Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 58 – 21 september 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.

Stertraining met IM Merijn van Delft.
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58e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
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.
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 265 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (525 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.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Elke woensdagmiddag. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Lessen op basisscholen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Beginnerscursussen op basisscholen en BSO
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van veelal tien
lessen van een uur. De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Op basisschool Het Woudhuis zijn 25 september proefschaaklessen.
Op basisschool de Hertog van Gelreschool is maandag 4 september een beginnerscursus begonnen van twaalf
lessen na schooltijd (14.10 - 15.00 uur). Er zijn 27 deelnemers.
Bij BSO ‘OOK bij Doomijn’ in Osseveld-Woudhuis begint bij voldoende animo een beginnerscursus.
Beginnerscursussen senioren in Het Bolwerk
Woensdagmorgen 20 september begon een cursus voor senioren in Het Bolwerk. De wekelijkse lessen duren
van 10.30 tot 11.45 uur. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het boekje ‘Ik leer schaken’. Schaakleraar is
Karel van Delft. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
De beginnerscursus in de Groene Hoven gaat wegens te weinig deelnemers niet door.
Schaaklessen voor mensen met autisme
Schaakleraar Karel van Delft geeft individuele schaaklessen aan jeugd en volwassenen met autisme.
Zie voor meer informatie: www.schaken-en-autisme.nl.
Online compacte training cursus schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact (eventueel mondeling) met
psycholoog drs. Karel van Delft. In de training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde.
Documentatie omvat o.a. e-book ‘Schaaktalent ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
en een analysevragenlijst. Onderwerpen zijn onder meer: leren, zelfmanagement en informatieverwerking.
De training is maatwerk en bedoeld voor spelers, trainers, coaches en ouders. Er zijn tevens lezingen en
trainingen schaakpsychologie voor verenigingen.
De training is ook in het Engels: www.chesstalent.com/compact-online-training-chess-psychology.
Privétrainingen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.
Boeken schaakpsychologie
Previews: www.schaaktalent.nl.

Simultaan door Merijn van Delft.

Analyse.

Eindspelstudie Réti.

Uitgangsstelling simultaan Najdorf.

Partij invoeren in Fritz en analyseren met Nico Zwirs.

kloksimultaan Nico Zwirs.

Stertraining Schaakacademie Apeldoorn: eerste trainingen met simultaans
De eerste Stertraining van dit seizoen vond zondagmiddag 17 september plaats in Denksportcentrum
Apeldoorn, Dubbelbeek 24 in Apeldoorn.
Schaakacademie Apeldoorn houdt het komend seizoen 2017 - 2018 opnieuw tien Stertrainingen voor
gemotiveerde jeugdschakers. Er zijn twee niveaugroepen.
Informatie over de trainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
Alle veertien deelnemers kregen een documentatie-dvd voor zelfstudie en een studiegids.
De trainers mailen elke training een verslag naar de deelnemers.
IM Merijn van Delft traint een groep op niveau Ster 4-5.
Hij besprak live een partij van MVL en Svidler in de FIDE World Cup.
Daarna gaf hij een simultaan. Alle partijen werden in grote lijnen besproken.
De deelnemers werken hun analyses verder uit en delen die via een groepschat.
De volgende training worden de analyses verder besproken.
Nico Zwirs en Karel van Delft trainen samen een groep op niveau Ster 1-2.
Karel gaf toelichting op de documentatie. Hij liet de nieuwsbrief zien. Naar aanleiding daarvan
speelden de groep een partij tegen het programma ‘Schaken is cool’. Karel vertelde over een nieuw
boek van Afek en eindspelstudies. Hij liet een studie van Réti zien. In quizvorm besprak de groep
partij 9 uit het boek ‘Meester tegen amateur’ van Euwe.
Nico speelde een kloksimultaan met als uitgangstelling de Najdorf (Siciliaans). De deelnemers
noteerden hun partij. Daarna voerde hij één van de partijen in Fritz in. Hij analyseerde de partij met
de deelnemers en gaf tegelijk uitleg over het programma Fritz.
De ouderbijeenkomst is op de tweede trainingsdag van 14-15 uur.
Karel van Delft geeft dan uitleg over de trainingsopzet en beantwoordt vragen.
Op de documentatie-dvd staat informatie voor ouders.

Artistieke foto van Lois tijdens oefen met de Stappenmethode.

Samen tegen www.chessmatec.com.

Eindspelletje loper tegen drie pionnen uit de Tutor-methode (opvolger Stappen cdroms).

Schaakschool Het Bolwerk bekijkt video Marcel Lek over Herdersmat
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 13 september de vierde training van dit seizoen.
Er waren twaalf deelnemers.
Verslag 13.30 groep: S4C oefenen. Chessmatec oefenen. Stap 1 H3. Film ‘Lang leve de koningin’.
Partijtje tegen ‘Schaken is Cool’. Video ‘Kijken met je vingers’ (blindenschaak). Nieuwsbrief.
Narrenmat. Partijtje spelen.
Verslag 14.45 groep: Chessmatec uitbreiding Sea World. EK jeugd partij IM Lucas van Foreest
gevolgd. Stap 2 H3 inleiding en oefeningen. Partij van een leerling van Karel in Fritz ingevoerd en
geanalyseerd. Vrij schaken, o.a. partij jongens vs meisjes, Lois noteerde.
Verslag 16.00 groep: Met deelnemers vorige groep partij jongens vs meisjes. Chessmatec uitbreiding
Seaworld. Internet EK jeugd en FIDE World Cup live. Stap 3 H4 inleiding en oefeningen. Snelschaken
met klok.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 20 september de vijfde training van dit seizoen.
Er waren negen deelnemers.
Verslag 13.30 groep: Tutor 1 H2 en H3 inleiding en oefeningen. Vrij schaken: kat en muizen.
Chessmatec: oefenen. Film Lang leve de koningin t/m min 40. Boekje Ik leer schaken t/m blz 20.
Solitaire chess. Partijtje uit ILS nagespeeld.
Verslag 14.45 groep: Vrij schaken. Vier deelnemers Interesse deelname jeugdtoernooi Bennekom 16
oktober. ChessMatec: ervaringen met Sea World (bug opgespoord).Tutor 2 H4 inleiding A en
oefeningen A. Samen partijtje tegen Lichess.org. Video Herdersmat via videoserie Marcel Lek (zie
www.schaaktalent.nl, button leren schaken, bij ‘video’s). Spelletjes: Loper vs 3 pionnen, Paardenmunten, veilig inplaatsen stukken. Vrij schaken.
Verslag 16.00 groep: Vrij schaken: Raindrop chess, Solitaire chess. Chess Movies partij 4. Tutor 3 H5
inleiding A en oefening A. Video Marcel Lek Herdersmat. Spelen tegen Lichess.org. Vrij schaken.

De kinderen hadden al een tijd naar de ChessMatec-uitbreiding uitgekeken. Ze zijn heel enthousiast.

Leerlingen van cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide oefenen met ‘Sea World’. Oudere leerlingen helpen jongere.

Chessmatec uitgebreid met Sea World
Schaakapp Chessmatec van GM Boris Alterman is uitgebreid.
Onder de naam ‘See World’ zijn vier niveaus (dubbele aanval, diverse tactieken, mat in twee, mat in
drie en eindspel) alsook een nieuwe vormgeving toegevoegd.
Bij de bestaande vier niveaus zijn oefeningen vervangen en er zijn oefeningen bijgekomen.
Deze maand worden de nieuwe niveaus getest, ook door leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn.
De uitgebreide versie bevat meer dan 1.500 stellingen.
Nuttig van de methode is dat kinderen direct feedback op hun prestaties krijgen.
Een voordeel is dat leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau tactiek oefenen.
Een leraar hoeft niet langer klassikaal les te geven. Hij kan die tijd besteden voor individuele
aandacht voor kinderen in de klas.
Via een leerlingvolgsysteem ziet de leraar hoeveel opgaven leerlingen gemaakt hebben.
Je kunt Chessmatec gratis proberen.
Ga naar www.chess.com. Klik op blauwe button ‘Play Now!’.
Gebruikersnaam: demo. Wachtwoord: demo.
Leraren kunnen via www.chessmatec.com informatie vinden.
Scholen kunnen een licentie voor de app aanschaffen voor 9 euro per leerling per jaar.
Daarvan krijgt een wederverkoper 30 procent provisie. Een trainer kan de provisie ook aftrekken van
de kostprijs. Zo kun je voor 6,30 euro per leerling per jaar een prima methode in huis halen waarmee
kinderen in de lessen en thuis kunnen oefenen.
Het principe van de app is gamend leren.
Over het nut van gamend leren zie ook een artikel in nieuwsbrief 17. Dat artikel is overgenomen uit
het boek ‘Schoolschaken’.

Spreekbeurt over kleinste schaakspel
Leerlingen houden spreekbeurten in schaaklessen van Karel van Delft. Zo oefenen ze sociale
vaardigheden en komt een reeks afwisselende onderwerpen aan bod.
Tijmen vertelde in de rondvraag in een schaakles op cbs Oud Zandbergen dat hij op tv het kleinste
schaakspel in de wereld had gezien. We hebben afgesproken dat hij er de komende les een
spreekbeurt van een paar minuten over zou houden. Tijmen liet ook een filmpje zien:
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2191141-kleinste-schaakspel-ter-wereld.html?ext=html.

Schaken voor senioren in Het Bolwerk: schaakverhaal Vuurboom
In Het Bolwerk is een beginnerscursus ‘schaken voor senioren’ begonnen. Leraar is Karel van Delft.
Woensdagmorgen 13 september was er een proefles. Er waren acht mensen aanwezig.
Ook was Joke Hamers aanwezig. Zij is betrokken bij ‘Schaken overdag’ in Dok Zuid.
Karel van Delft vertelde wat er aan bod komt in de cursus van acht wekelijkse bijeenkomsten.
Een deelneemster (75) vertelde dat ze het schaakspel 60 jaar geleden van haar broer had geleerd,
maar later nauwelijks meer had gedaan. Enkele deelnemers kunnen al een beetje schaken, voor
anderen is alles nieuw. Via diverse werkvormen leert iedereen op zijn eigen niveau nieuwe dingen.
Na uitleg over de cursus en koffie speelden de aanwezigen partijtjes Square4Chess. Daarbij kun je
vier stukken inzetten op een bordje van vier bij vier velden (en dan gaan of slaan). De één leert via
zo’n minigame de loop van de stukken, een ander oefent combineren (met analyseren en plannen).
Alle deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de schaakapp Chessmatec. Daarmee kunnen
ze thuis leren en oefenen.
Tijdens de eerste les op 20 september is zijn de eerste drie hoofdstukken van Tutor (opvolger
Stappenmethode) besproken. Ook werden spelletjes (minigames) uitgelegd: dame versus paard,
paarden eten munten, Wisselschaak. De app Chessmatec is toegelicht. Van de site van Jeroen
Vuurboom werd het ‘Schaakverhaal’ behandeld. Dat is een partij in verhaalvorm. De partij werd in
schaakprogramma Fritz ingevoerd en via een beamer op een bord geprojecteerd. De deelnemers
voerden de zetten uit op een eigen bord. Naar aanleiding van een vraag werd kort uitgelegd wat het
Koningsgambiet is. Dat is een opening waarbij een speler een pion offert om snel aanval op te
bouwen. In de lessen is ook aandacht voor interessante sites, bijvoorbeeld een video-serie met
lessen van Marcel Lek. Aan het eind van de les speelden de deelnemers partijtjes tegen elkaar.
Site Jeroen Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
Site Marcel Lek: http://chessblog540.blogspot.nl
Info Tutor-methode: www.stappenmethode.nl/nl/chess-tutor.php
Informatie over cursus: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Schaken overdag: zie links onder aan deze nieuwsbrief.

Vooraan FM Armen Hachijan (links) en Erik Smit.

FM Max Warmerdam (rechts) en IM Merijn van Delft.

Rechts vooraan GM Roeland Pruijssers, daarnaast IM Stefan Kuipers.

MuConsult Apeldoorn - BSG 4,5-5,5
Merijn van Delft meldt:
In de eerste ronde van het nieuwe Meesterklasse seizoen hebben we met de kleinst mogelijke cijfers
van BSG verloren. De vorige keer dat dat gebeurde degradeerden we uiteindelijk, dus we zijn
gewaarschuwd. Dit seizoen zijn er geen zwakke teams meer, dus het belooft een razend spannende
competitie te worden.
Arthur van de Oudeweetering opende de score en zette MuConsult Apeldoorn op voorsprong door
Thomas Willemze in een strakke positionele partij te verslaan. Thomas Beerdsen kwam slecht uit de
opening tegen Frank Erwich, maar rommelde zich een weg naar de remise. Op de twee topborden
leken we het zwaar te hebben, maar die partijen werden ook remise. Stefan Kuipers had zich uit zijn
slechtere stelling gewurmd tegen Yuri Solodovnichenko en had het eindspel eigenlijk zonder risico op
winst kunnen spelen. Roeland Pruijssers begon voortvarend tegen Mads Andersen, maar een
kwaliteitsoffer gooide roet in het eten en in tijdnood ging het nog maar net goed dankzij een
zetherhaling. Tussenstand 2,5-1,5 voor Apeldoorn.

Dmitry Stets scoorde de gelijkmaker voor BSG door Nico Zwirs vanuit de opening te overspelen. Nico
kwam nog terug in de partij, maar greep toen alsnog mis. Erik Smit toonde zijn taaiheid door een
mindere stelling tegen Ton van der Heijden remise te houden. Zelf beging ik de eerste fout tegen
Alexander van Beek, maar daarna kantelde de partij en kwam ik gewonnen te staan. Zelfs de
eindstelling is nog gewonnen, maar ik had niets door en dacht dat de zetherhaling geforceerd was.
Tim Lammens zette ons andermaal op voorsprong door langdurig druk uit te oefenen met zijn
loperpaar tegen Henk van der Poel. Het onheil tekende zich toen echter al af. Max Warmerdam had
een afwikkeling verkeerd ingeschat tegen Robert Ris en verloor het eindspel. Armen Hachijan kreeg
een stukoffer om zijn oren van Ewoud de Groote en ondanks dat hij de partij nog zeer lang wist te
rekken, was verlies onvermijdelijk.
Partijen in gameviewers:
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/20/Game443343.html.
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=59c17bfc076a34890a0793df4c6d7f9e40146dd879d5fe8dcc31c

Verslag IM Thomas Willemze op site BSG:
www.bsg-bussum.nl/bsg-boekt-overwinning-bij-terugkeer-in-meesterklasse
Zie voor meer informatie en uitslagen andere teams:
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
KNSB uitslagen: www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/knsb-competitie-2017-2018

Metamorfose website Schaakstad Apeldoorn
Clubvoorzitter en webmaster Ed van der Meulen meldt:
Om aan de eisen van de tijd (en van Google) te voldoen heeft de website van Schaakstad Apeldoorn
een metamorfose ondergaan. Gebaseerd op WordPress, is de site responsive gemaakt, wat wil
zeggen dat de weergave van de pagina's automatisch wordt aangepast aan de grootte van het
scherm(pje) waarop ze worden weergegeven. Met het oude adres (voluit: http://www.schaakstadapeldoorn.nl) worden gebruikers nu automatisch doorgestuurd naar de nieuwe site op
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/
Geen 'Home' meer
Voor sommigen even wennen: geen link of knop meer om naar de hoofdpagina te gaan. Deze is
overbodig geworden doordat - net als op veel andere websites - het titelplaatje of logo als zodanig
fungeert. Dus één klik hierop, en je bent weer terug.
Ook nieuw: zodra naar beneden wordt gebladerd, verschijnt rechts onderaan een knop waarmee je
in één keer terug naar boven aan de pagina gaat.
Schaken Overdag
Alle informatie over Schaken Overdag is nu ook te vinden op de nieuwe site; de verslagen zijn echter
alleen beschikbaar op dit adres: http://schakenoverdag.blogspot.nl/

Oude website
Hoewel de oude website niet langer onderhouden wordt, blijft deze voorlopig bereikbaar via dit
adres: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/index.html
Let op: de horizontale menu's werken niet meer en een aantal pagina's wordt niet meer getoond.
Commentaar
Mocht u op de nieuwe site zaken graag anders willen zien, fouten tegenkomen of anderszins vragen,
opmerkingen of suggesties hebben, hoor ik het graag.

Openingsboek-expert Jeroen Noomen kijkt toe bij MuConsult Apeldoorn – BSG.

TCEC 9: Top Chess Engines tournament seizoen 9
Jeroen Noomen meldt:
Het TCEC computerschaak toernooi is het sterkst bezette machinale toernooi ter wereld, met
deelname van alle sterke programma's. Omdat de beste engines tegenwoordig ratings van boven de
3200 hebben, mag je het ook gerust het sterkste toernooi aller tijden noemen. Het toernooi begint
met een voorronde, waarin de zwakste computer programma's afvallen.

In de opvolgende tussenronde worden nog eens een groot aantal programma's uitgeschakeld. In de
halve finale blijven de best acht over, die dan strijden voor 2 plekken in de superfinale.
Vorig jaar november was dit TCEC aan zijn 9e superfinale toe. Verrassend genoeg redde de kampioen
van seizoen 8, Komodo, het niet. De finale ging tussen het momenteel beste programma, Stockfish
en het verrassende Houdini, dat tussentijds sterk was verbeterd. De superfinale bestaat uit 100
partijen. Ondergetekende mocht 50 interessante openingsvarianten uitkiezen, die Stockfish en
Houdini om de beurt een keer met wit en een keer met zwart moeten spelen. Op deze wijze heeft
geen van beide programma's voordeel van een openingsboek. Na harde strijd met af en toe
spectaculaire partijen trok Stockfish uiteindelijk met 54,5-46,5 aan het langste eind.
Hier is een download link naar het toernooiboek over de TCEC 9 superfinale tussen Stockfish en
Houdini: www.mediafire.com/file/utncy4yzgx247b6/TCEC_9_Superfinal.rtf.
In oktober begint de jubileumeditie van TCEC: seizoen 10. Ook hier zijn de openingen voor de
superfinale weer van mijn hand. Het belooft weer een zeer interessante finale te worden. Wie een
kijkje wil nemen bij dit sterke toernooi, kan terecht op: http://tcec.chessdom.com/live.php.

Jeroen Noomen heeft veel ervaring met schaken en computers.
Zie bijvoorbeeld Apeldoornse schaakkranten:

2002 - www.schaaktalent.nl/databanktraining/03schaakkrant_sept2002.pdf
2006 - www.schaaktalent.nl/databanktraining/07schaakkrant_sept2006.pdf
Noomen als operator tegen Anand: http://members.home.nl/matador/pics/anand2.jpg
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Noomen
Chess Programming Wiki: https://chessprogramming.wikispaces.com/Jeroen+Noomen

Hoe werken schaakengines
Zie https://chess24.com/en/read/news/how-do-chess-engines-think.
Meer info: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites.
Klik in balk op ‘titel’ voor alfabetische volgorde en op ‘alle’. Scroll dan naar links ‘computer chess’.

Chess Analytisch NBC
Ferry Lunek meldt:
De NBC Nederlandse Bond van Correspondentieschakers heeft op Facebook een groep genoemd
‘Chess Analytisch NBC’ opgericht voor liefhebbers van het analytisch schaken en ook om kennis te
nemen wat zo speelt in het correspondentieland. Hier wordt nieuws, komende toernooien, partijen
enz. gepubliceerd. Als lid van de NBC kan men ook bij Thematoernooien meespelen of zelf een thema
aanvragen om zijn eigen opening beter te leren kennen en eventueel nieuwe varianten uitproberen.
Op het moment heeft de NBC onder andere de genoemden toernooien georganiseerd, zoals het
‘Joop van Oosterom Memorial’ Categorie 16 waarvan af en toe verslag wordt gedaan, een 10 kamp
tegen USA met onze GM’s Erwin l’Ami op bord 1 en Twan Burg op bord 2, waarvan live de partijen te
volgen zijn op de homepage van de NBC www.correspondentieschaken.nl.
Iedere schaakliefhebber is welkom om ook onze groep ‘Chess Analytisch NBC’ te joinen zonder
verplichting uiteraard!

Peter Boel is titelverdediger bij het Tata-journalistenkampioenschap. (foto tijdens OSKA 2017 Arnhem)

Toernooisite: www.tatasteelchess.com

Tata Steel Chess Tournament 2018 en journalistenkampioenschap
Tata Steel-woordvoerder Robert Moens meldt:
De 80e editie van het Tata Steel Chess Tournament zal plaatsvinden van 12 tot en met 28 januari 2018.
Ook in 2018 behoort in Wijk aan Zee het traditionele journalistentoernooi tot het programma.
Het journalistentoernooi vindt plaats van donderdag 18 januari tot en met zondag 21 januari 2018. Het is
een toernooi van zeven ronden die in vier dagen worden gespeeld. De eerste ronde is donderdag 18
januari om 13.00 uur in De Moriaan.
Ook nieuwe deelnemers bij het journalistentoernooi zijn van harte welkom.
Ze kunnen zich bij Robert Moens aanmelden en een mail met uitgebreide informatie vragen.
Informatie: Robert Moens, Woordvoerder / spokesman, Communications & Public Affairs Tata Steel
T: +31 (0) 251 491 837, M: +31 (0) 610 880 476
E: robert.moens@tatasteel.com, www.tatasteel.nl, www.tatasteeleurope.com
Over het toernooi van afgelopen jaar:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
042%20-%201%20februari%202017.pdf

EK-jeugd Roemenië: twee vijfde plaatsen
Eelke de Boer (U14) en IM Lucas van Foreest (U16) waren met een vijfde plaats de best presterende
Nederlanders op het EK jeugd in Roemenië (4-15 september). MuConsult Apeldoorn speler FM Max
Warmerdam werd 19e U18. Apeldoorners IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers waren coach.
Site https://ecuyouth2017.ro.
Uitzendingenblog http://schaakuitzendingen.blogspot.nl.
Uitslagen http://chess-results.com/tnr296078.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30&wi=984.
Video’s Stefan Kuipers: www.youtube.com/tricksonly.
Video-verslag Stefan Kuipers en Max Warmerdam:
http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/2017/09/videoverslag-ronde-3.html?m=0.
Marrit Adema had in ronde 5 van het EK jeugd een leuke truc die ze diezelfde ochtend van coach IM
Stefan Kuipers had geleerd.
Adema, Marrit (1547) - Bojovic, Neda (1224)
EYCC Girls u14 Mamaia (5.38), 09.09.2017
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.cxd5 exd5 5.Lg5 Le7 6.e3 Pbd7 7.Dc2 c6 8.Ld3 0–0 9.Pge2 Te8 10.0–0 h6
11.Lf4 b6 12.Pb5 cxb5 13.Lc7 1–0
In gamevier: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/10/Game341804937.html
Stefan Kuipers besprak de partij in zijn videoblog: www.youtube.com/watch?v=5mgcyPM5Uqc
De truc is eerder toegepast in een partij tussen Jaap Vogel en Leonid Gofshtein (2007)
Vogel, Jaap - Gofshtein, Leonid
Holland 2007 (bron Chess Movies I van Bruce Pandolfini)
1.Pf3 g6 2.d4 Lg7 3.g3 c5 4.c3 Dc7 5.Lg2 Pf6 6.0–0 d6 7.Te1 Lf5 8.Pbd2 cxd4 9.cxd4 Lc2 0–1
In gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/11/Game48031968.html

Quote Merijn van Delft: You build up your position and suddenly tactical possibilities
appear
IM Merijn van Delft in Playchess uitzending woensdag 30 augustus 2017 over partij van IM Stefan
Kuipers in Vlissingen versus FM Sven Muehlenhuis (ronde 7).
Toernooisite: www.hztoernooi.nl/index.php/nl.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/18/Game2739218.html.

Divers nieuws
Damesschaak
De Apeldoornse damesvereniging ‘Vrouw en Paard’ bestaat niet meer. Een aantal dames komt nu
bijeen om te schaken in ‘Ontmoet en Co’ (Roggestraat tegenover de brandweer). Dat is elke dinsdag
van 14 – 16 uur.
De kosten zijn heel beperkt. Je kunt gerust een keer binnenlopen om te kijken.

2017 Conference Announced
John Foley meldt:
We are delighted to confirm the 2017 London Chess Conference will be held on the 2nd-3rd
December alongside the 2017 London Chess Classic, Chess festival. We will be publishing more
details here very soon.
The venue will be the Hilton, Kensington Olympia again.
The theme of the conference will be “Scholastic Chess” Setting Standards! Some of the topics
covered will include, The Didactics of Chess, Chess and Mathematics, Chess and Intelligence,
Accreditation for Chess Teaching.
The event is being supported by Chess in Schools and Communities, the European Chess Union and
Erasmus Plus.
Site: http://londonchessconference.com/2017-conference-announced.
Zie voor video’s over eerdere chess conferences www.chesstalent.com.

Chief Executive IM Malcolm Pein meldt: ‘I’m delighted to inform you both Magnus Carlsen and Garry
Kasparov will be at the event this year.’
Uitgebreide informatie over CSC: www.chessinschools.co.uk.

London Chess Classic 2017
Er is van 1-11 december weer een London Chess Classic.
Zie www.londonchessclassic.com.

Tactics Tuesday met IM Stefan Kuipers op Lichess.org en Twitch
https://lichess.org/tv/stream/TricksOnly@twitch.
Zie ook: https://www.twitch.tv/tricksonly.
Stefan Kuipers meldt:
M'n streams zijn in principe van dinsdag t/m vrijdag en beginnen dan om 13:00 tot een uurtje of
15:00-16:00.
Mijn voorkeur gaat uit naar het linken naar Twitch. Via Lichess TV kun je het dus ook bekijken, maar
in Twitch hebben mensen meer informatie en mogelijkheden om mijn stream te ondersteunen.
Elk Twitch-kanaal heeft een chatbox waar je real time kunt chatten. Daar kun je er op reageren, maar
zodra de stream is afgelopen heeft dat niet zoveel zin meer.

Tal – Smyslov, 1959
Zie www.youtube.com/watch?v=30uRAk591no.
In gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/18/Game11944031.html.
Van OUTRAY CHESS: www.youtube.com/channel/UCVfSsCg38hOzrezIFvMz9oA.

World Cup FIDE: Giri uitgeschakeld, finale Aronian - Ding
Er zijn in de World Cup van de FIDE in Tbilisi al heel wat topspelers uitgeschakeld. Onder wie GM
Anish Giri. Hij verloor van GM Vassily Ivanchuk.
Vassily Ivanchuk on beating Anish Giri at the World Cup: www.youtube.com/watch?v=U8EWE3-1ujw.
Verslagen: www.chess24.com en www.chess.com.
De finale is zaterdag tussen GM Levon Aronian en GM Ding Liren.

In de vierde barragepartij speelde Aronian een positioneel stukoffer tegen MVL.

Aronian, Levon (2802) - Vachier-Lagrave, Maxime (2804) [A50]
FIDE World Cup 2017 Tbilisi (6.4), 21.09.2017 [ChessBase]
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.f3 c5 4.d5 d6 5.Pc3 e6 6.e4 Lg7 7.Pge2 0–0 8.Pg3 a6 9.a4 h5 10.Lg5 Dc7 11.Dd2
exd5 12.cxd5 Ph7 13.Lh6 h4 14.Lxg7 Kxg7 15.Lc4 hxg3 16.hxg3 Th8 17.e5 De7 18.0–0–0 Pd7 19.exd6
Dxd6 20.Pe4 De5 21.d6 g5 22.The1 b5 23.Ld5 Tb8 24.f4 Dd4 25.De2 Db4 26.Dh5 1–0
In gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/21/Game28040937.html

Garry Kasparov’s Top 5 Chess Combinations
www.ichess.net/2017/09/19/garry-kasparov-top-5-chesscombinations/?WickedSource=facebook&WickedID=garry-kasparov-top-5-chess-combinations

First Saturday newsletter
Laszlo Nagy meldt:
Dear Chessfriend,
1.We have some vacancies for the 7-17 Oct GM-IM event. I send hereby the two lists:
FS GM tmt 7-17 Oct 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Name
KOSIC, Dragan
ILINCIC, Zlatko
FARAGÓ, Iván
HAVASI, Gergő
GALYAS, Miklós
NITIN, Senthil
TABATABAEI, M Amin

Title
IGM
IGM
IGM
IM
IM
IM
IM

ELO
2490
2436
2377
2372
2481
2423
2548

country
MNE
SRB
HUN
HUN
HUN
IND
IRI

8.
9.
10.

NGUYEN, Van Thanh
ACZÉL, Gergely
RODRIGUEZ Lopez

IM
IM
IM
average

2328
2532
2300
2428,7

VIE
HUN
ESP

7-17 Oct 2017 IM group

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Név
NÉMETH, Zoltán
TURZÓ, Attila
SREDOJEVIC, Ivan
GUNGL, Theo
GAHAN, MG
BICK, Gabiel
MAGRINI, Fabrizio
NADAR, Anand
KUMAR, Nikhil
LYELL, Mark

Title
IM
IM
IM
FM

FM
FM
average

ELO
2240
2306
2357
2263
2281
2264
2280
2085
2317
2231
2262,4

country
HUN
HUN
SRB
GER
IND
CAN
ITA
IND
USA
ENG

2.There is an article about the September FS tournament in the internet:
http://www.fide.com/component/content/article/4-tournaments/10414-another-tournamentvictory-of-aczel-gergely-hun-at-first-saturday-budapest.html
3.The games can be seen in the site: http://www.firstsaturday.hu/1709/games.htm
4.The next FIRST SATURDAY BUDAPEST events: 7-17 Oct, 4-14 Nov, 2-12 Dec, 3-13 Febr, 3-13 March,
7-17 April5-15 May, etc. There will be THIRD SATURDAY GM-IM tournaments in Djenovici –
MONTENEGRO, 21-29 Oct, 18-26 Nov, 16-24 Dec. etc. There is a convenient flight between Budapest
and Podgorica. (WIZZAIR) - The official site of that event: www.thirdsaturday.wordpress.com
5.There will be a good Open TENKES CUP tournament in Harkany, 16-23
November, www.baranyasakk.hu – for the players free ticket for the famous thermal bath.
6.The famous Spring Festival Open will be in Budapest from 18th until 26th April 2018. The prize
found is minimally 13000 EURO, the first prize will be 3500 €.
7.If somebody wish more info, we can provide them.
Chessfriendly
С уважением,
Nagy, Laszlo
FIDE International chess organizer,
www.firstsaturday.hu
nagy-laszlo@mail.ru
+36-30-230-1914

36e BSV Bennekom jeugdschaaktoernooi op 16 oktober
De Bennekomse Schaakvereniging BSV Bennekom organiseert op maandag 16 oktober 2017 het 36e
BSV jeugdschaaktoernooi.
Het toernooi wordt gehouden in Denksportcentrum De Commanderij, Commandeursweg 44, 6721
ZM Bennekom.
De aanvang is 13.00 uur, zaal open 12.30 uur.
Er wordt gespeeld in groepen van acht spelers/speelsters.
Indeling in principe op IJSCO- en of jeugdrating.
De speeltijd is 15 minuten per persoon per partij.
Er zijn vier prijzen per groep te winnen.
Het toernooi draait mee in de cyclus IJSCO van de Oostelijke Schaakbond OSBO.
Er kan voor het toernooi door jongens en meisjes worden ingeschreven tot en met 16 jaar.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon.
De prijsuitreiking is om circa 17.15 uur
Uiterste inschrijfdatum vrijdag 13 oktober 2017 per e-mail jeugdtoernooi@bennekomsesv.nl en
daarbij graag de naam, geboortedatum, club of woonplaats en jeugdrating vermelden.
Contactpersoon: Paul Constant, telefoonnummer: (0318) 41 30 94
Homepage van het toernooi: www.bennekomsesv.nl.

Kalender en sites
- 23 september Meppel aan zet, www.meppelaanzet.nl
- 30 september OSBO jeugdleidersvergadering Elst
- 16 oktober jeugdtoernooi Bennekom www.bennekomsesv.nl
- 21-28 oktober Hoogeveen Schaaktoernooi www.hoogeveenchess.nl
- 28 oktober OSBO PK
- 2 december OSBO PK
- 6 januari 2018 OSBO PK
- 12-28 januari 2018 Tata Steel Chess Tournament
- 18-21 januari 2018 Tata Steel journalisten
- 11 februari 2018 Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
- 17 februari OSBO PK
- 17 maart OSBO PK
- Batavia Chess Tournament Amsterdam 22 feb t/m 4 maart 2018
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2017-2018
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
Bijzondere dagen: http://feestdagen.nl

Data Persoonlijke OSBO Kampioenschappen
Voorzitter Dirk Hoogland meldt:
Op 28 oktober 2017 vindt de eerste ronde plaats van het Persoonlijk kampioenschap van de OSBO.
De overige ronden vinden plaats op: 2 december 2017, 6 januari, 17 februari en 17 maart 2018. De
locatie is net als voorgaand jaar in Apeldoorn. Verdere informatie wordt zo spoedig mogelijk op de
wedstrijdkalender geplaatst.
Locatie: Denksportcentrum Noord in Apeldoorn. Site: www.osbo.nl.
Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 1: 17 september 2017
Training 2: 8 oktober 2017
Training 3: 5 november 2017
Training 4: 26 november 2017
Training 5: 17 december 2017 Meerkampen
Training 6: 4 februari 2018
Training 7: 11 maart 2018
Training 8: 22 april 2018
Training 9: 13 mei 2018 Thematoernooi
Training 10: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl
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.
Nieuw initiatief jeugdtoernooien:
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018 www.schaken.nl/competitie-2017-2018
Ronde 1: 16 september 2017
Ronde 2: 7 oktober 2017
Ronde 3: 4 november 2017
Ronde 4: 25 november 2017
Ronde 5: 16 december 2017
Ronde 6: 3 februari 2018
Ronde 7: 10 maart 2018
Ronde 8: 7 april 2018
Ronde 9: 21 april 2018
Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
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
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag

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
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
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

