Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 63 – 30 november 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.
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63e 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.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 276 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (526 leden) en op de FB
pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Elke woensdagmiddag. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Lessen onder schooltijd op scholen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs
Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Paulusschool in Utrecht: vanaf 14 november voor het derde jaar lesseries.
Sprengeloo: lessen aan mavo-klassen in december.
Beginnerscursussen op scholen en BSO na schooltijd
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van tien of vijftien
uur. De cursus kost 50 of 75 euro per kind. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Bij basisschool Het Woudhuis is een beginnerscursus met acht deelnemers. Vanaf 8 januari 2018 vervolg.
Bij basisschool de Hertog van Gelreschool beginnerscursus met 27 deelnemers. Vanaf 8 januari 2018 vervolg.
Bij basisschool Berg en Bos school: vanaf vrijdag 26 januari twee niveaugroepen 15 lessen (15.15-16.30 uur).
BSO ‘OOK bij Doomijn’ inventariseert bij alle vestigingen in Apeldoorn de behoefte aan schaaklessen.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Vanaf 10 januari 2018 zijn er weer tien lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en ook
voor beginners (9.00-10.30 uur. De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf
uur. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.).
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl.
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.
Stertrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag.
Online compacte training cursus schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact met psycholoog drs. Karel van Delft.
In de training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book
‘Schaaktalent ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets) en een analysevragenlijst.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie.
Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com.
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops.

Publicatie KNSB site www.schaken.nl.

KNSB-informatie NK schoolschaak:
www.schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/correctie-eindstand-kwalificatie-nk-vo-i-apeldoorn-toch-geplaatst
www.schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/eindstand-vo-1-kwalificatie-1
www.schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/topsporttalentschool-groningen-en-stedelijk-gymnasium-leiden-winnaars-1e
www.schaken.nl/nk-schoolschaak/vo/opzet-kwalificaties
www.schaken.nl/nk-schoolschaak/voortgezet-onderwijs-categorie-info

Partijen spelers Gymnasium Apeldoorn
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/28/Game1022155609.html

Gymnasium Apeldoorn finalist NK scholen, rehabilitatie Dries Wedda
Gymnasium Apeldoorn heeft de finale bereikt van het NK schoolschaken. Speler Dries Wedda is na
een beschuldiging van vals spelen met excuses volledig gerehabiliteerd door de KNSB en Ches.com.
Het Gymnasium-team plaatste zich 10 november voor de NK-finale tijdens de eerste van drie
voorrondes. Elke speler speelt daar in zeven partijen online via een Zwitsers systeem (speeltempo
drie minuten en 3 seconden per zet). De resultaten van de vier beste spelers van een school vormen
een teamresultaat.
De finalisten spelen partijen op een gewoon schaakbord tijdens de eerste dag van het Tata Steel
Chess Tournament 12 januari 2018.
Het Gymnasium team: Dries Wedda, Mick van Randtwijk, Casper Wouters en Xiao Hao Buitenhuis.
De KNSB organiseert het NK. De voorronden worden gespeeld via de server van www.chess.com.
De kwalificatie van het Gymnasium Apeldoorn team kwam niet zomaar tot stand. Na de eerste
voorronde publiceerde de KNSB 15 november op haar site een verslag. Daarin stond dat er vijf
spelers waren gediskwalificeerd wegens vals spelen (dat kan via een schaakengine). Op vals spelen
wordt gecontroleerd via software van Chess.com.
Als straf werden de uitslagen van de vijf spelers nietig verklaard. Ook mogen zij een half jaar lang niet
op de Chess.com site spelen.
Hoewel de spelers niet bij name werden genoemd, was duidelijk herleidbaar om wie het ging.
Een van de spelers is Gymnasium Apeldoorn-speler Dries Wedda. Hij is ook deelnemer aan de
trainingen van Schaakacademie Apeldoorn.
De KNSB laat partijen controleren door Chess.com, maar is als organisator eindverantwoordelijk.
Opmerkelijk is dat de KNSB Wedda veroordeelde en daar over publiceerde zonder ‘hoor en
wederhoor’ toe te passen.
Hoor en wederhoor is een basisprincipe in de rechtspraak (hij werd veroordeeld) en journalistiek (er
werd over hem gepubliceerd).
De familie Wedda en IM Merijn van Delft (trainer van Dries Wedda) tekenden beroep aan bij de KNSB
en Chess.com. Zij bestreden dat sprake is van vals spelen en vroegen zich af waar op de
beschuldiging gebaseerd is. Ook wezen zij op het niet toepassen van ‘hoor en wederhoor’. Tevens
constateerden ze onterechte reputatieschade.
Hoe de veroordeling van Chess.com tot stand is gekomen, blijft deels onduidelijk. Chess.com
beoordeelt partijen via een algoritme met een aantal parameters. Dat algoritme geeft het niet prijs.
Duidelijk is dat de veroordeling is gebaseerd op zeven gespeelde partijen, waarbij Wedda zes uit
zeven scoorde. Gezien zijn rating (2191 FIDE Elo) en de ratings van zijn tegenstanders is dat geen
abnormale score.
Bij prestaties kunnen intuïtie (patroonherkenning en onbewust redeneren), tactische vaardigheden
en theoretische kennis een belangrijke rol spelen. Zelfs GM Ding Liren zag niet alle aspecten in zijn
‘combinatie van de eeuw’ vertelde hij onlangs in een interview met GM Maurice Ashley tijdens het
Showdown toernooi in Saint Louis. De Nederlandse wereldkampioen GM Max Euwe meldde in zijn
boeken al dat je niet altijd alles kan doorrekenen en soms op je intuïtie moet vertrouwen. Soms pakt
dat goed uit, soms niet. We zien de successen, maar niet de mislukte pogingen.
Mogelijk is het Chess.com algoritme aangeslagen op een te laag ingevoerde rating. Mogelijk is snel
zetten verdacht (het is echter mogelijk via ‘pre-move’ alvast volgende zetten in te voeren). Mogelijk
ook heeft Chess.com alleen naar de uitkomsten van het algoritme gekeken zonder dit te laten
controleren door een deskundige schaker.
Feit is dat in vier gewonnen partijen de tegenstander van Wedda materiaal weggaf. In een vijfde
partij blunderde Wedda en verloor de partij. In de twee andere partijen won Wedda na een

positioneel pionoffer en een fraaie koningsaanval. De zeven partijen staan hier in een gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/23/Game41098125.html.
Omdat de kwestie het Apeldoornse schaakleven treft, heeft Karel van Delft als redacteur van de
nieuwsbrief van Schaakacademie Apeldoorn de KNSB en leidinggevende IM Danny Rensch van
Chess.com om uitleg gevraagd.
De KNSB heeft bij monde van medewerker Koos Stolk in een mailwisseling gereageerd op vragen van
de redactie van deze nieuwsbrief.
Stolk meldt dat de KNSB Dries Wedda van alle blaam heeft gezuiverd, ook op haar site, en eerdere
beslissingen heeft teruggedraaid.
Stolk stelt dat de KNSB bij de eerste berichtgeving bewust geen namen heeft genoemd omdat het
een jeugdevenement betreft.
Stolk: ‘Hoor en wederhoor heeft geen zin in gevallen als deze. Het is te vergelijken met een
dopingcontrole. Uit de controle komt dat iemand positief is. Dan is er een contra expertise en als die
ook positief is dan wordt de sporter veroordeeld. Bij schaken gingen wij er van uit dat een contra
expertise geen zin heeft, aangezien je dezelfde controle uitvoert op dezelfde partij data. Dan kun je
niet verwachten dat er een ander resultaat uit zal komen.’
Omtrent de vraag ‘Hoe betrouwbaar is anti-cheat software? Op welke criteria zijn de partijen
beoordeeld (rating speler, stellingstype, snelheid van zetten of andere criteria)?’, zegt Stolk:
‘Tot nu toe zijn alle door de KNSB bestrafte spelers terecht bestraft. De software heeft tot nu toe
geen foute personen aangewezen. De criteria zijn zeer gevarieerd. De belangrijkste zijn wel de
vergelijking met engine zetten, regelmaat en tijdgebruik van de zetten.’
Omtrent de vraag ‘Wat is de rechtspositie van een speler in deze’, zegt Stolk:
‘Niet anders dan bij andere zaken. Hij kan beroep instellen, daarop is nader onderzoek gedaan en
heeft chess.com gezegd dat zij fout zaten.’
Omtrent de vraag ‘In hoeverre kan de KNSB als organisator van een toernooi verwijzen naar
Chess.com, dat een faciliterende rol speelt’, zegt Stolk:
‘De expertise om vals spel op te sporen, wordt beheerd door de server waarop gespeeld wordt.
Daardoor moet je voor controle gebruik van ze maken.’
CCO van Chess.com IM Danny Rensch zegt in een officiële verklaring:
"In our attempts to protect the integrity of the official Dutch Chess Federation tournament,
Chess.com acted quickly on information we deemed suspicious and potentially damaging to the
event; however, after further review, both expert human analysis on cheat detection as well as
statistical insights revealed that we made an error with our initial closure. We happily welcome back
Mr. Dries Wedda to the Chess.com community."

Links KNSB, FIDE, Chess.com
KNSB:
http://nkscholen.schaakbond.nl/reglement
FIDE:
https://arena.myfide.net/terms-and-conditions
Chess.com:
www.chess.com/article/view/chess-com-fair-play-and-cheat-detection
www.chess.com/blog/monitor/august-2017-anti-abuse-report
https://support.chess.com/customer/en/portal/articles/1444879-fair-play-on-chess-com-what-youneed-to-know
www.chess.com/blog/DanielRensch/cheating-on-chesscom
www.chess.com/forum/view/community/cheating-at-chess-on-chesscom---questions-and-answers
www.chess.com/blog/tjmaxattack1/question-about-the-cheating

Merijn van Delft bespreekt eigen partij in Meesterklasse.

Wedstrijdje tactiek tussen twee groepjes: wie lost als eerste proefexamenvragen Stap 6 goed op?

Nico Zwirs bespreekt partij van Wouter en legt tegelijk invoeren en analyseren met Lichess uit.

Aantekeningen maken.

Stertraining bespreekt Meesterklasse partijen trainers
De vierde Stertraining van dit seizoen was zondag 26 november in Denksportcentrum Apeldoorn.
Groep 1-2:
De groep besprak met Karel van Delft partij 12 van ‘Meester tegen amateur’ in quizvorm. Iedereen
noteerde elkaars Lichess account. Partij 1 van Chess Movies I (boek Pandolfini) is leerzaam. De groep
leerde de vertaling van tien schaakwoorden in het Engels. Nieuwsbrief 61, leverde onder meer de
site Solitaire chess op (button ‘leren schaken’ op www.chaaktalent.nl). Site www.chesstempo.com
bevat onder meer een overzicht met tactische thema’s.
De groep besprak met Nico Zwirs een partij van Wouter via Lichess. Dat gebeurde in quizvorm. Nico
liet ook zijn verliespartij in de Meesterklasse tegen IM Manuel Bosboom zien. Nico stond
aanvankelijk goed, maar Bosboom viel opeens van opzij aan (dat kan ook).
Groep 4-5:
Merijn van Delft ‘fileerde’ zijn verliespartij in de Meesterklasse tegen GM Friso Nijboer. Een
zetverwisseling werd hem fataal. De groep nam een proefexamen Stap 6 door via een
tactiekwedstrijdje tussen twee teams.

Wouter Wieggers in Korbach. (foto Rick Wieggers)

Schach in Korbach
Anja Janssen bericht:
Afgelopen herfstvakantie deed stertrainingslid Wouter Wieggers zijn eerste buitenlandse toernooiervaring op. In het Duitse Korbach – gelegen in Sauerland op een uur of drie van de grens – speelde
hij in de C-groep een zevenrondig toernooi verdeeld over vier dagen. Na een valse start in ronde 1
verloor Wouter geen partij meer. Op zondagmiddag leverde hem dat een puntentotaal van 5 op, een
mooie oorkonde op naam – die elke deelnemer meekreeg – een zevende plek in het eindklassement
én een eerste plaats in de categorie ‘t/m tien jaar’. Maar het was vooral een leuke ervaring die hij
mee naar huis nam. En natuurlijk de kennis van het Duitse woord voor schaak: Schach!
Ter illustratie een fragment uit zijn laatste partij
Maurin Möller – Wouter Wieggers 0-1
Na 1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Lf4 Lg7 5. Lc4 kwam de volgende stelling op het bord (zie diagram)
Wouter had in de analyse van zijn eerste partij – met dezelfde opening – gezien dat je hier met het
paard op e4 kunt nemen om vervolgens met een pionvork op d5 toe te slaan. 5…. Pxe4 6. Pxe4 d5
Toen zijn tegenstander vervolgens ook nog een fout maakte en een stuk verloor, gaf Wouter zijn
voordeel niet meer weg.
Toernooi-info: www.korbacher.

Chessmatec verdedigen via Slaan, Tussenplaatsen of Uitwijken (STU).

Karel legt verdedigen tegen herdersmat uit. (foto Merijn van Delft)

Simultaan gasttrainer IM Merijn van Delft met Mads L., Thijs, Mads B. en Ben.

In duo’s kun je overleggen. Lois en Liv spelen tegen IM Merijn van Delft.

Video simultaan IM Merijn van Delft bij schaakschool Het Bolwerk
www.youtube.com/watch?v=bPVlM6o4wIs&feature=youtu.be.

Tussendoor even dammen. Doos met dam- en schaakspel kost 2 euro bij de HEMA. Als een winkel het niet op voorraad
heeft, kun je het via HEMA-site bij winkel laten bezorgen. Leuk als Sinterklaas- of verjaardagscadeautje.

Pepernotenschaken met vier paarden.

Schaakschool Het Bolwerk speelt simultaan tegen IM Merijn van Delft
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.
Schaakleraar is Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Motto’s: Fascinatie, Variatie, Participatie. Schaken is leuk en maakt je slimmer.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 22 november de dertiende training van dit seizoen.
Er waren acht deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
Zelf schaken op bord voor vier. Chessmatec oefenen. Stukje film ‘Iedereen kan schaken’. Foto’s
scholencompetitie bekeken. Partijtje tegen Schaken is cool.
Verslag 14.45 groep:
Zelf schaken. Terugblik scholencompetitie: foto’s bekeken en stellingen besproken, ervaringen.
Herdersmat. Pepernotentoernooi doet team mee. Onderwerpen uit nieuwsbrief 62 besproken.
Simultaan tegen IM Merijn van Delft, Merijn gaf af en toe een tip en noteerde partijen.
Verslag 16.00 groep:
Ging niet door.
Lois en Liv - Merijn van Delft
Bolwerk simultaan, 22.11.2017
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Pc3 Pf6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 a6 6.Lc4 e6 7.0–0 Le7 8.Lg5 0–0 9.Lxf6 Lxf6 10.Dd2 Pc6
11.Pxc6 bxc6 12.Tad1 d5 13.exd5 cxd5 14.Ld3 g6 15.Tfe1 Db6 16.Pa4 Dc7 17.b3 Ld7 18.Te2 Lxa4
19.bxa4 a5 20.De3 Dc3 21.g3 Tab8 22.h4 h5 23.Dh6 Lg7 24.Dg5 Df6 25.Dxf6 Lxf6 26.Tee1 Tb4 27.Lb5
Tb2 28.c4 Lc3 29.Te3 d4 30.Te5 Txa2 31.Tc5 Td8 32.Tc7 d3 33.c5 d2 34.Kf1 Ta1 35.Ke2 Txd1 36.Kxd1
Ld4 37.Kxd2 Lxf2+ 38.Ke2 Lxg3 39.Ta7 Lxh4 40.Txa5 Lg3 41.c6 h4 42.Ta7 h3 43.c7 Tc8 44.Kf3 h2
45.Kxg3 h1D 46.Kf4 Txc7 47.Txc7 Dh2+ 48.Ke4 Dxc7 0–1
Mads en Ben - Merijn van Delft
Bolwerk simultaan, 22.11.2017
1.e4 c5 2.Lc4 e6 3.Pf3 a6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 b5 6.Le2 Lb7 7.h4 Lxe4 8.Lg5 Db6 9.Pc3 Lxg2 10.Tg1 Lb7
11.Le3 Dd8 12.Lg5 Pf6 13.Lxf6 Dxf6 14.Tg5 g6 15.Dd3 Lh6 16.Lf3 Lxf3 17.Pxf3 Lxg5 18.hxg5 Df4
19.Pe4 0–0 20.Pf6+ Kg7 21.Ke2 Pc6 22.Pxd7 e5 23.Pxf8 Txf8 24.Th1 Td8 25.Dc3 Pd4+ 26.Pxd4 Txd4
27.Dh3 Td2+ 28.Kf1 Dxf2# 0–1
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/23/Game9443000.html
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 29 november de veertiende training van dit
seizoen.
Er waren acht deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
Partij schaken met tips van Karel. Pepernotenschaak. Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m pag. 64. Tutor 1 H5
(verdedigen). Film 1 ‘Iedereen kan schaken’ (eerste deel). Partijtje dammen.
Verslag 14.45 groep:
Zelf schaken. Pepernotenschaak. Terugblik scholencompetitie via video, bij stellingen film stopgezet
en besproken. Nieuwsbrief 62 onderwerpen. Chessmatec scores. Tutor 2 H10 (dubbele aanval).
Eindspel KT-K. Drie kinderen naar Pepernotentoernooi De Schaakmaat, diversen ook naar PJK OSBO.
Verslag 16.00 groep:
Zelf schaken. Pepernoten eten. Diverse onderwerpen nieuwsbrief 62. Tutor 3 H9 (pat). Site
www.chess.com: aantal zetten in correspondentiepartijen van Karel en partij spelen via ‘Four Player’.
Op deze site kun je een gratis account maken. Zelf thuis mee oefenen.

Vooraan team schaakschool Het Bolwerk.

Zaaloverzicht tweede zaal.

Veluws College Apeldoornse scholencompetitie is begonnen
De Apeldoornse scholencompetitie is begonnen.
De scholencompetitie telt dit jaar 22 deelnemende teams.
De pupillen (t/m groep 6) zijn 21 november begonnen, de aspiranten 28 november.
Voor informatie, ranglijsten en foto’s zie www.vcsc.nl.
De speelschema’s staan ook onderaan in deze nieuwsbrief.
Video KVDC Eerste ronde pupillen VC Apeldoornse scholencompetitie 21nov2017
www.youtube.com/watch?v=NvYYNQmYHRI&feature=youtu.be

Team Het Bolwerk (foto Sandra Berendsen-Vester)

Hoe zet je mat? (foto Sandra Berendsen-Vester)

Veluws College Apeldoornse scholencompetitie verslag Het Bolwerk team
Schaakschool Het Bolwerk speelt met een team mee in de pupillencompetitie: Mads B., Hugo, Liv en
Ben. Teamleider is Sandra Berendsen-Vester. Zij doet verslag:
In de eerste ronde hebben we 2 punten binnengehaald.
Mads:
Helaas geen foto van het eindbord aangezien zijn tegenstander direct de stukken van het bord had
verwijderd. Maar partij begon met tegenslag, Mads was de Koningin snel kwijt. Hij hield zich goed,
bleef nadenken en had de Koningin van de tegenpartij snel te pakken. Mooi potje dat lang gelijk
opging totdat hij zijn Koningin terug had veroverd en de tegenstander schaakmat zette.
Hugo:
Heeft het tweede punt binnen gehaald. Al snel dacht hij dat hij de tegenstander schaakmat had
gezet, echter was er nog een zet mogelijk en werd de partij vervolgd. Foto van hiervan is bijgevoegd.
Verder is Hugo tijdens de partij niet in de problemen gekomen en heeft deze in een rustig tempo
verder uitgespeeld.
Liv:
Het eerste gedeelte van de partij heeft ze er goed voorgestaan. Tweede gedeelte ging iets minder. Ze
heeft heel goed haar best gedaan, hard geknokt, maar helaas verloren.
Ben:
Heeft zijn partij uiteindelijk verloren. Super gemotiveerd en kon het af en toe niet laten zijn
tegenstander even dingen uit te leggen. Zag er in eerste instantie ook uit dat hij het potje ging
winnen, maar de tegenstander knokte zich terug.
Kort verslag van ronde 2.
Hierin hebben we 3,5 punten binnen gehaald. De kids hebben het echt super gedaan. Schroom van
de 1e partij was er vanaf en ze gingen er met z'n allen voor. In de pauze hebben ze elkaar scherp
gehouden door een potje te spelen.

Ben:
Ben dacht laat ik toch maar eens proberen in 3 zetten te winnen en dat is gelukt. Tja het is niet tegen
de regels dus die partij heeft hij gewonnen. Omdat het zo snel ging is wel in overleg nog een potje
gespeeld. Ook deze heeft hij gewonnen en hij was het dan wel met mij eens dat dat leuker winnen is.
Hugo:
Had vrij snel de Koningin van de tegenstander te pakken. Wist vervolgens de stukken van zijn
tegenstander te slaan zonder zelf in de problemen te komen. Met de tegenstander die alleen nog
maar een loper en Koning op zijn bord had staan heeft Hugo het potje rustig afgemaakt. Wederom
geen enkel moment in de problemen geweest.
Liv:
Begon super goed aan haar partij. Had een tegenstander die wel erg aan haar gewaagd was, maar ze
zette goed door en liet zich niet van de wijs brengen. Aan het einde wist ze alleen het potje niet af te
maken, waardoor er remise uit kwam. Ze heeft vervolgens van de wedstrijdleider geleerd hoe ze het
potje kon afmaken. (tegenstander had alleen nog maar een koning en Liv had de koning en de toren.)
De teamcoach van de tegenpartij wilde wel erg graag remise, waardoor ik eerst aan Liv heb gevraagd
of ze hiermee akkoord ging. Maar op dat moment kwam ze er echt niet uit en werd er alleen nog
maar op de klok gespeeld.
Mads:
Zeer gewaagd aan zijn tegenstander, echter geen moment in de problemen gekomen. Waar hij in het
eerste potje nog last had van zenuwen, waren deze nu helemaal verdwenen. Hij heeft er een snel
potje van gemaakt ( niet zo snel als Ben 😊).
Score team Bolwerk na ronde 1: 5,5 punt!

Hertog van Gelre teams. Ze krijgen allen les van Karel van Delft op school of in Het Bolwerk. (foto Marijke Weller)
V.l.n.r. Lois, Veerle, Hidde, Brigid, Guus, Tijn, Luca, Yannick.

Veerle. (foto Marijke Weller)

Team 1 Hertog van Gelre school.

Team 2 Hertog van Gelre school.

Onterecht mat verklaard (mogelijkheid tussenplaatsen Df1, bovendien staat zwart zelf schaak). Zwartspeler claimde,
witspeler was overdonderd en gaf op. Arbiter bevestigde dit en bood achteraf excuses aan, maar het bleef 0-1.

Hertog van Gelre 2. (foto Bearene Laferte)

Veluws College Apeldoornse scholencompetitie verslag Hertog van Gelre teams
Diverse leerlingen van schaakschool Het Bolwerk spelen in de twee pupillenteams van de Hertog van
Gelre school: Veerle, Lois, Hidde, Mads L. en Thijs.
Marijke Weller is teamleidster van HvG 1 en Bearene Laferte van HvG 2.
Een sfeerimpressie van Bearene Laferte staat hier onder.
Go Hertog van Gelre!
Wat was het spannend! Toen we binnen kwamen bij de Schakel betekende dat voor de meesten voor
de eerste keer een wedstrijd spelen. We hadden twee teams:
Hertog van Gelre 1: Brigid, Veerle, Lois, Hidde en reserve Mads.
Hertog van Gelre 2: Guus, Tijn, Yannick, Luca en reserve Thijs
Ronde 1:
HvG 1 Tegen de Sjofar
HvG 2 tegen de Regenboog
Even wennen. Hoe gaat zo'n wedstrijd, hoe werkt de klok en wat zijn de regels? Maar tjonge wat
werd er gestreden. En wat was het spannend. Verhitte gezichten en niet alleen van de kinderen.
Ronde 2:
HvG 1 tegen de Wegwijzer
HvG 2 tegen de Sjofar
Tijn mocht tegen het sterkste meisje van de Sjofar, wat was dat gaaf om te zien. Hij maakte haar met
zijn zetten helemaal in de war en ze moest echt haar best doen om te winnen wat ze wel deed maar
Tijn hield het wel heel lang vol.
En Luca leek volledige winst te behalen maar dat werd helaas teruggedraaid naar remise.
Guus, Yannick, Tijn en Luca waren wel een beetje teleurgesteld.... het was zo leuk en het was echt al
afgelopen na twee ronde spelen.
Het duurt nog veel te lang voor ze weer mogen spelen. Wat was het een leuke avond echt een
feestje en volgende maand mogen we weer. Go Hertog van Gelre!

Pepernotenschaak op cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide.

Pepernotenschaak op de Paulusschool in Utrecht.

Pepernotenschaak op de Paulusschool. Bij oneven aantal deelnemers speel je met drie paarden en meer pepernoten.

Pepernotentoernooi De Schaakmaat
Jorinde Klungers meldt:
De Schaakmaat organiseert vrijdag 1 december het jaarlijkse Pepernotentoernooi.
Het is een toernooi voor viertallen.
Het toernooi van 18:30 uur tot circa 21:30 uur (graag om 18:15 uur aanwezig zijn).
Als je geen viertal kunt vinden, schrijf je vooral in, dan delen wij je bij een viertal in.
Deelname staat open voor:
* Jeugdleden van de Schaakmaat + familie en vrienden
* Andere kinderen die het leuk vinden om te schaken
* Volwassen leden van de Schaakmaat + (klein)kinderen
Het toernooi is in De Stolp, Violierenplein 101 Apeldoorn.
Graag opgeven bij Jorinde Klungers via e-mail: jorindeklungers@gmail.com
Bij opgave vermelden: namen van alle spelers, op volgorde van speelsterkte.

Dagmar en Rosalie spelen een competitiewedstrijd op school via Lichess.org.

HOE MAAK JE EEN BESTAND VAN JE GESPEELDE PARTIJ IN LICHESS
STAP 1: Nadat je een partij hebt gespeeld klik je op *analyse* aan de rechterkant van je scherm
STAP 2: Scroll naar beneden
STAP 3: Klik op *FEN&PGN* helemaal onderin
STAP 4: Klik op het eerste blauwe regeltje *Download de genoteerde partij* (de partij wordt dan
automatisch gedownload)
STAP 5: Open het bestand via downloads
STAP 6: Heb veel plezier met je partij!!

Uitleg pgn van partij opslaan in Lichess
Dagmar en Rosalie hebben tijdens schaakles op cbs Oud Zandbergen een handleiding gepresenteerd
hoe je gespeelde partijen in www.lichess.org kunt downloaden als pgn. Je kunt ze daarna als bijlage
van een email naar de schaakleraar mailen. De leraar kan de partij dan later bespreken.
Je kunt zo’n partij bijvoorbeeld invoeren in het programma Fritz.

Topborden MuConsult Apeldoorn (rechts) tegen En Passant.

Vanaf bord zes MuConsult Apeldoorn tegen En Passant.

Terechte nederlaag En Passant - MuConsult Apeldoorn 6,5-3,5
Merijn van Delft bericht:
1. Friso Nijboer - Merijn van Delft 1-0
2. Jan Smeets - Stefan Kuipers 1-0
3. Benjamin Bok - Max Warmerdam 1-0
4. Vyacheslav Ikonnikov - Thomas Beerdsen 1-0
5. Manuel Bosboom - Nico Zwirs 1-0
6. Richard Vedder - Sjef Rijnaarts 0-1
7. Laurents van Twillert - Arthur van de Oudeweetering 0,5-0,5
8. Jan Willem van de Griendt - Alexander Kabatianski 0-1
9. Rick Lahaye - Tim Lammens 1-0
10. Henk Vedder - Armen Hachijan 0-1
In de vierde ronde van de Meesterklasse speelden we met MuConsult Apeldoorn uit tegen En
Passant. Over het spelverloop kunnen we kort zijn: aan de onderste helft van de borden zaten we er
goed bij, maar aan de bovenste helft van de borden kwamen we er niet aan te pas en verloren we
alle vijf de partijen.
Zelf begreep ik helemaal niets van de stelling en werd snel en soepel weggetikt door Friso Nijboer.
Stefan Kuipers speelde een stuk degelijker, maar werd overklast door Jan Smeets in een dameloos
middenspel. Max Warmerdam kwam er in een complexe Siciliaanse stelling niet aan te pas tegen
Benjamin Bok. Thomas Beerdsen begon redelijk, maar raakte de draad kwijt tegen Slava Ikonnikov.
Nico Zwirs mishandelde het toreneindspel tegen Manuel Bosboom. Eigenlijk scoren we altijd wel wat
tegen de grootmeesters (over de eerste drie ronden beschouwd zelfs een mooie 5 uit 8, nu dus
gecorrigeerd naar 5 uit 12), maar afgelopen zaterdag wilde het niet vlotten.
Aan de onderste helft werd er wel op los gescoord. Armen Hachijan leverde een strakke overwinning
af op Henk Vedder. Spectaculair was dat er opeens vier dames op het bord stonden, maar de
ontwikkelingsvoorsprong van Armen bleef de doorslag geven. De partij tussen Sjef Rijnaarts en
Richard Vedder was een stuk onduidelijker, maar Sjef is in goede vorm en trok de partij in tweede
instantie naar zich toe. Positief was ook dat Alexander Kabatianski weer eens een lekkere partij won,
tegen Jan Willem van de Griendt. Tim Lammens had een zeer spannende partij tegen Rick Lahaye,
een fascinerende strijd tussen loperpaar en paardenpaar. Middels dameruil had Tim een mooi
eindspel kunnen krijgen met zijn lopers, maar met dames erop maakte Rick er een stukoffer van en
won in de aanval. Arthur van de Oudeweetering probeerde het nog lang, maar moest uiteindelijk in
remise berusten tegen Laurents van Twillert.
Het is duidelijk een zwaar seizoen, omdat er geen zwakke teams meer in de Meesterklasse zitten.
Maar MuConsult Apeldoorn is een jong team met potentie, dus we zullen van ons af blijven bijten.
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/27/Game19403796.html.

Meer informatie:
schaakstad-apeldoorn.nl
facebook.com/schaakstadapeldoorn
plus.google.com/+schaakstad
twitter.com/Schaakstad

FM Armen Hachijan won een mooie partij van IM Henk Vedder.

Henk Vedder - Armen Hachijan
MK; En Passant - Apeldoorn (1.10), 25.11.2017 (commentaar Hachijan, Armen)
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.c3 Pf6 4.Ld3 Pc6 5.Lc2 Lg4 6.h3 Lh5 7.d3 e6 8.Pbd2 d5 9.De2 Le7 10.g4 Lg6
11.Ph2? [11.e5 Is niet goed 11...Pd7 Dc7 en/of c4 komen eraan, waarna zwart beter staat. 12.h4 c4
(of 12...h5 ) 13.h5 cxd3 14.Lxd3 Lxd3 15.Dxd3 Dc7µ; 11.0–0³ Zwart staat al beter] 11...Dc7 12.Pdf1 0–
0–0 13.Pg3 Ld6 14.Phf1 h5! 15.g5 [15.gxh5 Pxh5] 15...h4 16.gxf6 hxg3 [16...gxf6 Was ik eerst van
plan, wat ook prima is. 17.exd5 exd5 (17...hxg3 18.dxc6 g2 19.cxb7+ Dxb7 20.Tg1 Txh3! Is ook
mogelijk. Ik had na 21.Pg3 Th1! gemist) 18.Dg4+ Kb8 19.Pe2 Hoewel zwart hier na 19. .c4 alsnog
gewonnen staat, moet het stuk achterstand nog wel bewezen worden] 17.fxg7 g2 18.gxh8D gxh1D
Zo komen er 4 dames op het bord na 18 zetten. Zwart staat wel gewonnen, maar als wit zijn
zwartveldige loper kan ontwikkelen en rokeren, dan staat hij eerder beter omdat hij een pion voor
staat. 19.Dh6 Pe5! Dit is de sleutelzet die gezien moest worden na 14...h5. Nu dreigen er Pf3
schaakjes en het dodelijke c4. 20.exd5 Wit heeft niks anders. [Na 20.f4 was ik 20...Lf8! van plan
21.Dh8 (21.Dg5 Pf3+; 21.Dh4 Pf3+) 21...Pf3+ 22.Kf2 dxe4 23.dxe4 Le7 24.Dh6 Lh4+ 25.Ke3 c4 En mat
volgt spoedig] 20...c4! 21.d4 [21.dxc4 Lxc2 22.Dxc2 Dxc4 23.De2 Pf3+ 24.Kd1 Dxf1+] 21...Ld3 22.Lxd3
cxd3 23.Dxe5 Lxe5 24.dxe5 Dxe5+ 25.De3 Txd5 26.c4 Df3 27.Pg3 Dexe3+ 28.Lxe3 Te5 Volgende zet
Txe3. 0–1
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/26/Game6435468.html.
Vier partijen uit de derde ronde MuConsult – Groningen kwamen in aanmerking voor de
schoonheidsprijs. De partijen zijn gepubliceerd op een site van de KNSB:
www.schaken.nl/nieuws/reinderman-pakt-prijs-poule-des-doods

Marcel Boel met wit.

MuConsult Apeldoorn wint bekerwedstrijd: Pech voor Putten
IM Thomas Beerdsen meldt:
Op 22 november vond de bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn – PSV/Dodo plaats in ronde 2 van de
beker. Van tevoren zou het op papier een lastige wedstrijd worden voor de club uit Putten, maar in
werkelijkheid werd het nog erger. Autopech zorgde ervoor dat ze niet compleet aan de wedstrijd
konden beginnen en het 4e bord leeg bleef.
Aan bord 1 speelde Thomas Beerdsen namens Apeldoorn met wit tegen Ewoud ’t Jong. In een vrij
saaie gelijk opgaande partij wist Thomas uit het niets een pion te winnen en daarmee de partij.
Op bord 2 kwam Merijn van Delft voor het eerst in 20 jaar weer op de clubavond. Hij mocht met
zwart tegen Kevin van Brummelen. Nadat Merijn al snel out of book was won hij na wat
gemanoeuvreer een pion en even later een volle toren waarna de partij afgelopen was.
Marcel Boel had wit aan bord 3 tegen Rogier Dijk. Deze partij was het spannendst en ging alle kanten
op. Marcel kwam snel minder te staan uit de opening, maar na wat onveilige zetten van zwart kreeg
wit een behoorlijke aanval. Het was echter lastiger dan het leek om deze aanval goed door te zetten
en zwart won een kwaliteit gevolgd door dameruil. Het verloren eindspel wist Marcel nog te keepen
naar remise.
Op bord 4 had Freddie van der Elburg een relaxte avond aangezien dit bord leeg bleef aan Puttense
kant.
Uitslag 3.5-0.5 dus, zeker geen slecht begin van dit bekerseizoen, waarin we weer zullen vechten
voor een finaleplaats!

Partijen in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/28/Game1888250.html

London Chess Conference 2017 programma + Debating Scholastic Chess
De vijfde London Chess Conference over schaken en educatie is in het weekeinde van 2 en 3
december. Het valt samen met het begin van het befaamde schaaktoernooi London Chess Classic.
Het programma is bekend: http://londonchessconference.com/2017-programme.
Centraal onderdeel van de conferentie zijn World Cafés ‘Debating Scholastic Chess’.
Organisator IM Stefan Löffler schrijft hier over:
Debating Scholastic Chess
Scholastic Chess is the core theme of the 2017 conference and also of the six debates that we are
running on Saturday afternoon 15.30-16.30. The debating format is called World Café and has been
developed to share knowledge and to encourage action. Each debate is hosted by an expert who has
proposed a debating question. The host keeps the discussion going and engages the participants to
contribute. All six debates go on at the same time in the same big room. Every twenty minutes
everyone but the host will be invited to move on to a different debate.
Three topics are following up on the crucial distinction between education oriented and competition
oriented school chess: The Dutch chess psychologist, coach and author Karel van Delft asks what
Separates Scholastic and Competitive Chess? The question put up by the London Chess Conference
Programme Director Stefan Löffler is how should the Scholastic Chess Movement Organise Itself?
Yonne Tangelder, a school chess coordinator at the Norwegian Chess Federation, wants to know,
what is the best age for scholastic chess?
Tal Granite, chess coach and founding director of the Chess Institute of Canada, picks up experiences
and insights on the Social Benefits of Scholastic Chess to supplement his lecture on the following day
about Chess and the Hidden Curriculum. How can Chess Promote Intrinsic Motivation in the
Classroom? is the topic of Sabine Vollstädt-Klein, an addiction scientist at the Central Institute of
Mental Health in Mannheim and the University of Heidelberg. Jesper Hall, the Swedish chairman of
the European Chess Union´s Education Commission, argues for a code of conduct in scholastic chess
and in junior chess and what it may entail.
Pick the three debates that interest you most!
Bron: http://londonchessconference.com/debating-scholastic-chess.
Coördinator van de conferentie is John Foley. ChessPlus site John Foley: http://chessplus.net/wp.
Medeorganisator is IM Stefan Löffler. Zie ook: www.zeit.de/autoren/L/Stefan_Loeffler/index.xml.

Beschouwing over eerdere conferenties:
http://londonchessconference.com/the-impact-of-the-london-chess-conference.
Zie voor video’s van Karel van Delft over eerdere chess conferenties www.chesstalent.com.

London Chess Classic: www.londonchessclassic.com.

TCEC 10 superfinale: Houdini – Komodo met openingskeuze Jeroen Noomen
Apeldoorner Jeroen Noomen meldt:
Na een spannende halve finale hebben Komodo en Houdini zich geplaatst voor de superfinale van de
10e editie van de Top Chess Engines Championship (TCEC). Titelverdediger Stockfish werd verrassend
genoeg uitgeschakeld. Stockfish bleef weliswaar ongeslagen, maar speelde teveel remises om de
finale te kunnen bereiken. TCEC is het officieuze wereldkampioenschap voor computers en vrijwel
alle sterke engines waren van de partij. Vooraf werd al rekening gehouden met een felle driestrijd
tussen de top 3 van dit moment. Uiteindelijk bleken Komodo en Houdini beter bedreven in het
verslaan van de 'mindere goden'.
De TCEC 10 superfinale begint maandag 20 november om 20:00 uur en zal ongeveer 15 tot 20 dagen
non-stop duren. De finale gaat over 100 partijen, het speeltempo bedraagt 2 uur voor de hele partij
plus 15 seconden extra per zet. Voor de finale heeft ondergetekende 50 openingsvarianten
uitgekozen. Deze 50 openingen worden door beide engines een keer met wit en een keer met zwart
gespeeld. Hierdoor heeft niemand extra voordeel van een openingsboek. Meer informatie over mijn
openingskeuzes vindt u hier:
http://blogchess2016.blogspot.nl/2017/11/tcec-10-superfinal-information-about.html
Wilt u eens een kijkje komen nemen bij deze match tussen 2 engines die momenteel circa 3300 elo
sterk zijn? Dat kan, de gehele match is live te volgen via de volgende website:
http://tcec.chessdom.com/live.php
Informatie over de 3 sterkste engines van dit moment vindt u bij onderstaande links. Hierbij
aangetekend dat Komodo en Houdini commerciële programma's zijn. Stockfish is gratis, op de
onderstaande link kunt u altijd de meest recente versie downloaden.
http://www.cruxis.com/chess/houdini.htm, https://komodochess.com, http://abrok.eu/stockfish.
Update 29 november. Jeroen Noomen meldt: Hier een korte update over de TCEC 10 superfinale
tussen Komodo en Houdini. Vandaag zijn we precies op de helft van de match en na 50 partijen leidt
Houdini met 27,5-22,5 (+7 - 2 = 41). We hebben al de nodige dramatische en spectaculaire partijen
achter de rug, dus de 2e helft van de match belooft erg interessant te worden. De voorsprong van
Houdini lijkt groot, maar Komodo heeft de nodige kansen laten liggen, dus de match is bij lange na
nog niet beslist. Iedereen die eens een kijkje bij de match wil komen nemen, kan dat doen via de
volgende link: http://tcec.chessdom.com/live.php.
Zie ook: www.chessdom.com/komodo-houdini-is-the-superfinal-of-tcec-season-10
Zie ook: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tcec-2017-superfinal/1/1/1
Interview met Jeroen Noomen over computerschaak in Schaakkrant Apeldoorn 2002:
www.schaaktalent.nl/databanktraining/03schaakkrant_sept2002.pdf

Gratis analysebord en pgn-editor met Stockfish engine
Gratis van Chess.com: www.chess.com/nl/analysis-board-editor.

GM Anatoly Karpov (links) met GM Yasser Seirawan)

Quote Karpov: To be a champion requires more than simply being a strong player
‘One has to be a strong human being as well.’
Karpov was wereldkampioen van 1975-1985.
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Karpov
Partijen Karpov en meer quotes:
www.chessgames.com/player/karpov.html?kpage=58

Anatoly Karpov – Joel Lautier, Biel 1992.

Karel van Delft – Frank van der Werff, Zwolle 2008.

Uit SBSA emailbericht 379 zondag/maandag 24 maart 2008:
Wat Anatoly Karpov wel kan en Karel van Delft niet
Karel van Delft bericht:
In het weekeindtoernooi in Zwolle speelde ik een remise tegen jeugdspeler Frank van der Werff. Na de partij
wees mijn goede vriend IM Alexander Kabatianski op de partij Karpov – Lautier, Biel 1992. Dat schudde hij
moeiteloos uit de mouw. ‘En Karpov had nog een pion minder ook’, voegde hij er vriendelijk aan toe. Naspelen
van beide partijen maakte het me helemaal duidelijk: gewoon met de loper terugslaan op d1, de koning
activeren en het punt is binnen.
Karpov – Lautier: http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1068920.
Van Delft – Van der Werff: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/30/Game2966843.html.

Divers nieuws
-

Chessity: Chessto
OSBO PJK
19e Tinnen Roos Jeugdschaaktoernooi
FIDE GP in Palma: Sac, sac, mate! Met analyse Aronian – Giri
Svidler dertiende Tata deelnemer
Tweedehands boeken Schaakboek.nl
Schaaktafels in openbare ruimten
Reisgids voor schaakliefhebbers
Chess Tools
Five traits of successful chess clubs
Vishy Anand on the psychology of chess
Tricks Only Solving Puzzles
London to host Magnus Carlsen's world chess championship defense in 2018

Chessity: Chessto
Chessity hield een landelijke informatiedag in Amersfoort.
Daar werd onder meer Chessto gepresenteerd.
Filmpje over dit hulpje bij analyseren en plannetjes maken:
www.youtube.com/watch?v=eV9HlX9XtRI.
Meer informatie over extra lessen, vernieuwde leerlijn, ‘Chessity Academie’, coaching tools, video’s
voor leraren: https://goo.gl/C3ZiUY.

Janton van Apeldoorn: aspecten van Chessity.

Meester Sander: van moetivatie naar motivatie.

Coaching tools.

OSBO PJK
OSBO jeugdleider Peter Bongers attendeert op het OSBO PJK.
Info: www.schaakpromotieapeldoorn.nl.
OSBO: www.osbo.nl.

19e Tinnen Roos Jeugdschaaktoernooi
Zaterdag 16 december 2017, organisatie Schaakvereniging Millingen
· Dit toernooi maakt deel uit van de IJSCO-Cyclus. Jeugdspelers t.m. 18 jaar kunnen zich inschrijven.
· De indeling wordt gedaan aan de hand van de bestaande IJSCO Ratingslijst.
· Locatie: De Bijenkorf - Gengske 10 - 6566 WB Millingen aan de Rijn.
· Aanvang van het toernooi is om 11.00 uur. Verwachte tijd prijsuitreiking ca. 16.30 uur
· Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per kind (incl. € 1,00 bijdrage voor Stichting Amaidi *)
· Er wordt gespeeld in groepen van 6 kinderen in de groepen 1 en 2 (speeltijd 30 minuten per speler).
Vanaf groep 3 wordt in groepen van 8 kinderen gespeeld (speeltijd 20 minuten per speler).
· Er zijn prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 van elke groep.
· Dit toernooi wordt gesponsord door Tingieterij De Tinnen Roos, Millingen aan de Rijn.
· Het maximale aantal inschrijvingen bedraagt 100 (2 groepen van 6 en 11 groepen van 8).
· De inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 13 december 2017 om 24.00 uur binnen te zijn.
Opgave van deelnemers graag bij Gerben Bekker: E-Mail g.bekker@chello.nl
Schriftelijk: Gerben Bekker – De Kamp 77 – 6566 HB Millingen aan de Rijn
Telefonisch ’s avonds na 19.00 uur of in het weekend onder 0481 433236
Inschrijvingen graag onder vermelding van naam, naam schaakvereniging en IJSCO Rating,
Kinderen die voor de 1e keer een IJSCO toernooi spelen s.v.p. vermelding van geboortedatum.
De inschrijvingen zijn pas geldig na bevestiging hiervan door de organisatie.

FIDE GP in Palma: Sac, sac, mate! Met analyse Aronian – Giri.
http://en.chessbase.com/post/fide-gp-in-palma-sac-sac-mate.

Svidler dertiende Tata deelnemer
www.tatasteelchess.com/news/38/peter-svidler-13th-participant-tata-steel-masters.html

Tweedehands boeken Schaakboek.nl
Marc Speijers meldt:
Het was even stil, maar de afgelopen tijd zijn bijna 400 tweedehands items toegevoegd aan
www.schaakboek.nl (www.schaakboek.nl/2e-hands/nieuwste-aanwinsten-2e-hands).
Bestellen kan via het winkelwagentje op de site.

Schaaktafels in openbare ruimten
www.rtvutrecht.nl/nieuws/1692871

Reisgids voor schaakliefhebbers
www.facebook.com/Reisgids-voor-Schaakliefhebbers-1507918289323574.

Chess Tools
www.chessvideos.tv/chess-diagram-generator.php

Five traits of successful chess clubs
https://bristolchesstimes.com/2017/11/23/five-traits-of-successful-chess-clubs

Vishy Anand on the psychology of chess
https://chess24.com/en/read/news/vishy-anand-on-the-psychology-of-chess

Tricks Only Solving Puzzles
IM Stefan Kuipers presenteert oplossen tactische opgaven:
www.youtube.com/watch?v=1BE_sPwVvpU&feature=em-subs_digest.

London to host Magnus Carlsen's world chess championship defense in 2018
www.theguardian.com/sport/2017/nov/29/world-chess-championship-london-2018-magnus-carlsen

Kalender en sites
-

1 december 9th London Chess Classic (live te volgen) www.londonchessclassic.com
1 december Pepernotentoernooi De Schaakmaat
2 december jeugdschaaktoernooi Zwolle www.zwols-sg.nl
3 december 3e CNE NK rapid met open Brainwave toernooi Amstelveen http://cne-nkrapid.nl
9 december Bennekom rapidtoernooi www.bennekomsesv.nl
16 december Tinnen Roos jeugdschaaktoernooi
4 en 5 januari 2018 OSBO PJK
6 januari 2018 OSBO snelschaakkampioenschap Arnhem www.asv-schaken.nl, www.osbo.nl.
12-28 januari 2018 Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com
18-21 januari 2018 Tata Steel journalisten
20 januari Ermelo http://osbo.nl/kalender/kalderitem/1024/rie-timmer-rapidtoernooi
10 februari 2018 Apeldoorns Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS)
11 februari 2018 Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
22 februari t/m 4 maart 2018 Batavia Chess Tournament Amsterdam
24 februari 2018 Rapid toernooi De Zeven Pionnen Epe

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

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
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.
Super GP jeugdtoernooien:
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018
www.schaken.nl/competitie-2017-2018
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
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
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

Pupillenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018
1
2
3
4
5

De Regenboog 1
De Regenboog 2
De Sjofar
De Wegwijzer
De Schakel & Schaakmaat

6
7
8
9
10

De Terebint
Koningin Wilhelminaschool (KWS)
Hertog van Gelre 1
Hertog van Gelre 2
Het Bolwerk

ronden
1-2
3-4
5-6
7-8
9*

Speelschema pupillen 2017-2018
datum
speellokatie
Dinsdag 21 november
De Schakel
Rederijkershoeve 21
Dinsdag 16 januari
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
Dinsdag 13 februari
Hertog van Gelre
Morellenlaan 47
Dinsdag 13 maart
KWS
Prof Röntgenstraat 10
Dinsdag 17 april
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

Aanvang
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u

* prijsuitreiking

Speelschema 10-kamp
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

Aspirantenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018
1
2
3
4
5
6

De Regenboog 1
De Regenboog 2
De Regenboog 3
De Sjofar
De Zonnewende
De Schakel

7
8
9
10
11
12

De Diamant 1
De Diamant 2
Koningin Wilhelminaschool (KWS)
Sprengenpark
De Pion 1
De Pion 2

Speelschema aspiranten 2017-2018
datum
speellokatie
Dinsdag 28 november
De Pion
Laan van Charleston 75
3-4
Dinsdag 23 januari
De Schakel
Rederijkershoeve 21
5-6
Dinsdag 20 februari
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
7-8-9 Dinsdag 20 maart
De Diamant
Laan van de Leeuw 299
10-11* Vrijdag 20 april
De Regenboog
Lage Landenlaan 1
* prijsuitreiking
ronden
1-2

Aanvang
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u

Speelschema 12-kamp
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

