Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 48 – 26 april 2017
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.

MuConsult Apeldoorn-spelers IM Thomas Beerdsen en FM Max Warmerdam, 3e ronde NK jeugd Assen.
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48e 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 243 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (536 leden) en op de
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen clubs de nieuwsbrief naar leden of zetten een
link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden.

Zwart speelt een winnende zet. Stelling uit Chess Training Pocket Book I van GM Lev Alburt.

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm

Schaakschool Het Bolwerk hoort schaakverhaal Vuurboom
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Leerlingen leren schaken en ze leren ook hoe ze thuis zelf met schaken bezig kunnen zijn.
Tijdens schoolvakanties is er geen schaakschool (dus 26 april en 3 mei niet).
Resterende datums dit seizoen
Er zijn in het derde semester twaalf lesdagen (26 april en 3 mei vakantie):
Datums: 5 april, 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli
De 71e training 19 april (31e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal negen deelnemers.
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Chessmatec. Schaakverhaal Vuurboom met partij. Stap 1 H13
(matzetten met dame) uitleg en oefeningen A. Lang leve de koningin. Vrij schaken.
Groep 16 uur: Vrij schaken. Boekje Alburt stelling 85. Chessmatec. Schaakverhaal Vuurboom met
partij. Stap 2 H12, oef C 7 stellingen en herhalen. Vrij schaken.

De twee jongste deelnemers Aylin en Hidde, allebei vijf jaar.

Liv en Hugo.

Mads (met zwart) won met 7 uit 7 de Veld-groep.

Spannend gevecht eindigde na driemaal zethaling in remise.

Koninggroep.

Alle deelnemers.

Eindranglijst Koninggroep.

11e Bolwerk jeugdschaaktoernooi
Het 11e Bolwerk jeugdschaaktoernooi was weer een groot succes! Woensdag 26 april deden hier 56
kinderen in zeven niveaugroepen aan mee. De organisatie bestond uit Xanthine Bruines-Gerritse,
Monique van de Bos, Malinda van Remmen, Chris Doornekamp en welzijnsorganisatie Stimenz.
Diverse ouders en jonge vrijwilligers waren tafelleider.
Er waren deelnemers van 5 t/m 14 jaar. De drie beste spelers per groep kregen een beker en alle
deelnemers kregen een mooie medaille. De Diamant won de scholenprijs.
Video: www.youtube.com/watch?v=gBZvO-YXb2I&feature=youtu.be.

Alle deelnemers kregen een vaantje. (foto Chris Doornekamp)

De Schaakmaat aspirantenkampioen Apeldoornse scholencompetitie
Het team van De Schaakmaat is 18 april kampioen geworden in de aspirantencompetitie van de
Apeldoornse scholencompetitie. Het team was in de finaleronde te sterk voor de naaste concurrent
De Regenboog 1, meldt coördinator Chris Doornekamp. De eerdere datum 21 april was veranderd.
Eerder al werd De Regenboog 2 kampioen bij de pupillen.
Zie voor meer informatie en de einduitslagen www.vcsc.nl.
Komend seizoen is er weer een scholencompetitie. Teams bestaan uit vier spelers.

Vergadering over scholencompetitie
Vrijdag 12 mei is er vanaf 19.30 uur een vergadering voor begeleiders van schoolteams.
De vergadering wordt gehouden in wijkcentrum De Stolp.
Agenda onderwerpen: evaluatie seizoen 2016-2017, vooruitblik seizoen 2017-2018, opstellen
wedstrijdreglement, samenwerking De Schaakmaat / ABKS januari / toernooi middenbouw april.
Mensen van scholen die nog niet hebben meegedaan zijn ook van harte welkom.
Contactpersoon: Chris Doornekamp (06-24830644; schakenregenboog@pcbapeldoorn.nl).

Beginnerscursussen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van
tien lessen van een uur. Dat is vooral interessant voor scholen waar geen schoolschaakclub is.
De lessen zijn na schooltijd. Voorafgaand krijgen alle kinderen onder schooltijd een gratis proefles.
De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.

Minisimultaans door leerlingen op De Lettertuin
Leerlingen van Eureka klas 1 van De Lettertuin in Ede gaven 20 april in de schaakles minisimultaans
aan andere leerlingen. Schaakleraar Karel van Delft gaf links en rechts tips en uitleg. Ook maakte hij
ondertussen een korte video: www.youtube.com/watch?v=DvK_nsd9KEc&feature=youtu.be.

Wouter Wieggers in ronde 1 tegen Oscar Klaren. (foto Rick Wieggers)

Wouter Wieggers in ronde 2 tegen Wendy Huang. (foto Rick Wieggers)

Stertrainingsdeelnemers in NK E persoonlijk 2017
Bij het NK E in Tilburg deden Stertrainingsdeelnemers Katja Tangarife, Nijs Ogink en Wouter
Wieggers mee. Katja werd 11e bij de meisjes. Nijs werd 33e en Wouter 40e in het klassement
algemeen.
Site: http://nkepersoonlijk.nbsb.org/2017
Anja Janssen (moeder van Wouter) meldt:
Bij het NK E in Tilburg deden Stertrainingsdeelnemers Katja Tangarife, Nijs Ogink en Wouter
Wieggers mee. Katja werd 11e bij de meisjes, Nijs 33e in het klassement algemeen en Wouter 40e.
Wouter kwam goed uit de startblokken met een zege op een livebord tegen de als zevende
geplaatste Oscar Klaren. In de tweede ronde op bord 2 was hij echter wat te veel afgeleid door de
entourage – met een groot scherm in zijn rug waarop de partijen te zien waren – om goed door de
opening te komen tegen Wendy Huang. Uiteindelijk sloot hij de eerste dag af met 2,5 uit 5 partijen.
Daarna bleek het beste er echter af, want dag 2 bracht geen punten meer uit 4 partijen, alhoewel
Wouter er elke ronde weer voor ging en ook kansen creëerde. De scherpte leek echter te ontbreken
om tegelijk voldoende geconcentreerd op de dreigingen van de tegenstander te letten.
Oscar Klaren (1019) - Wouter Wieggers (665)
Tilburg (1.7), 14.04.2017
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 d6 4.d4 Pf6 5.d5 a6 6.Lxc6+ bxc6 7.dxc6 Pxe4 8.0–0 Pf6 9.Lg5 Lg4 10.Te1 Tb8
11.h3 Lh5 12.Pc3 Le7 13.b3 0–0 14.Dd3 e4 15.Pxe4 Pxe4 16.Lxe7 Dxe7 17.Txe4 Df6 18.Tae1 Lg6
19.Dd4 Lxe4 20.Dxf6 gxf6 21.Txe4 f5 22.Tf4 Tb6 23.Txf5 Txc6 24.Tg5+ Kh8 25.Pd4 Tc3 26.Pf5 Tg8
27.Th5 Txc2 28.Pe7 Te8 29.Pf5 Te5 30.Tg5 Tcc5 31.g4 Te8 32.h4 Te2 33.b4 Tce5 34.Kg2 Txa2 35.Kg3
f6 36.Tg7 Txf5 37.Txh7+ Kxh7 38.gxf5 Ta4 0–1
Jorinde Klungers (moeder van Katja) meldt:
Katja speelde met veel plezier en heel geconcentreerd op het NK E voor meisjes. Tegen de spelers
met rond de 900 rating hield Katja zich heel knap een tijd staande, maar uiteindelijk verloor ze. Van
de spelers met minder rating won ze netjes met goed opgebouwde partijen. Het verlies tegen de
ongeveer even sterke Jet de Zoeten vond ze erg jammer. Een mooie, verdiende 11e plaats. Top
georganiseerd NK op een fijne locatie in Tilburg.

Speelzaal NK jeugd A, B en C in Assen.

Bas de Boer (links).

William Shakhverdian (rechts).

Dries Wedda.

Erwin Kalle (links) – IM Lucas van Foreest.

Analyse toernooicoach GM Roeland Pruijssers met Robin Reichardt.

Analyse coach IM Merijn van Delft met Mick van Randtwijk.

Analyse coach IM Merijn van Delft met William Shakhverdian.

GM Roeland Pruijssers en coach IM Stefan Kuipers.

Simon Elgersma (rechts).

Onno Elgersma (links).

Analyse IM Thomas Beerdsen – FM Max Warmerdam met GM Roeland Pruijssers.

Dries Wedda versus Mick van Randtwijk. Zie ook videolink hieronder.

IM Stefan Kuipers en IM Merijn van Delft begeleiden tien deelnemers. Ze verblijven in twee huisjes op een vakantiepark.

Rosa Ratsma was 25 april gastkok.

NK jeugd Assen
In Assen is van zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 het NK jeugd in de categorieën A, B en C.
Deelnemers NK A: MuConsult Apeldoorn spelers IM Thomas Beerdsen en FM Max Warmerdam en
Stertrainingsdeelnemers Simon Elgersma en Bas de Boer.
Deelnemers NK B: Stertrainingsdeelnemers Dries Wedda, Mick van Randtwijk en Robin Reichardt.
Deelnemers NK C: Stertrainingsdeelnemers Onno Elgersma en William Shakhverdian.
Video tweede speeldag: www.youtube.com/watch?v=U5DS3WHh7rM&feature=youtu.be.
In de vierde ronde speelden Stertrainingsdeelnemers en teamgenoten van Gymnasium Apeldoorn
Dries Wedda en Mick van Randtwijk tegen elkaar op het eerste bord in de B-categorie. Er ging een
telefoon af en dat beïnvloedde de partij behoorlijk.
Zie een korte video: www.youtube.com/watch?v=ksl-FTTG9mQ&feature=youtu.be.
Uitslagen en veel informatie staan op http://njsk.nl.
Alle partijen kun je live volgen. Je kunt ze ook downloaden en naspelen.

Presentatie onderzoek Martin Elderson.

Wetenschapper Martin Elderson en GM Loek van Wely.

Martin Elderson en Jozias Hillenkamp.

Wetenschapper Martin Elderson en KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen bij poster over Executief Functioneren.

Nevenprogramma NK jeugd
Het NK jeugd kent een nevenprogramma met allerlei activiteiten. Martin Elderson en Jozias
Hillenkamp presenteerden een programma waar bij kinderen in Drenthe op school schaaklessen
krijgen, terwijl tegelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar effecten van ‘schaakdenken’
op Executief Functioneren en onderwijsresultaten. GM Loek van Wely ging in op vragen of je slimmer
wordt van schaken en of bewegen goed is voor schaakprestaties. Op de toernooisite staan links.
www.rtvdrenthe.nl/nieuws/121122/Masterplan-moet-meer-kinderen-leren-schaken
www.johanwakkie.nl
http://njsk.nl/neven
http://jeugdschaaknoord.nl
http://jeugdschaaknoord.nl/breedteschaak-drenthe
http://jeugdschaaknoord.nl/wp-content/uploads/2017/01/Heel-Drenthe-denkt.pdf
http://jeugdschaaknoord.nl/onderzoek

Team MuConsult Apeldoorn versus Paul Keres. (Foto Ed van der Meulen)

MuConsult Apeldoorn in KNSB bekerfinale
MuConsult Apeldoorn heeft via winst op Paul Keres de finale van de KNSB beker gehaald.
Partijen staan in een gameviewer:
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=58f93ba4ea2abb6f58dac7aa820eb4d30c0d6c2ec795972782a33

Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
Fotolink via www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-apeldoorn.htm
Roeland Pruijssers bericht:
De laatste horde
Woensdagavond stond het duel tussen MuConsult Apeldoorn en de Utrechtse club Paul Keres op het
programma, met als inzet een plek in de landelijke bekerfinale. Beide teams waren tot dusverre
zonder al te veel problemen de vorige ronde van de poulefase doorgekomen: MuConsult Apeldoorn
wist veelvuldig landskampioen En Passant met 3-1 te verslaan terwijl Paul Keres de Waagtoren opzij
had gezet met dezelfde cijfers.
De bekerwedstrijd werd gespeeld tijdens de clubavond van Apeldoorn. Op de altijd gezellige
clubavond hadden sommige clubspelers even een herinnering nodig dat er ditmaal ook een wedstrijd
aan de gang was en was er regelmatig een heel koor aan stilte maningen hoorbaar van clubspelers
die zich hier wel bewust van waren. Dit maakt een bekerwedstrijd uniek in zijn soort en aangezien de
hoofdprijs letterlijk alleen een beker is dan is de inhoud van de wedstrijd er volledig één van plezier
en kunnen de deelnemers bestempeld worden als echte schaakliefhebbers. De opstelling was als
volgt:

MuConsult Apeldoorn – Paul Keres
Roeland Pruijssers (zwart) – Paul Hommerson
Nico Zwirs (wit) – Hugo ten Hertog
Thomas Beerdsen (zwart) – Xander Wemmers
Stefan Kuipers (wit) – Jan Breukelman
Beide teams waren erg sterk opgekomen. Jan Breukelman was speciaal uit Den Haag voor deze
wedstrijd overgekomen, terwijl Nico Zwirs en Stefan Kuipers respectievelijk uit Enschede en Tilburg
kwamen. De waarde die aan de wedstrijd gehecht werd, werd daarmee nog eens onderstreept.
Apeldoorn is op rating duidelijk de favoriet met Thomas Beerdsen en Nico Zwirs als in vorm zijnde
jongemannen, terwijl Xander Wemmers van Paul Keres de laatste tijd ook sterk schaak laat zien en
aan het klimmen is op de ratinglijst.
Het begon vrij rustig al waren in sommige partijen al enige spanningsvelden ontstaan. Toen de helft
van de tijd verstreken was, was duidelijk dat de kansen voor de thuisploeg waren. Hieronder een
korte samenvatting van elke partij:
Pruijssers – Hommerson
De partij met het grootste ratingverschil. In de Chigorin-variant van het Spaans kwamen de lichte
stukken van Roeland wat ongelukkig te staan waardoor wit een initiatief kreeg op de koningsvleugel.
Na wat verdedigend gemanoeuvreer, slaagde Roeland erin het initiatief in te dammen en zelf een
initiatief te creëren over de zwarte velden. In tijdnood bleek dit initiatief te sterk en kon Roeland het
punt binnenhalen.
Zwirs – Ten Hertog
Na een ingewikkelde moderne opening (1...g6) leek zwart een prima stelling te hebben bereikt, maar
toen wit voor de aanval koos, maakte Hugo het zichzelf moeilijk en werd de aanval er één met
dodelijk veel dreiging. Achteraf gezien had Nico twee enorme kansen om de partij in zijn voordeel te
beslissen. Het waren echter twee moeilijke combinaties en in plaats daarvan koos hij ervoor om
positioneel verder te spelen. Zijn aanval zwakte af en op een gegeven moment vonden beide spelers
een remise wel prima, aangezien de match toen al beslist was. Waarschijnlijk stond Nico stond op het
laatst nog iets beter.
Beerdsen – Wemmers
Xander kwam na een 4.e3 Nimzo-Indisch met iets meer ruimte uit de opening en leek daardoor ook
licht voordeel te hebben. Thomas bleef echter actief spelen en al gauw werd duidelijk dat wit niet of
nauwelijks voordeel had. Na wat verwikkelingen kwam er een toreneindspel op het bord waarin
Thomas een pion meer had, maar dit hield Xander zonder moeite op remise.
Kuipers – Breukelman
In een voor wit wat gammel uitziende Caro-Kann waarbij wit zijn loper vrolijk op d1 posteerde, leek
zwart een prima stelling bereikt te hebben. Toen Jan echter een dame op c7 toeliet, bleek dat die
dame veel van zijn stukken in bedwang hield en kon Stefan een aantal tactische motieven in het spel
brengen. Dit kostte Jan een pion en met het witte initiatief wist hij zijn stelling niet meer redden.
Daarmee kwam de eindstand op 3-1 voor Apeldoorn en werd de laatste horde genomen voor
deelname aan de finaledag van de bekercompetitie tijdens Hemelvaart.
Zie ook KNSB-site:
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie/2016-2017/bekerfinale
De Bekerfinale (de vier poulewinnaars) wordt op Hemelvaartsdag 25 mei gespeeld in Lichtenvoorde
bij het jubilerende Rokade: www.svrokade.nl
Gezamenlijke ronde Meesterklasse in Bunschoten
Zaterdag 6 mei 2017 is wordt in Bunschoten de gezamenlijke slotronde van de Meesterklasse
gespeeld. Locatie: Denksportcentrum En Passant, Bikkersweg 90, Bunschoten. De wedstrijden
beginnen om 13:00 uur.

Prominente spelers. (foto Georgios Souleidis)

IM Stefan Kuipers eindigde als beste Apeldoorner in het GRENKE Open.

Op de 41e zet ging het mis bij IM Thomas Beerdsen tegen een sterke GM. Hij meldt: geen tijdnood, lang nagedacht, maar
tegenzet overzien.

Apeldoorners in GRENKE Chess Classic
Een aantal spelers van MuConsult Apeldoorn en deelnemers van de Stertrainingen deed vanaf 15
april mee aan het Open Grenke toernooi. Zie www.grenkechessopen.de/de.
IM Stefan Kuipers werd met een 51e plaats beste Apeldoorner.
Diverse foto’s: Twitter: https://twitter.com/souleidis
In de Grenke Classic speelden wereldtoppers waaronder Magnus Carlsen:
www.grenkechessclassic.de/en/home/13-en/article/162-grenke-chess-classic-2017.
Merijn van Delft bericht:
Na mijn zeer succesvol verlopen toernooi in Hofheim am Taunus speelde ik direct nog een toernooi
met hetzelfde format, het Grenke Open, met meer dan 1200 deelnemers. Opnieuw een groot succes
was onwaarschijnlijk, ik won mijn vijf partijen tegen de lager geraten, maar kwam telkens net wat
tekort tegen de hoger geraten. Die partijen bieden wel weer mooie aanknopingspunten voor verdere
verbetering. Het spelen van 18 partijen in 11 dagen was een interessante ervaring. Na de laatste
ronde zijn we lekker gaan chillen in de hotelbar en kregen we al snel gezelschap van wat prominente
spelers. Onder andere Caruana, Vachier-Lagrave en Aronian bleken wel te porren voor een potje
bughouse!

Pruijssers in Noorwegen
GM Roeland Pruijssers speelde van 9 - 16 april de ‘IM groep’ van het TV2 Fagernes International 2017
toernooi in Noorwegen. Hij werd derde. Op de site staan onder meer de partijen:
https://fagerneschess2017.blogspot.nl/p/standings.html. Zie ook http://live.akademisk.org.

Twitch pagina met uitzending.

Facebook bericht.

TricksOnly van Stefan Kuipers
Stefan Kuipers meldt:
Zo'n twee maanden geleden ben ik begonnen met streamen op Twitch. Dat is een platform om live
dingen uit te zenden vanaf je computer. Dit wordt veel gebruikt voor games en kan dus ook prima
met schaken. Je kunt alles gratis bekijken en ook meedoen in de chat. Zelf ben ik op stream meestal
tactiekopgaven aan het doen of gewoon aan het snelschaken, alles voorzien van commentaar. Je
kunt mijn Twitch-kanaal volgen zodat je op de hoogte gebracht kan worden zodra mijn uitzending
begint.
Naast Twitch heb ik ook een YouTube, Twitter en Facebook aangemaakt zodat ik erg flexibel ben om
allerlei schaakgerelateerde dingen te plaatsen. Facebook is daarbij ideaal voor toernooiverslagen en
gebruik ik nu dus veel omdat ik net een paar toernooi achter elkaar heb. Op YouTube staat wat korte
fragmenten uit de stream, maar komen binnenkort waarschijnlijk ook video's te staan zoals je die
gewend bent van schaakvideos.nl (wat nu inactief is). Daarnaast kun je alle uitzendingen ook
terugkijken op Twitch zelf. Twitch is wel het hoofdelement, maar samen moet het een mooi geheel
gaan vormen.
De naam TricksOnly is ontstaan doordat een sterke grootmeester slechts deze twee woorden nodig
had om mij als schaker te beschrijven. Dit deed hij tegenover een teamgenoot vlak voor een
wedstrijd in de Meesterklasse een paar jaar geleden. Veel treffender had hij het toen niet kunnen
omschrijven en dus ben ik de naam online gaan gebruiken.
Omdat ik net ben begonnen valt er nog veel te ontdekken en heb ik mezelf ook geen concrete doelen
gesteld. Wel heb ik gemerkt dat ik het erg leuk vind om te doen en staan de eerste maanden in het
teken van bekendheid opbouwen. Het is voor mij een goede manier om met schaken bezig te zijn en
en passant kunnen mensen daarin participeren.
In het begin lijkt Twitch misschien wat chaotisch, maar als je eenmaal een beetje oriënteert went het
allemaal erg snel. Registratie op Twitch is gratis. Zonder account kun je wel alles kijken, maar je kunt
geen kanalen volgen (en dus ook geen notificatie krijgen als een uitzending begint).
Die Facebook knop bij registratie is denk ik om met je Facebook-account in te loggen. Zelf doe ik dat
nooit en maak ik altijd een account op basis van mijn emailadres. Anderen doen het wel omdat ze
het makkelijk vinden, maar ik weet de exacte gevolgen daar niet van. Overigens heb je die algemene
voorwaarden eigenlijk bij alles waar je je voor registreert op het internet.
Twitch-kanaal: https://www.twitch.tv/tricksonly
Twitch-uitzendingen: https://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCcHq4O0M_33Y8m0SHbejK9Q
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/TricksOnlyNL/
Twitter-account: https://twitter.com/TricksOnlyNL

YouTube-kanaal.

Minigame via Lichess.org: https://lichess.org/404

Minigames via www.jocly.com/#/playlet/1 en www.jocly.com/#/games.

Het gratis online schaakprogramma op de server www.lichess.org slaat automatisch al je gespeelde partijen op.
Gespeelde partijen kun je als één pgn-bestand exporteren. Zie button rechtsboven.

Een pgn-bestand kun je weer inlezen in databaseprogramma ChessBase. Daar kun je partij selecteren of een
partijselectie maken via Rechtsklik, Uitvoer, Plaats op internet en dan ‘Eén klik publicatie’.

Je krijgt dan een link die je bijvoorbeeld naar vrienden of je trainer kunt mailen.

Als je een partij op Lichess hebt gespeeld, kun je die online analyseren. Klik op button ‘analyseren’.

Lichess tips
Het gratis online schaakprogramma op de server www.lichess.org slaat automatisch al je gespeelde
partijen op.
Gespeelde partijen kun je als één pgn-bestand exporteren.
Een pgn-bestand kun je weer inlezen in databaseprogramma ChessBase.
Daar kun je partij selecteren of een partijselectie maken via Rechtsklik, Uitvoer, Plaats op internet en
dan ‘Eén klik publicatie’.
Je krijgt dan een link die je bijvoorbeeld naar vrienden of je trainer kunt mailen. Je kunt ook
opgeslagen partijen presenteren. Bijvoorbeeld:
www.viewchess.com/cbreader/2017/4/25/Game973944843.html (Kramnik)
www.viewchess.com/cbreader/2017/4/25/Game973998078.html (Van Foreest)
www.viewchess.com/cbreader/2017/4/26/Game1055507328.html (Giri)
Je kunt tot zo’n 80 partijen in een bestand opnemen.
Als je een partij op Lichess hebt gespeeld, kun je die online analyseren. Klik op button ‘analyseren’.
Als je alleen Fritz hebt en geen Chessbase, kun je natuurlijk ook gewoon het pgn-bestand als bijlage
bij een mailtje versturen.
Als je snel wilt zien wat er in een pgn-bestand staat, hoef je het niet in Fritz in te lezen. Via rechtsklik
en kladblok zie je een tekst met de partijen.

Alle resultaten en partijen staan op Lichess.org.

IM MeneerMandje op Lichess
IM Thomas Beerdsen speelt in diverse klassementen op www.lichess.org.
Zijn spelersnaam is IM MeneerMandje. In Ultrabullet is hij een wereldtopper.
Zie https://nl.lichess.org/@/MeneerMandje
Volgens de gegevens op de site heeft hij onlangs 178 partijtjes op een rij gespeeld. Dat kan ook wel,
want die partijtjes duren maar 15 seconden per persoon per partij.

2700chess.com
Via www.2700chess.com kun je ratings van de wereldtop volgen. Je kunt onder meer recente
partijen naspelen, stellingen uitspelen en pgn-bestanden downloaden. Ook kun je tegen een
computer spelen. Een aantal functies is gratis, diverse functies kosten geld.

Onderzoek ontwikkelen van schaaktalent van Campitelli op Researchgate
Belangrijke factoren bij ontwikkelen van schaaktalent zijn volgens wetenschapper Guillermo
Campitelli oefenen, jong beginnen, cognitieve vaardigheden, besluitvaardigheid en emotie-regulatie:
www.researchgate.net/blog/post/what-it-takes-to-be-a-great-chess-player
www.researchgate.net/search
Campitelli heeft onderzoek gedaan met professor cognitieve psychologie IM Fernand Gobet:
The Role of Practice in Chess, A Longitudinal Study
https://core.ac.uk/download/pdf/334073.pdf.
Deliberate Practice: Necessary But Not Sufficient
www.psychologicalscience.org/news/releases/deliberate-practice-necessary-but-notsufficient.html#.WPvoptykJaQ
Over Campitelli: www.researchgate.net/profile/Guillermo_Campitelli
Zie ook:
https://en.wikipedia.org/wiki/Practice_(learning_method)
www.maxeuwe.nl/index.php/activtiteiten/columns/47-schaken-intelligentie-en-lesgeven-opleonardoscholen
Over onderzoek naar emotie-regulering bij schakers:
‘Under pressure, how differently do expert chess players manage a game compared with novices?’
www.smivision.com/eye-tracking/studies/expert-novices-chess

www.smivision.com/eye-tracking/product/eye-tracking-glasses

Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen

Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken

Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-zeventiende-schaakstuk

Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen

Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken

Previews boeken schaakpsychologie
Karel van Delft heeft samen met zijn zoon IM Merijn van Delft het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’
geschreven. Daarnaast heeft hij enkele boeken over schaken en psychologie geschreven.
Tevens heeft hij het boekje ‘Ik leer schaken’ geschreven.
Karel van Delft geeft de boeken in eigen beheer uit. De boeken zijn ook bij schaakboekhandelaren
verkrijgbaar. Zie voor meer informatie de previews bij de illustraties.
Het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en de vertaling ‘Developing Chess Talent’ zijn ook als ebook
verkrijgbaar:
www.schaaktalent.nl/index.php/ebook-schaaktalent-ontwikkelen
www.schaaktalent.nl/index.php/ebook-developing-chess-talent
Merijn van Delft vertelt over het boek in een video, zie www.chesstalent.com.

Quote Alburt: ‘Finding what’s important is most of the battle, remembering it is the rest!’
GM Lev Alburt heeft twee boekjes geschreven met essentiële thematische stellingen. Je krijgt kennis
en ontwikkelt vaardigheden.
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. Citaten uit de inleiding van het eerste boekje:
‘You should begin to compile archives of positions that mean the most to you.’
‘The simple truth is this: To become a strong tournament player, you must indelibly carve into your
chess memory a certain limited number of essential positions and concepts. As similar positions arise
in your own chess games, these memories stir and come to your conscious mind, alerting you to the
best course of action.’
‘It’s extremely effective for you to archive positions from your own games. Record positions in which
you faced problems and made errors in tournament play or other important encounters.’
‘Include brief annotations containing the concrete lines of play that would have resulted in a more
desirable conclusion. Also include notes on how to avoid any mental lapses that may have led to the
errors.’
In het tweede boekje noemt Alburt trainingsmethoden en denktechnieken. Hij stelt: ‘Two elements
combine to make a strong chess player – effective thinking skills and appropriate knowledge.’
Denktechnieken: Use candidate moves, Use support positions (mental notes), Reverse move order,
What-if thinking, Double-checking after every move, Process of elimination, The Art of Evaluation,
Switching Perspective.
Boeken van GM Lev Alburt: www.newinchess.com/Lev_Alburt-pa-494.html

Kalender
-

-

NK ABC: zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 in Assen http://njsk.nl
29 april t/m 1 mei eindronden Bundesliga
http://schachbundesliga.de/bundesliga/die-endrunde-der-superlative-berlin
30 april 10e jeugdschaaktoernooi Wijchen www.svhetkasteel.eu
5 mei Bevrijdingstoernooi Wageningen www.svwageningen.nl
12 mei vergadering Apeldoornse scholencompetitie vanaf 19.30 uur De Stolp
20 mei Girls Only toernooi in Apeldoorn met Chess Queens. Zie folder hier onder.
Van 15.00 tot 16.00 uur geeft Anne Haas een lezing en workshop speciaal voor lesgevers.
Aanmelden kan via https://goo.gl/forms/ayQdSHOnV7QCDR3X2
20 mei NK snelschaken clubteams
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-snelschaken-voor-clubteams
25 mei KNSB bekerfinale Lichtenvoorde www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie
26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi www.asv-schaken.nl
28 mei 5e Kroegloperstoernooi Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
2-5 juni Limburg Open www.limburgopen.nl
3 juni MuConsult Open Apeldoorns rapid kampioenschap http://schaakstad-apeldoorn.nl
9-11 juni OKU 2017 Utrecht www.paulkeres.nl/oku
10 juni Bolwerk Fair: simultaan Nico Zwirs + activiteiten schaakschool Het Bolwerk 11-15 uur
10 juni NK Lightning Chess Tilburg
18 juni kroeglopers Amsterdam
23-25 juni Hilversum HSG Open www.hsgopen.nl
26 juni t/m zondag 2 juli NK Schaken
30 juni, 1 en 2 juli Nova College schaaktoernooi Haarlem www.novacollegechess.nl/home
1-8 juli Naujac
15 t/m 21 juli Veteranen en Senioren kampioenschap Dieren
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-senioren-en-veteranen
14-23 juli Leiden www.leidenchess.com
24 juli – 3 aug Condigne Open NK 2017 http://onk.schaakbond.nl
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/open-nk
5-12 aug Vlissingen www.hztoernooi.nl/index.php/nl
1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi)

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender
KNSB-jeugdkalender www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO-kalender www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf
Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
NK’s jeugd
NK ABC: zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 in Assen http://njsk.nl
NK D: donderdag 25 tot en met 27 mei 2017 in Rijswijk www.haagseschaakbond.nl
NK E: vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017 in Tilburg http://nkepersoonlijk.nbsb.org/2017
KNSB competitie 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
Meerkampen
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
Thematoernooi
Apeldoorners in (buitenlandse) toernooien
Merijn van Delft speelt in juni in Limburg en in de zomer (Naujac sur Mer, Leiden en Vlissingen)
Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
OAJK www.oajkschaken.nl
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn
Twitch account Stefan Kuipers: www.twitch.tv/videos/123979910
Stefan Kuipers
Twitch-kanaal: https://www.twitch.tv/tricksonly
Twitch-uitzendingen: https://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCcHq4O0M_33Y8m0SHbejK9Q
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/TricksOnlyNL/
Twitter-account: https://twitter.com/TricksOnlyNL
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.
YouTube kanaal Karel van Delft
Schaakvideo’s www.youtube.com/user/karelvandelft

Girls Only toernooi in Apeldoorn met Chess Queens
Organisator Sylvia van Ark meldt:
Zaterdag 20 mei vindt het eerste Girls Only Schaaktoernooi in Apeldoorn plaats. Tussen 12.00 en
17.00 uur, kunnen meiden t/m 18 jaar met elkaar de strijd aan op het schaakbord.
Er zijn twee groepen: Meiden tot 12 jaar en meiden tussen de 13 en 18 jaar.
Het toernooi wordt gehouden in wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, in Apeldoorn.
De openingszet wordt gespeeld door ChessQueen Anne Haas. Deelname kost € 5,-.
Aanmelden kan via deze link https://goo.gl/forms/ayQdSHOnV7QCDR3X2
Workshop Anne Haast
Van 15.00 tot 16.00 uur geeft Anne Haas een lezing en workshop speciaal voor lesgevers. Tijdens
deze lezing komen verschillende werkvormen aan bod die tijdens de schaakles in te zetten zijn.
Deelname aan deze workshop is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze workshop
aanmelden via

