Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 6 – 28 augustus 2015
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.

Eerste les schaakschool in Het Bolwerk, we begonnen met ‘Kat en muizen’.
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Zesde nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven eveneens te lezen.
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. Dank! Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 154 abonnees. Daarnaast lezen mensen de nieuwsbrief via een link op de Facebook pagina
van Schaakacademie Apeldoorn en de Facebook groep Schaakpsychologie (bijna 500 leden).
Op de site van Schaakstad Apeldoorn staat een permanente link naar de nieuwsbrieven. Secretaris
Theo van der Bijl stuurt de link door naar alle leden van De Schaakmaat.
Huis-aan-huis magazine De Stedendriehoek heeft deze week in een artikeltje aandacht besteed aan
de schaakacademie en de schaakschool. Diverse basisscholen hebben in hun nieuwsbrief aandacht
besteed aan de schaakschool voor jeugd.

Schaakacademie op CODA informatiemarkt en Prachtmarkt
Schaakacademie Apeldoorn staat zaterdag 29 augustus van 10 - 16 uur met een informatiekraam op
de cursusmarkt van CODA.
Schaakacademie Apeldoorn staat zaterdag 12 september van 10 - 17 uur op de Prachtmarkt op het
terrein van de Grote Kerk.
Bij de kramen kan het publiek schaken op een paar borden en informatie krijgen over de diverse
activiteiten van Schaakacademie Apeldoorn.

Schaakschool voor jeugd in Apeldoorn begonnen
De schaakschool voor jeugd in Het Bolwerk is woensdagmiddag 26 augustus begonnen.
Er waren de eerste keer zes deelnemers.
Een aantal ouders heeft via de nieuwsbrief van hun basisschool over de schaakschool gehoord.
We beginnen in één groep, van 13.30 – 14.45 uur. Als er wat meer kinderen komen, gaan we met
een tweede niveaugroep om 14.45 uur beginnen.
De training kost 5 euro per les van 75 minuten. Een proefles is gratis. Je betaalt per semester (14
schoolweken). Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
De les bestaat uit gevarieerde lesvormen en partijtjes spelen.
Een deel van de les waren er ook ouders, broertjes en zusjes aanwezig. Ook voorzitter Joke Hamers
van schaakvereniging De Schaakmaat kwam even langs.
Over de eerste les is een video gemaakt. In het begin zie je een sfeerimpressie, daarna een interview
met Lois en Veerle over de schaakles: www.youtube.com/watch?v=ZyDHHJw1rSw&feature=youtu.be
De eerste les hebben we de volgende dingen gedaan:
- Duo’s kat en muizen: dame tegen acht pionnen.
- Uitleg: wat voor één nieuw is, is voor ander nuttige herhaling.
- Uitleg coördinaten.
- Uitleg: schaakklok.
- Vrij schaken.
- Bekeken: sites Schaaktalent (button ‘leren schaken’) en Schaakacademie.
- Bekeken: online fragmenten van video ‘Lang leve de koningin’ (verder thuis bekijken).
- Bekeken: online fragmenten van video ‘Iedereen kan schaken’ (voortaan in les).
- Toets Stap 1 H15 bleek voor diverse kinderen nog te moeilijk.
- Stap 1 cdrom H3, vijf diagrammen over aanvallen.
- Boekje ‘Ik leer schaken’ meegegeven, willen kinderen thuis lezen.
- Besproken: oversteekregel (eerst kijken wat voor gevaar er dreigt als je een zet doet).
- Samenvatten wat we gedaan hebben.
- Voor ons zelf geapplaudisseerd omdat we er samen een leuke les van hebben gemaakt.
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Op de site kun je ook een informatiefolder downloaden.

Stertrainingen studiegids
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers.
Komend seizoen zijn er vier groepen. In totaal zijn er nu 18 deelnemers.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert deze trainingen in Apeldoorn.
Trainers zijn Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.
Merijn en Karel doen beiden de halve training van niveau 1a en 1b.
Merijn is trainer van niveau 4 en Nico van niveau 2.
Locatie is Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
Meer informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Eind augustus krijgen de deelnemers een email met de studiegids.

Educatieve meerwaarde van schoolschaken
In het meest recente nummer (2015/4) besteedt SchaakMagazine op bladzijde 25 aandacht aan de
educatieve meerwaarde van schoolschaken. Die aandacht is een goede zaak.
Meer informatie kun je vinden in het boek 'Schoolschaken'.
Het boek heeft vier thema's: organisatie schoolschaken, didactische methoden, wetenschappelijk
onderzoek naar educatieve meerwaarde alsook schaken voor kinderen met speciale behoeften
(blind, autisme, sociale achterstanden, dyslexie).
Er worden in het boek tientallen wetenschappelijke onderzoeken besproken naar de educatieve
meerwaarde (transfer) van schoolschaken.
Zie http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken voor een link naar een preview van
het boek (55 bladzijden) en links naar pdf's naar bronnen en een themalijst (324 werkvormen en
psychologische aspecten).
Voor nog meer informatie:
www.schaaktalent.nl
www.schaken-en-autisme.nl
www.chesstalent.com (London chess conferences met veel video's)
www.schaakacademieapeldoorn.nl
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns

‘Een toren staat in het begin in de hoek.’ (foto Frans Wolswijk)

De schaaklessen op scholen zijn weer begonnen
Op de foto geeft Karel van Delft les aan een aantal beginners op De Lettertuin in Ede. Daartoe
gebruikt hij als introductie het boekje ‘Ik leer schaken’. Daarna komen diverse onderwerpen aan bod
die je kunt vinden via www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken.
Zie over schoolschaken ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Preview van ‘Ik leer schaken’: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken.

App Follow chess: actuele partijen live volgen via smartphone
Via de gratis app ‘Follow Chess’ kun je live toptoernooien in de wereld volgen.
De app kun je vinden via Play Store.

Beerdsen versus Ernst tijdens ONK Dieren 2014.

De koning van Thomas Beerdsen
IM Yochanan Afek en IM Hans Böhm schrijven een serie over de schaakstukken. Eind dit jaar komt
het laatste deel uit. Dat gaat over de koning. Als opwarmertje staan in deze nieuwsbrief de komende
tijd opmerkelijke daden van de koning.
Schaakstad Apeldoorn-speler Thomas Beerdsen verschalkte GM Sipke Ernst tijdens het Open NK
2014 in Dieren. Beerdsen heeft meegedaan aan veel trainingen die Ernst in Apeldoorn heeft gegeven.
Ernst logeerde tijdens het ONK vaak in Apeldoorn bij Karel van Delft. Als ze naar het toernooi reden,
reed Beerdsen ook mee. Nadien werden partijen in de achtertuin geanalyseerd.
Beerdsen, Thomas - Ernst, Sipke
Open NK Dieren, 2014
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Pc6 4.Pc3 Lb4 5.Pge2 d5 6.exd5 Pxd5 7.a3 Lxc3+ 8.Pxc3 Le6 9.Pe4 0–0 10.0–0
Pf4 11.Lxf4 exf4 12.Lxe6 fxe6 13.Te1 f3 14.Te3 fxg2 15.Dg4 Pd4 16.Th3 Tf4 17.Dh5 h6 18.c3 Pf5
19.Kxg2 Dd5 20.Kg1 Tf8 21.Te1 Kh8 22.Te2 c5 23.Dg5 Tf3 24.Dg4 Txd3 25.Txd3 Dxd3 26.Td2 Db1+
27.Kg2 Pe3+ 28.fxe3 Df1+ 29.Kg3 Dg1+ 30.Kh4 Dxe3 31.Kh5 g6+ 32.Kxg6 De1 33.Kxh6 De3+ 34.Kg6
Tg8+ 35.Kf7 1-0
Johan Hut schreef over deze partij een verhaal op www.schaaksite.nl:
http://schaaksite.nl/page.php?al=een-mooie-winnende-wandelkoning

Diagrammen maken
Dat kan eenvoudig via de diagramgenerator http://chess-diagrams.comxa.com/online.php.
De tip komt van de Amerikaanse schaakleraar Kevin Cripe. Hij gebruikt de diagramgenerator bij het
maken van een schaakleerboek voor jeugd. Cripe benadrukt het belang van cognitieve psychologie:
als je weet hoe het brein van kinderen en jongeren werkt, kun je leerprocessen optimaliseren.
Hij geeft veel les aan jongeren in achterstandssituaties. Zie de Chessbase site voor een verhaal over
hem: http://en.chessbase.com/post/fighting-social-inequality-and-prejudice-with-chess

IM Stefan Kuipers (midden) als coach tijdens NK jeugd 2014.

Site Schaakvideos van Stefan Kuipers weer online
De site met schaakvideo’s van IM Stefan Kuipers en Arjon Severijnen is na geruime tijd weer online:
www.schaakvideos.nl/videos.
Apeldoorner Stefan Kuipers speelt voor Schaakstad Apeldoorn.
Van 24 oktober tot 6 november gaat hij namens de nationale schaakbond KNSB met IM Merijn van
Delft als coach voor Nederland naar het WK jeugd in Griekenland.
Het duo begeleidt al een aantal jaren een groep deelnemers aan het NK-jeugd.
Stefan Kuipers heeft de afgelopen jaren Stertrainingen gegeven.

IM Arthur van de Oudeweetering (links) bood zijn boek in 2014 aan aan teamgenoot IM Merijn van Delft. Beiden hebben
geschreven voor het (niet meer bestaande) online magazine Chess Vibes Training. GM John van der Wiel kijkt toe.

Boek Arthur van de Oudeweetering vertaald
Schaakstad Apeldoorn-speler IM Arthur van de Oudeweetering is auteur van het boek Chess Pattern
Recognition. Uitgever New In Chess heeft het boek nu vertaald in het Duits.
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. Het boek behandelt sleutelzetten en patronen
in het middenspel.
Zie voor meer informatie en een preview van het boek:
www.newinchess.com/Improve_Your_Chess_Pattern_Recognition-p-9006.html
www.newinchess.com/Mustererkennung_im_Mittelspiel-p-3010.html

Tactieksites
Op internet staat een aantal sites waar je tactiek kunt oefenen.
http://nl.lichess.org/training/49641
http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/index.htm
http://chesskids.me.uk
www.chess.com/tactics
www.simplechess.com
www.ideachess.com
www.chesstempo.com
http://chess.emrald.net
http://wtharvey.com
https://chess24.com/en/learn/tactics-trainer (5 stellingen per dag gratis)
www.chesstactics.org
www.shredderchess.com/weekly-chess-problems.html
www.chesscademy.com/train
In een aantal video’s vertelt schaakmeester NM (nationaal meester) Jerry van ChessNetwork hoe hij
tactische stellingen oplost:
https://www.youtube.com/watch?v=mAVSyYhdo7k&list=PL542BA724CC5A1A3B.
Je kunt meedenken en soms de video stilzetten om eerst zelf te onderzoeken wat jij zou spelen.
Meer van ChessNetwork staan op een YouTube: https://www.youtube.com/user/ChessNetwork

Nico Vink was in 2000 Nederlands jeugdkampioen t/m 20 jaar. In 2015 heeft hij een gratis Chess
Mates app voor Android gemaakt. Die kun je downloaden via http://vinkware.com/chessmates/nl.
Tim Brennan mailt vrijwel dagelijks een gratis nieuwsbrief over tactiek:
http://tacticstime.com/newsletter.

Wit aan zet wint.

Oplossing Studie Afek Dieren
Diverse toernooiorganisatoren huren GM Yochanan Afek in om een unieke eindspelstudie te maken.
Deelnemers en belangstellenden op toernooien kunnen die studie oplossen. Ook voor het Open
Nederlands Kampioenschap in Dieren maakte Afek een studie. De oplossing staat hier onder.
Zie ook www.afekchess.com en de gameviewers op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Yochanan Afek
Dedicated to the Dutch Open, 2015
1.Tb8+! Pxb8 2.b7+ Ka7 3.Lxb8+ Ka6 4.Le5!! Txe5 5.b8P+! Kb6! 6.Pd7+ Kc6 7.Pxe5+ Kc5 [Or 7...Kd5
8.Pd3! b4! (8...Kc4 9.Pb2+ Kb3 10.d4! Kxb2 11.d5 b4 12.d6 b3 13.d7 Kc2 14.d8D b2 15.Dc7++-) 9.Pb2!
Kc6 10.Kd8! (10.Kb8 Kb6 11.Ka8 Ka6) 10...Kd6 11.Ke8 Ke6 12.Kf8] 8.Pd3+! Kc4 9.Pb2+ Kb3 10.d4
Kxb2 11.d5 b4 12.d6 b3 13.d7 Kc2 14.d8D b2 15.Dc7+ 1–0

Illustratie van www.chess24.com

Openingenstudie en toernooien volgen met GM Jan Gustafsson
GM Jan Gustafsson verzorgt veel partijanalyses en openingenstudie op www.chess24.com.
Dat gebeurt in de regel in het Engels. Als Duitser spreekt hij vloeiend Duits. Daarnaast spreekt hij in
ieder geval Spaans en in het Nederlands kan hij zich ook redden.
Uitzendingen van Chess24 over toernooien zijn gratis.
Voor abonnees is meer informatie beschikbaar, zoals instructievideo’s en tactiekoefeningen.
Zie over een openingen clinic https://chess24.com/en/read/news/jan-s-opening-clinic-8.
Gustafsson is een van de beste schaakdocenten en publieksexplicateurs op internet. Hij kan partijen
helder uitleggen aan schakers op divers niveau.
Onderhoudend zijn online snelschaakpartijtjes waarbij hij tegelijk commentaar geeft.
Zie bijvoorbeeld: https://chess24.com/en/live/video/banter-brawl-with-jan-gustafsson.
Gustafsson heeft in het verleden voor Schaakstad Apeldoorn gespeeld en aan diverse SBSAtoernooien deelgenomen.

Gustafsson verzorgt deze week online live commentaar bij de Sinquefield Cup waar de wereldtop
elkaar treft. Zie https://chess24.com/en en klik dan op ‘Watch’ om toernooien te volgen.
Zie voor een YouTube weergave van zijn commentaar op de spectaculaire partij So – Aronian:
www.youtube.com/watch?v=U12q9RINy_k.

Analyse bij Karel van Delft thuis: v.l.n.r. GM Jan Gustafsson, GM Artur Joesoepov en IM Merijn van Delft.

Merijn van Delft speelt in Café Atlantis toernooi
IM Merijn van Delft doet van 27 – 30 augustus mee aan het Café Atlantis toernooi in Groningen.
Café Atlantis van Bert van der Marel is een schaakcafé.
Het toernooi bestaat uit zeven ronden, die in vier dagen gespeeld worden. De speellocatie is het
Denksportcentrum Jannes van der Wal. Dit jaar zijn er vier live borden. Dat betekent dat je live via
internet de partijen op de topborden kunt volgen.
De sterkste speler op de deelnemerslijst is grootmeester Sipke Ernst.
De site van het toernooi is www.cafeatlantis.nl.

Quote Liu Wenzhe over het belang van eigen partijen analyseren
‘All methods and resources are incorporated in your own games. Analysing them is a correct way to
raise your standard of play. I don’t mean that we have no need to learn from top players. I mean that
even while learning from them, we have to concentrate first and foremost on our own games.’
(Liu Wenzhe in zijn boek ‘Chinese School of Chess’, hoofdstuk 6: The theory of learning).
Liu Wenzhe heeft een eigen trainingsfilosofie en trainingsmethoden ontwikkeld.
Hij is de grondlegger van de succesvolle Chinese schaakschool.
Nog een quote van Liu Whenze: ‘Chess is the art of thinking.’
Een boekbespreking:
www.chess.com/article/view/quotchinese-school-of-chessquot-by-liu-wenzhe
Video Liu Wenzhe vs Jan Hein Donner Buenos Aires 1978 1-0 :
www.youtube.com/watch?v=YRzbMt1vZl4

Liu Wenzhe - Jan Hein Donner, Buenos Aires Olympiade, 1978
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Be2 Bg7 5.g4 h6 6.h3 c5 7.d5 0--0 8.h4 e6 9.g5 hxg5 10.hxg5 Ne8
11.Qd3 exd5 12.Nxd5 Nc6 13.Qg3 Be6 14.Qh4 f5 15.Qh7+ Kf7 16.Qxg6+ [16.Nf4 Ne7; 16.Rh6 Ne5
17.Nf4 (17.Nf3 Bxd5) ] 16...Kxg6 [16...Kg8 17.Qh7+ Kf7 18.g6#] 17.Bh5+ Kh7 18.Bf7+ Bh6 19.g6+ Kg7
20.Bxh6+ Kh8 Black resigned 21.Bxf8+ Qh4 22.Rxh4# 1-0

Kalender
-

woensdag 2 september: Schaakschool in Het Bolwerk
vrijdag 4 t/m zondag 6 september Open Schaak kampioenschap van Arnhem
zondag 13 september eerste Stertrainingen Apeldoorn (zie verder kader hierna)
zaterdag 19 september Themadag voor schaaktrainers en bestuursleden Arnhem
zondag 27 september t/m zondag 4 oktober 2015 Schaakweek Amstelveen

Jeugdtoernooien
(suggesties welkom)
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
Zat 19 september - Sas van Gent 10e HWP jeugdschaaktoernooi:
www.hwpsasvangent.nl
Zo 27 september - Amstelveen:
www.nkrapid.nl/index.php/jeugd-grand-prix-toernooi
Zo 27 september - Mierlo Internationaal jeugdtoernooi voor teams:
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2015/internationaal-jeugdschaaktoernooi-mierlo
Ma 19 oktober - Bennekom:
www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=767.

KNSB kalender
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=

KNSB competitie zaterdagen
26 sept 2015
10 okt 2015
7 nov 2015
12 dec 2015
9 jan 2016
13 feb 2016
19 mrt 2016
2 april 2016
23 april 2016

Persoonlijke kampioenschappen OSBO
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie
Ronde 1 en 2 op 31 oktober 2015
Ronde 2 en 4 op 19 december 2015
Ronde 5 en 6 (Ronde 1 en 2 Hoofdklasse) op 30 januari 2016
Ronde 7 en 8 (Ronde 3 en 4 Hoofdklasse) op 27 februari 2016
Ronde 9 (Hoofdklasse 5) op 26 maart 2016 (slotronde alle klassen).

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24
april en 22 mei. Reservedatum is 8 mei (de dag na de Jeugd-NK’s).
De eerste acht trainingen duren 3 uur, de laatste twee trainingen duren 5,5 uur.

