp is daarbij van harte welkom!
Ik dank jullie alvast heel hartelijk voor elke bijdrage die jullie kunnen missen!
Op Talentboek ben ik een actie gestart, door te klikken op de link kunnen jullie zien hoe jullie mij
kunnen steunen.
http://www.talentboek.nl/donatiedoelen/53-schaken/580-europees-kampioenschap-schaken.html

Chess24 apps
Chess24 heeft apps voor Android en iOS gemaakt. Via de apps kun je gratis onder meer spelen,
tactische oefeningen oplossen, stellingen analyseren en live schaaktoernooien volgen.
Meer informatie: https://chess24.com/en/read/news/chess24-android-and-ios-apps-launched.

Chess Informant-50 Jubilee Tourney
Yochanan Afek meldt:
Chess Informant, the world famous International chess periodical (founded in Belgrade 1966),
celebrates its 50th anniversary by organizing an open composing tourney for endgame studies. There
is no set theme. Judge is Yochanan Afek, the studies columnist of Chess Informant.
Prizes: The best products of Chess Informant (www.chessinformant.org/download).
Entries (not more than three per composer) should be sent (preferably in a PGN format!) before
September 1st 2016 to the tourney director, Gady Costeff, only by e-mail:
costeff@gmail.com (Please add a full postal address to the mail).
The provisional award will be sent to all participants by the end of the year.

Pleinfestival, eerste Max Euwe Chess Court en nieuws van het Max Euwe Centrum
Zie http://maxeuwe.nl/index.php.

Video The history of the top chess players over time
www.youtube.com/watch?v=z2DHpW79w0Y&feature=share

Partijen naspelen van Praggnanandhaa
Worldchess.com is de organisator van wereldkampioenschappen.
De organisatie is begonnen met een maandelijkse nieuwsbrief.
In de eerste brief staat een link naar een artikel over het bloeiende schaakleven in India en de
jongste IM ooit Praggnanandhaa. In het artikel kun je drie partijen van hem naspelen.
http://worldchess.com/2016/05/31/indias-chessrenaissance/?utm_source=subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=90616&utm_content=
body

Loek en Lorena hebben een zoon: Nicklas Fernando ! (foto Facebook)

In 2005 gaf Loek van Wely een simultaan aan zo’n 50 Apeldoornse jeugdschakers.

Interview met pappa Loek van Wely
GM Loek van Wely is pappa geworden. Gefeliciteerd, Loek en Lorena!
Loek heeft regelmatig meegedaan aan evenementen in Apeldoorn. Hij was bijvoorbeeld gratis coach
van de Nederlandse jeugd tijdens de meerdaagse interland Israël – Duitsland – Nederland in 1999.
Zie www.chesstalent.com/free-items item Connection 1 Chess Experience 1999.
Een mooi moment om een interview uit juni 1996 van Loek van Wely met Karel van Delft te
publiceren. Het interview staat in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’.
D2 Loek van Wely
Leeftijd: 23. Rating: 2605. Plaats op de wereldranglijst: 56. Geboren: in Heesch (N.B.). Titel: GM (sinds
nov. 1992). Beroep: schaker. Naam: Loek van Wely.
Loek van Wely schaakt vanaf zijn vierde jaar. Zijn vader had hem het spelletje geleerd en hij
presteerde het zelfs zijn schaakbord mee te nemen naar de kleuterschool ('Toen zat het al mis'). Hij
denkt dat hij zo goed geworden is doordat hij veel gespeeld heeft en die partijen steevast met zijn
tegenstander ging analyseren. Verder las hij veel schaakboeken. De zesdelige serie van Euwe vindt hij
erg goed en ook het drieluik van Meester tegen Amateur beoordeelt hij als erg goed. Verder heeft
Van Wely het nodige geleerd tijdens KNSB-trainingen met Cor van Wijgerden en door individuele
trainingen met Herman Grooten.
Bronstein noemde verleden jaar Kasparov en Anand 'gangsters' omdat ze in hun PCA-WK-match
anderhalf miljoen dollar opstreken zonder iets creatiefs gedaan te hebben. Van Wely vindt dat een
beoordeling die op die match wel van toepassing is. Maar hij vindt ook dat Bronstein de zaken soms
wel erg zwart-wit afschildert. "Kasparov creëert wel degelijk nieuwe ideeën, ook al heeft hij ze soms
thuis op het schaakbord al voorbereid.'' Van Wely denkt dat Bronstein wat verbitterd is omdat er bij
jonge spelers weinig respect voor de oude garde is. ,,Glorie vergaat snel. Ook Timman klaagt
daarover, die wordt af en toe als een oude man op z'n retour gezien.'' Zelf heeft Van Wely donders
goed in de gaten wat de kwaliteiten van beide grootmeesters zijn, ook al is hun elo-rating niet altijd
even hoog. Een goed studieboek is overigens het Groot-analyseboek van Timman. Zurich '53 van
Bronstein (volgens kenners het beste toernooiboek aller tijden) zal ongetwijfeld ook uitstekend zijn,

maar dat kent Van Wely niet. Hij heef één keer tegen Bronstein gespeeld. "Hij kwam met een vrij
origineel idee en kon waarschijnlijk remise maken. Maar hij wou het mooier doen en toen kreeg hij
zijn trekken thuis. Je moet wel realistisch zijn. Als je teveel wilt, kun je verliezen.'' Dat de huidige
generatie topschakers alleen maar om geld en punten speelt, gelooft Van Wely niet. ,,Er is ook wel
degelijk sportieve eer in het spel.''
Over zijn verblijf in Elista met vader en zoon Kamski vertelt Van Wely niet zoveel. Het is hem
opgevallen dat Gata een hele aardig knaap is die keihard werkt. Zelf moest hij ook keihard werken als
secondant, maar op zo'n manier zou hij de rest van zijn leven toch niet willen doorbrengen. Loek van
Wely vraagt zich ook af of het wel zinvol is om meer dan acht uur per dag te studeren. Op een
gegeven moment neem je toch niets meer op, dus kun je beter andere dingen gaan doen, zoals
sporten. ,,Vader Kamski regelt de zaken met harde hand, daar word je niet altijd vrolijk van'', weet hij
na twee maanden samenwerken als secondant.
Met de Schaakmaatjeugdtop is het niet echt treurig gesteld, meent Van Wely op basis van de
gespeelde snelschaakpartijen. ,,Er is nog hoop'', veronderstelt hij zelfs. Net als bij veel Nederlandse
jeugdspelers is ook bij sommige Schaakmatertjes de openingskennis 'zwaar overontwikkeld'. ,,Het is
beter dat ze via schaakboeken bestuderen meer inzicht in het midden- en eindspel krijgen. Het
irriteert me af en toe. Ze kennen allerlei openingsvarianten. Net alsof ze een lesje opzeggen. En als er
dan echt geschaakt gaat worden, begrijpen ze vaak niets van de opening. Neem de Shesnikov. Die
begrijp ik amper met mijn rating. Ze kunnen beter de draak of Konings-Indisch gaan spelen. Daar
leren ze wat van. Ik ben pas serieus openingen gaan bestuderen toen ik een rating van 2400 had.''
Van Wely meent van zichzelf dat zijn sterkste punt ook zijn zwakste punt is. ,,Mijn optimisme. En ik
kan enorm vechten. Soms is dat onverstandig. Wil ik teveel. Terwijl ik beter genoegen met een
remise zou kunnen nemen. Daarmee zou ik in een toernooi mijn krachten beter kunnen doseren.''
Van Wely rookt noch drinkt en doet veel aan conditiesport. ,,Ik merk dat ik daardoor de laatste twee
partijen van een toernooi vaak veel meer energie heb dan vroeger. Bovendien denk ik dat ik het op
zo'n manier langer volhoud. Als je naar Anand en Gelfand kijkt, zie je dat ze steeds dikker worden.''
In een interview met New in Chess zei Van Wely een keer dat psychologie onzin is en helemaal geen
rol speelt bij het schaken. Dharma Tjiam had daar al van gezegd dat Van Wely dat had gezegd om van
het gezeur af te zijn. Van Wely moet lachen als hij dat hoort. ,,Zei Dharma dat? Ja, dat klopt wel.'' Op
topniveau speelt psychologie wel degelijk een rol, weet hij uit ervaring. ,,Je moet kunnen omgaan
met spanningen als er veel op het spel staat. Je moet nederlagen kunnen verwerken en je
irritatiedrempel wordt ook getest. Sommige spelers proberen je op allerlei manieren te flessen. Het
is echt niet gezellig aan de top hoor. In plaats van 'we pakken even een pilsje' heb je al gauw het mes
op tafel. Hoewel, Nederlandse topschakers zijn onderling wel collegiaal.'' Voor Van Wely zelf is de
belangrijkste psychologische vuistregel: je moet in jezelf blijven geloven en blijven vechten, dan kom
je een heel eind.
IM en psycholoog Joris Brenninkmeijer denkt wel dat het goed is dat topschakers zich verdiepen in
psychologische aspecten. Zijn verzuchting dat je over psychologie beter tegen een bos dor hout dan
tegen Van Wely kunt praten, beaamt laatstgenoemde. Zijn grijns doet echter vermoeden dat hij wel
degelijk het belang van psychologische kwesties onderkent, maar daar niet noodzakelijkerwijs direct
met Brenninkmeijer over wil kletsen. Opeens moet Van Wely lachen. Over psychologie gesproken. Ja,
eigenlijk past hij dat af en toe ook wel toe. In de Duitse competitie had hij een keer in een rustige
opening na negen zetten een stuk weggegeven. Zijn tegenstander begon vervolgens een half uur na
te denken. Tegen iemand van het team van de tegenstander fluisterde Van Wely vervolgens dat hij
een stuk had weggegeven. Volgens verwachting briefde deze speler dit braaf door aan Van Wely's
tegenstander. Die raakte daardoor nog meer vertwijfeld. Het gevolg was dat hij het stuk niet dorst te
nemen en de partij verloor.
Van Wely neemt nu de 56e plaats in op de Fide-ranglijst. Waar zijn plafond ligt, weet hij niet. Wel
denkt hij dat een rating van 2680, en daarmee een plaats bij de toptien, tot de mogelijkheden moet
behoren. ,,Ook Adams zit bij de toptien en bij hem is het toch hijsen en nogmaals hijsen. Hij is niet

echt een toonbeeld van hard werken. Ik denk dat je met sterke zenuwen, een juiste instelling en
talent een heel eind moet kunnen komen.''
Zoals bekend hebben veel Russische grootmeesters in hun jeugd drie, vier keer per week met een
meester kunnen trainen. Van Wely en andere Nederlandse topschakers moesten het doen met een
paar individuele en een paar groepstrainingen per jaar. ,,Maar dat heb ik gecompenseerd door zelf
veel schaakboeken door te nemen. Het komt voor een groot deel toch op jezelf aan als je de top wilt
bereiken.'' Veel doen is echter niet genoeg, meent Van Wely. Het gaat er ook om wat je doet. ,,De
jeugd zit tegenwoordig vooral zijn database op peil te houden. Het belang daarvan is betrekkelijk.
Daar krijg je niet zomaar meer inzicht van. Je kunt beter wat mindere zetten spelen en begrijpen wat
er in een stelling aan de hand is.'' Inzicht is grotendeels gebaseerd op het herkennen van thema's in
stellingen, veronderstelt Van Wely. Die thema's leer je kennen door veel partijen te spelen en te
analyseren en ook door veel becommentarieerde schaakpartijen na te spelen. Verder beklemtoont
hij het belang van het geregeld oefenen van tactische stellingen. ,,Je niveau gaat heel snel achteruit
als je dat niet doet. Oefen je wel regelmatig, dan herken je sneller trucs en kun je ze ook zelf in je
stellingen verwerken.''
De Nederlandse schaakjournalistiek staat over het algemeen op een redelijk niveau meent Van Wely.
Vooral Ligterink (Volkskrant) en Ree (NRC) vindt hij erg goed. Bij New in Chess zijn ze nog wel eens te
tam. ,,Ik had tegen mijn zin in ingestemd om een partij van mij tegen Timman van commentaar te
voorzien. Ik schreef onder andere 'it's my turn to kick Timmans ass' (vertaling: het is mijn beurt om
Timman voor zijn reet te schoppen). Dat hebben ze weggelaten. Dergelijke censuur zie ik niet zitten.
Ten Geuzendam wil met iedereen bevriend blijven. Daarom stond er in Vrij Nederland ook zo'n
zoetsappig interview met Piket, Timman en mij.''
Nederland is een goed schaakland, met veel goede toernooien en veel boeken. De trainingscultuur is
echter zwaar onderontwikkeld, vindt Van Wely, die niet uitsluit dat hij al veel verder was gekomen
met veel betere training en coaching. ,,Bovendien wordt de provincie achtergesteld. De provincie is
alles wat buiten Leiden en Amsterdam ligt. Er worden nu ook door de KNSB contracten met een paar
sterke jeugdspelers afgesloten. Dat betekent dat er veel geld naar maar een paar spelers uit Leiden
en Amsterdam gaat. Ik vind dat een slechte zaak omdat er een aantal goede jeugdspelers zo geen
kansen krijgen.'' Van Wely put onder meer uit eigen ervaring. Tweemaal kon hij niet naar een WK
omdat hij de kosten zelf moest betalen. ,,En toen ze de keer daarop in de gaten kregen dat ik een
goede kans op de WK-titel maakte, was er opeens wel geld. Toen heb ik mijn poot stijf gehouden en
ben niet gegaan.''
Een misverstand wil Van Wely nog wel rechtzetten. Hij zou pas bij vertrek naar Kalmukkië vanaf
Schiphol hebben gebeld dat hij niet meedeed aan het NK. ,,Dat is niet waar. Ik had het al anderhalve
week eerder gezegd. Maar toen werd met rechtszaken en uitsluiting van toernooien gedreigd.
Daarom ben ik in eerste instantie akkoord gegaan. Maar toen ik met een bevriende jurist had
gesproken, bleken een aantal dingen anders te liggen. Ik heb alsnog afgebeld omdat ik onterecht
onder druk was gezet.'' Overigens is Van Wely inmiddels weer in genade aangenomen door de KNSB.
Daarvoor moet hij wel 4.500 gulden op tafel leggen. ,,2.000 gulden omdat ze een nieuwe folder
moesten drukken voor het NK en 2.500 gulden als boete. Dat geld wordt in een jeugdfonds gestopt.
Daar gaan Leidse en Amsterdamse jeugdspelers dus van trainen.'' Alleen om die reden vind hij het al
leuk om een klein etmaal gratis een stel Apeldoornse jeugdspelers op hun onvolkomenheden te
attenderen, moeten we maar begrijpen. Zelfs reiskosten weigert hij nadrukkelijk.
Terugblikkend op zijn eigen ontwikkeling, wijst Van Wely er op dat het heel belangrijk is toernooien
te bezoeken met een groepje jeugdspelers. Je hebt veel plezier en dat is belangrijk als je goed wilt
spelen. Bovendien analyseer je veel op een leuke manier en zo leer je spelenderwijs heel veel. Zelf is
Van Wely met onder andere Joris Brenninkmeijer en Dharma Tjiam de nodige keren op pad geweest
in het buitenland. Daarbij lieten de heerschappen het overigens niet na elkaar waar mogelijk op
plezante wijze te jennen. Een beetje nederlaag was al genoeg om zout in de wonde te wrijven. Om de
stemming er in te houden, uiteraard.

Quote Axel Smith: ‘No pawn lever, no plan.’
De Zweedse GM Alex Smith heeft het boek ‘Pump up your rating’ geschreven.
Daarin beschrijft hij hoe je beter kunt trainen en daardoor beter kunt schaken.
Hij bespreekt daartoe een reeks schaaktechnische en psychologische kwesties.
Zie een beschrijving op de site van New In Chess:
www.newinchess.com/Pump_Up_your_Rating-p-7322.html
Een ‘pawn lever’ is overigens een breekzet met een pion.

Kalender
-

Zaterdag 25 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam www.maxeuwe.nl
Zaterdag 25 juni OSBO en ASV jubileum www.osbo.nl
Woensdag 29 juni Schaakschool Het Bolwerk
Vrijdag 1 juli 2016, 19.00 - 21.30 uur De Schaakmaat JOS-toernooi www.deschaakmaat.nl

Zaterdag 2 juli Rapidtoernooi van Barneveld www.bdsv.com
25 juli – 4 augustus ONK Dieren www.schaakbond.nl

1-14 september Olympiade
2- 4 september OSKA: Open Schaak Kampioenschap Arnhem
17 september Nederlands Kampioenschap Rapidschaak voor Speciale Doelgroepen, Apeldoorn

Jeugdtoernooien
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen.
Site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Site OSBO: www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
KNSB kalender
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=
KNSB-competitie is de dag voor de eerste negen Stertrainingen.
Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2016-2017
18-09-2016 training 1
9-10-2016 training 2
6-11-2016 training 3
27-11-2016 training 4
18-12-2016 training 5
5-2-2017 training 6
12-3-2017 training 7
2-4-2017 training 8
7-5-2017 training 9
21-5-2017 training 10
11-6- 2017 training reserve

Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn / eFXO Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Sites van Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl
Schaaktalent www.schaaktalent.nl
Chesstalent www.chesstalent.com
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl
Schaken en psychologie
Facebook groep Schaakpsychologie
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
Pinterest Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.

