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Oefenen met het Paardenbord bij schaakschool Het Bolwerk.
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64e 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 (behalve vakanties). 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 cursussen kosten 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 individuele 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.

Paardensprong via radslag oefenen in Het Bolwerk.

Video Paardenradslag en zoekstrategie: www.youtube.com/watch?v=1-WidLqyR-M&feature=youtu.be

Lois met Sinterklaassurprise.

Hidde speelt graag spelletjes op de dvd van de Tutor-methode. Hij legt uit hoe je met één paard alle stukken van de
tegenstander slaat. Zoekstrategie: Je moet eerst een ongedekt stuk of pion vinden en dan de goede route kiezen.

Mads zet mat.

Chessmatec oefenen. Als je vier bent, kun je al veel plezier beleven aan schaken als je goed oefenmateriaal hebt.

Dekken tegen mat met Tutor methode. (foto Liv)

Mads geeft simultaan aan Willem en Ben.

Lucas speelt Solitaire chess. Je moet je eigen stukken slaan tot je één stuk overhoudt.
Je kunt het ook online spelen: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess.

Schaakschool Het Bolwerk oefent met paarden
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 6 december de vijftiende training van dit seizoen.
Er waren elf deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
Zelf schaken. Zelf paardensprong maken via radslag. Oefenen met Paardenbord (soort Ganzenbord).
Tutor 1 H5 oefening sla een ongedekt stuk.
Verslag 14.45 groep:
Zelf schaken. Paardenbord getoond. Rondvraag: Sinterklaascadeaus besproken en waar blijven de
Bolwerk-shirts (die komen). Drie kinderen namen deel aan Pepernotentoernooi van De Schaakmaat:
leuk! Diverse kinderen nemen deel aan ABKS, drie ook aan PJK OSBO. Banterblitz Mads B. vs Karel (51 minuut). Site FIDE Open Londen bekeken (hoe doet Merijn het). Tutor 2 H11 (aftrekaanval).
Verslag 16.00 groep:
Zelf schaken. Tutor 3 oefeningen H10. Solitaire chess. Samen partij tegen Lichess.org.
Paardenbord van Pascal Losekoot:
www.schaaktraining.nl en www.schaaktraining.nl/wp-content/uploads/2015/10/Paardenbord.pdf.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 13 december de zestiende training van dit seizoen.
Er waren vijftien deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
Solitaire chess. Chessmatec oefenen. Tutor 1 H6 (ongedekt stuk aanvallen). Partij tegen Schaken is
Cool (Karel gaf uitleg en stelde vragen).
Verslag 14.45 groep:
Partij tegen Schaken is Cool (Karel gaf uitleg en stelde vragen). Foto’s schaakschool bekeken op site
Schaakacademie. Tutor 2 H11 (dekken tegen mat). Zelf schaken (Mads gaf simultaan, dubbelschaak,
Solitaire, gewoon schaken, tegen Schaken Is Cool). Karel coördineert Hertog van Gelre teams ABKS.
Verslag 16.00 groep:
Zelf Schaken. Tutor 3 H11 inleiding (Röntgen). Banterblitz partijen. Solitaire chess.

Onderste foto v.l.n.r. Raymond, Mads, Ben en Thijs. (foto Sandra Berendsen-Vester)

Deelname aan Pepernotentoernooi
Sandra Berendsen-Vester bericht:
Vanuit schaakschool het Bolwerk hebben op vrijdag 1 december 2017 Ben, Thijs en Mads
meegedaan met het pepernotentoernooi van de Schaakmaat. Omdat het team één speler te kort
had, is er vanuit de Schaakmaat een vierde speler aan toegevoegd, namelijk Raymond. In totaal
werden er 7 rondes gespeeld van 5min per speler op de klok.
Team het Bolwerk is in de eerste ronde voorzichtig van start gegaan, waarbij de 3 jonge spelers van
het Bolwerk voornamelijk moesten wennen aan de korte tijd die ze op de klok hadden en een
enkeling was erg onder de indruk van de tegenstander. Ondanks de indrukken en de zenuwen wisten
ze toch gezamenlijk 1,5 punt binnen te sprokkelen. In de partijen die volgden bleek Raymond de
constante factor binnen het team te zijn, hij heeft alle partijen weten te winnen. De overige punten
werden netjes binnengehaald door de 3 jongens die allemaal een partij hebben gewonnen en
waarvan Ben zelfs 2,5 punt wist binnen te slepen. Het team was ingedeeld in de B poule, alwaar het
lang gelijkmatig opging binnen de teams. Bij een gelijke stand is er vervolgens gekeken naar de meest
gewonnen partijen en is team het Bolwerk in poule B als eerste geëindigd!!!
Mooie beloning na een gezellige avond waarin ze behoorlijk aan de bak moesten, met af en toe een
fikse baal van een verloren partij.
Algemene leermomenten: 1. Voor jezelf durven opkomen als je het niet eens bent met je
tegenstander. 2. 5 minuten kloktijd. 3. je eigen spel spelen (je hoeft de tegenstander niet te helpen).

Slotsimultaan beginnerscursus basisschool Het Woudhuis. (foto’s moeder Marieke)

Slotstelling bespreken.

Twee tegen twee.

Karel speelt Banterblitz tegen Alec. (foto Sanne)

Naschoolse schaakles basisschool Het Woudhuis
De negende van tien naschoolse schaaklessen van Karel van Delft vond maandag 4 december plaats
in basisschool Het Bouwhuis (in gebouw Het Bolwerk). Een video geeft een beeld van de lessen:
www.youtube.com/watch?v=fH-F2p-Wewk&feature=youtu.be. De laatste les gaf Karel simultaan.
Op maandag 8 januari 2018 start een nieuwe serie van vijftien wekelijkse lessen van een uur.

Slotsimultaan op Hertog van Gelre school. De foto’s zijn door kinderen gemaakt.
Je begint een simultaan met elkaar een hand te geven.

Door te overleggen kun je samen betere plannen maken.

Tussendoor uitleg over een openingsvalletje in de Russische opening.

Slotsimultaan beginnerscursus Hertog van Gelre school
Als afsluiting van een beginnerscursus gaf Karel van Delft maandag 4 december een simultaan met
pepernoten aan kinderen van de Hertog van Gelre school. De kinderen speelden in groepjes. Karel
gaf tijdens de partijen uitleg.
Op maandag 8 januari 2018 start een nieuwe serie van vijftien wekelijkse lessen van een uur.

Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS) 2018
Het jaarlijkse ABKS kent in 2018 de 41e editie. Het scholentoernooi vindt plaats op zaterdagmiddag
10 februari in Veluws College Walterbosch.
Er zijn drie niveaus waarop kinderen met een viertal (en eventueel wisselspeler) kunnen spelen:
aspiranten (t/m groep 8), pupillen (t/m groep 6) en beginners (t/m groep 5). Scholen kunnen
meerdere teams laten meedoen. De oudste groep speelt zeven ronden, de andere groepen vijf
ronden. Aspiranten en pupillen krijgen een kwartier per speler per partij op de klok, de beginners
spelen zonder klok.
De winnende teams in het hoofdtoernooi (aspiranten) plaatsen zich voor de halve finale van het
Gelders kampioenschap schoolschaken op zaterdag 17 maart. Hoeveel scholenteams zich
kwalificeren, hangt af van het aantal deelnemende teams in het hoofdtoernooi. De beste teams in
het regionale kampioenschap mogen naar het NK.
De organisatie rekent op minimaal 20 deelnemende scholen.
Een nieuw organisatiecomité is enthousiast bezig met de voorbereiding,
Het organisatiecomité bestaat uit Chris Doornekamp (PCBO De Regenboog), Kristel Terpstra (PCBO
De Sjofar), Marcel Driessen (PCBO De Wegwijzer), Sylvia van Ark (KBS De Zonnewende), Tjapko
Adams (De Schaakmaat) en Steven Braun (De Schaakmaat).
Het programma wordt nog verder ontwikkeld. Naar verwachting zal bijvoorbeeld een schaakmeester
van MuConsult Apeldoorn tegen kinderen snelschaken met een tijdsverhouding van één tegen vijf
minuten (‘Schaken tegen de beer’).
Meer informatie staat op de nieuwe site www.schoolschakenapeldoorn.nl.
Bolwerk toernooi
Het Bolwerk jeugdschaaktoernooi zal plaatsvinden op woensdagmiddag 25 april 2018 van 14 tot 17
uur. Dit is altijd een heel ontspannen en gezellig toernooi. Geschikt voor zowel de beginnende als
meer ervaren schakers! Meer informatie volgt.
Het toernooi is toegankelijk voor jeugdschakers uit de wijken Woudhuis en Osseveld.
Speellocatie: Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn, 055-527 05 50.

Deelnemers seniorencursus in Het Bolwerk in het najaar. Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.

Nieuwe schaakcursussen voor senioren in Het Bolwerk
In wijkcentrum Het Bolwerk beginnen weer series van tien schaaklessen voor senioren.
De eerste lessen zijn woensdagmorgen 10 januari 2018.
Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners.
Van 10.30 – 12.00 uur voor mensen die al een beetje kunnen schaken.
Deelnemers krijgen oefenmateriaal: boekje 'Ik leer schaken' en de app Chessmatec.
Naast senioren zijn ook andere volwassenen welkom.
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).
Schaakleraar is Karel van Delft.
De lesseries kosten 55 euro, inclusief koffie of thee.
Aanmelden en contact
Contact is mogelijk door een e-mail te sturen naar Karel van Delft, karel@kvdc.nl.
Persoonlijk contact kan ook via 06-22226928.
Vermeld bij aanmelden graag: naam, adres, telefoon, emailadres en schaakniveau.
Hersengymnastiek
Schaken is een nieuwe uitdaging.
Schaken is gymnastiek voor het brein.
Schaken is leuk.
Schaken levert nieuwe contacten op.
Schaken kun je met vrienden en bekenden doen. En met kleinkinderen.
Schaken kun je doen op een computer en via internet.
Wat schaken voor ouderen kan betekenen beschrijft Karel van Delft in een artikel:
www.schaaktalent.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf

FM Sunil Weeramantry met zijn nieuwe boek.

Dr. Jakob Rathlev: evaluatie.

Organisatoren John Foley (links) en IM Stefan Löffler.

Dr. Brian Kisida.

Dr. Reinaldo Golmia Dante.

GM Maurice Ashley: schaakles geven in combinatie met gesprekken over levensproblemen.

FM Sunil Weeramantry.

Leontxo Garcia: schaken als medicijn tegen veroudering.

Prof. cognitieve psychologie IM Fernand Gobet.

Terugblik London Chess Conference 2017
De vijfde London Chess Conference over schaken en educatie in het weekeinde van 2 en 3 december
was geslaagd. Er waren zo’n 80 deelnemers uit 23 landen.
IM Stefan Löffler: http://londonchessconference.com/clearer-objectives-in-scholastic-chess.
De conferentie is georganiseerd door ChessPlus van organisator John Foley: http://chessplus.net.
Conferentie site: http://londonchessconference.com. Zie hier voor programma en sheets lezingen.
Karel van Delft doet verslag: www.chesstalent.com/chess-london-conference-2017.
Via deze site is ook zijn lezing ‘What Separates Scholastic and Competitive Chess?’ te downloaden.
Video’s met impressies van sprekers:
-

Diverse impressies London Chess Conference 2017
www.youtube.com/watch?v=c0jIqBBuceI&feature=youtu.be

-

Sunil Weeramantry: A Blended Learning Chess Course
www.youtube.com/watch?v=VYPCv8dIUq8&feature=youtu.be

-

Jakob Rathlev: What Everyone in Scholastic Chess Should Know about Evaluation
www.youtube.com/watch?v=Ix4bs5gRWD4&feature=youtu.be

-

Fernand Gobet: Chess and Intelligence – Lessons for Scholastic Chess
www.youtube.com/watch?v=Hq6rbC4aiHU&feature=youtu.be

-

Maurice Ashley: School Chess, Research and Curriculum
www.youtube.com/watch?v=SOA6UTfRU-I&feature=youtu.be

-

Leontxo García: Chess Across Subjects
www.youtube.com/watch?v=ho1jSN1SwP8&feature=youtu.be

-

Brian Kisida: School Chess, Research and Curriculum
www.youtube.com/watch?v=XoJaPMYcm4M&feature=youtu.be

-

Reinaldo Golmia Dante: Research
www.youtube.com/watch?v=MvqEv0aq-Ko&feature=youtu.be

-

Ebenezer Joseph: Thinking Outside the Box – Enhancing Creativiy with Chess Instruction
www.youtube.com/watch?v=gmSlqVksqTQ&feature=youtu.be

-

Jesper Hall: Does Scholastic Chess Need a Code of Conduct?
www.youtube.com/watch?v=ULU8AgaGFx4&feature=youtu.be

-

William Bart: Making School Chess Research Relevant
www.youtube.com/watch?v=bY9DmrduE-g&feature=youtu.be

-

Mads Jacobsen: What is Scholastic Chess?
www.youtube.com/watch?v=jHnNGmEDE9c&feature=youtu.be

IM Merijn van Delft tijdens tweede ronde van FIDE Open in Londen.

Merijn van Delft en Karel van Delft tijdens London Chess Classic 2017.

Stukoffers op b2 van Merijn van Delft in FIDE Open London Chess Classic
IM Merijn van Delft bericht:
De eerste elf dagen van december heb ik in London doorgebracht om mee te doen aan de London
Chess Classic (www.londonchessclassic.com). Ik was al langer nieuwsgierig naar dit schaakfestival en
inderdaad was er van alles te doen: de wereldtop inclusief wereldkampioen Magnus Carlsen speelde
er, een groot negenrondig open toernooi, kortere toernooien, rapidtoernooitjes, de superblitz,
simultaans, chess & education conference en hele schoolklassen kwamen langs en kregen er
schaakles. Toen Karel me had overtuigd om het eerste weekend met hem mee te gaan naar de
conference, besloot ik om dan maar meteen het open toernooi te spelen. Vol verwachting verscheen
ik aan de start, maar na teleurstellende remises in de eerste twee ronden was duidelijk dat het een
moeizaam toernooi ging worden. Het viel me op dat de Engelse clubspelers een stuk agressiever en
opportunistischer speelden dan ik gewend was. Toch weer een ervaring rijker. Pas vanaf de zevende
ronde kreeg ik sterkere tegenstanders. Uiteindelijk bleef de schade redelijk beperkt, hoewel de nul in
de laatste ronde me natuurlijk nog wel een stukje terugwierp:
http://chess-results.com/tnr317477.aspx?lan=1&art=9&fed=NED&flag=30&wi=821&snr=56.
Tegen beide grootmeesters speelde ik een stukoffer op b2:

Helaas maar een half punt uit deze twee partijen, maar toch een boeiend einde van het toernooi.
Een mooie afsluiting van het festival was de superblitz. Ik kwam goed door mijn voorronde groep met
13 uit 14. Niet veel sterke spelers, maar wel weer allemaal tricky. Verloor alleen van GM Tigran
Gharamian (FRA) en daarmee was ik geplaatst voor de KO fase. In de eerste KO ronde won ik 2-0 van
GM Daniel Fernandez (USA) en zat ik bij de laatste 32. Vervolgens liet ik een totaal gewonnen stelling
tegen GM Jean-Pierre Le Roux (FRA) in remise verzanden, waarna ik in de tweede partij kansloos
verloor en eruit lag. Net niet echt weten te stunten, maar wederom een inspirerende ervaring.
Partijen met enkele analyses in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/14/Game1499593.html.

IM Herman Grooten. Site: www.sterkspel.nl.

Herman Grooten over motivatie en begrip tijdens trainersdag KNSB in Utrecht
De KNSB hield zaterdag 9 december een landelijke themadag in Utrecht. IM Herman Grooten was
een van de trainers die lezingen hield. Hij sprak onder meer over motivatie, begrip en het geheugen.
Over het geheugen: ‘Kennis moet je benoemen en visueel maken.’
Video-impressie zie: www.youtube.com/watch?v=9OVqXWu9OuE&feature=youtu.be.

Niels van der Mark tijdens KNSB-themadag met digitaal demobord bord.

Digitaal demonstratiebord
Niels van der Mark meldt:
Het digitale demonstratiebord is ontwikkeld ter ondersteuning bij schaaklessen op scholen en
verenigingen. Het digitale demonstratiebord kan middels een digitaal bord of beamer gebruikt
worden en is eenvoudig in gebruik. Het programma hoeft niet geïnstalleerd te worden op een
systeem. Je kunt het zelfs uitvoeren vanaf een USB. Tijdens de les kunnen er allerlei posities en
zetten op vertoond worden, die eventueel van te voren al zijn gemaakt en opgeslagen. Ook illegale
zetten en onmogelijke posities ( bijvoorbeeld 2 witte koningen) zijn geen probleem.
Eigenlijk werkt het hetzelfde als het traditionele magnetische demonstratiebord, alleen je kunt je
stellingen thuis er al opzetten, dat scheelt veel tijd tijdens de les.
Het is de verwachting dat het programma begin 2018 op de markt komt en het zal ongeveer €35,gaan kosten.
Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar schaakelaar@gmail.com.
Niels van der Mark: www.schaakelaar.nl, 0618811178.

Download nieuwsbrief 92 van Max Euwe Centrum als pdf via
www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief_92.pdf

Cees Visser met Euwe-beeldje.

Jesús Medina.

Max Euwe Centrum: afscheid van Cees Visser en schaaktafels ‘Chess we can!’
Het Max Euwe Centrum hield vrijdag 8 december de halfjaarlijkse receptie. Na vijftien jaar nam
vicevoorzitter Cees Visser afscheid van het bestuur. Er waren ook enkele lezingen. Monique van de
Griendt heeft biografieën over bekende schaaksters geschreven. Wilfred den Breejen vertelde over
het Rotterdamse schoolschaakproject.
Jesús Medina gaf een presentatie over zijn actie om overal in het land schaaktafels in de openbare
ruimte te plaatsen. Dat is goed voor de promotie van het schaken en voor het ontwikkelen van
sociale contacten. Zie zijn site: www.medinamolina.com.

Erwin l’Ami ziet zijn wereldbeeld instorten, meldt hij op Twitter.

Artikel Chess24: https://chess24.com/en/read/news/deepmind-s-alphazero-crushes-chess

Secondant van GM Magnus Carlsen GM Peter Heine Nielsen over AlphaZero:
www.twitch.tv/videos/207257790?ignore_query=true

Demis Hassabis naast Magnus Carlsen (bron: www.chess24.com)

GM Ludvig Hammer: www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=RqU9Q211A68.

AlphaZero: revolutie in computerschaak
Het schaakprogramma AlphaZero van Google en DeepMind heeft flinke beroering veroorzaakt in de
schaakwereld.
Het programma leert van zichzelf en versloeg in een match programma Stockfish, dat in 2016
wereldkampioen computerschaak was.
Partijen: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/alphazero-vs-stockfish/1/1/1.
Verhaal van de auteurs over AlphaZero (te downloaden als pdf)
‘Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm’
https://arxiv.org/pdf/1712.01815.pdf.
DeepMind’s AlphaZero crushes chess (artikel op www.chess24.com):
https://chess24.com/en/read/news/deepmind-s-alphazero-crushes-chess.
Artikel Chess.com: www.chess.com/news/google-s-alphazero-destroys-stockfish-in-100-game-match.
Site DeepMind: https://deepmind.com.
Chess.com IM Danny Rensch: www.twitch.tv/videos/207777030?ignore_query=true
Suren YouTube kanaal: Google's Newly Developed Artificial Intelligence Smashes Stockfish 8
www.youtube.com/watch?v=jBmdbKqgX54
Kingscrusher kanaal: Outrageous Artificial Intelligence: DeepMind’s AlphaZero crushes Stockfish
Chess computer world champ www.youtube.com/watch?v=M3B318ybLqA
Top Grandmasters About AlphaZero vs Stockfish:
www.twitch.tv/videos/207621332?ignore_query=true

Houdini wint TCEC 10 superfinale
Jeroen Noomen meldt:
De TCEC 10 superfinale is ten einde en is gewonnen door Houdini. Het schaakprogramma van de
Belgische programmeur Robert Houdart versloeg Komodo met de score 53-47. In totaal won Houdini
15 partijen, verloor er 9 en 76 partijen eindigden in remise. Dat betekent een remisepercentage van
76%. Dat lijkt erg hoog, maar in de praktijk is dit juist een laag percentage. Vaak zie je tussen de top 3
engines (Stockfish, Houdini en Komodo) remisepercentages van meer dan 80% tot wel uitschieters
tot boven de 90%.
Ondergetekende was verantwoordelijk voor de openingenselectie. Ik koos voornamelijk voor
stellingen waarin er weinig geruild was, er een zekere complexiteit aanwezig was en waar het voor
de engines niet makkelijk was om snel een remisestelling op het bord te toveren. Dat lukte behoorlijk
goed. Er waren veel spannende en spectaculaire partijen te bewonderen. Wie de geselecteerde
openingen graag wil bekijken en/of de partijen van de TCEC 10 superfinale graag wil naspelen,
verwijs ik naar de volgende link, waar beiden te downloaden zijn (in PGN formaat):
http://blogchess2016.blogspot.nl/2017/12/new-download-tcec-10noomen-select.html
Een interview met de winnaar, programmeur Robert Houdart, kunt u hier lezen:
http://www.chessdom.com/interview-with-robert-houdart-author-of-the-champion-engine-houdini/
Een sensatie: Alpha Zero
Deze week zagen we de aankondiging van een nieuw schaakprogramma: Alpha Zero. Het bracht
meteen een sensatie teweeg. In een match over 100 partijen versloeg Alpha Zero de huidige nummer
1 Stockfish met 64-36. Alpha Zero won 28 partijen, speelde 72 remises en verloor geen enkele partij.
Alpha Zero is ontwikkeld door DeepMind, een bedrijf dat gelieerd is aan Google. DeepMind had de
afgelopen 2 jaar al enorme indruk gemaakt door een Go programma te ontwikkelen dat in een mum
van tijd superieur was aan alle menselijke topspelers. Go is veel complexer dan schaken en vóór
DeepMind's Alpha Go waren er nauwelijks Go programma's te vinden die zich met de top konden
meten.
Het interessante is, dat DeepMind zijn supersterke software ontwikkelt met een zogenaamd "neuraal
netwerk". Het netwerk krijgt alleen de spelregels van een spel toebedeeld en door het spelen van
miljoenen partijen tegen zichzelf leert het programma hoe het spel het beste gespeeld kan worden.
Dus zonder menselijke interventie. Dit zelflerende computersysteem slaagde erin om binnen 4 uur
(!!) een sterker schaakprogramma te worden dan Stockfish. Er moet wel bij worden gezegd dat de
hardware waar Alpha Zero op draait aanzienlijk krachtiger is dan de hardware waar Stockfish van
gebruik kon maken. Maar ook dan is de prestatie van DeepMind sensationeel te noemen.
Een prima artikel over de ontwikkeling van Alpha Zero kunt u vinden bij ChessBase:
https://en.chessbase.com/post/the-future-is-here-alphazero-learns-chess
Hier nog een interessante toevoeging, met reacties van de grootmeesters in de London Chess Classic
over Alpha Zero: www.chess.com/news/view/alphazero-reactions-from-top-gms-stockfish-author

Journalist en schaakpromotor Leontxo García in Down-toernooi in Mexico. (foto Comunidad Down, Mexico, via García)

Schaken en Down syndroom in Mexico
Leontxo Garcia sprak in de London Chess Conference 2017 onder meer over schaken voor mensen
met ‘special needs’, waaronder het Syndroom van Down.
Hij meldt in een email op een vraag om informatie:
To get the best source for that you have to go to Mexico City. There you will find Comunidad Down, a
social centre where they are using chess with several people for years with very good results. I was
there, interviewing professionals and residents, playing blitz games with Down people, very
impressive. I will copy some links to different related videos down here. I also attach a couple of
pictures. About one year ago, they said there were starting a scientific studio. I will ask how is the
situation now.
García mailt een overzicht met meer informatie (in het Spaans, maar filmbeelden spreken voor zich):
Video sobre Síndrome de Down
(Introducción a la Comunidad Down).
www.youtube.com/watch?v=3OtR2dF2Vig (1era parte)
www.youtube.com/watch?v=o36hi21WFgc (2nda parte)
Ajedrez y Síndrome de Down
(Proyecto de Comunidad Down y la Escuela Nacional de Ajedrez)
Artículo publicado en Chess Base (febrero 2008).
www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=5774
Artículo publicado en el Universal (marzo 2010)
http://archivo.eluniversal.com.mx/sociedad/5512.html
Blog ajedrez escolar:
http://ajedrezescolar.es/2010/01/ajedrez-sindrome-de-down-mexico-1/
Foto galería:
I Torneo de Ajedrez Comunidad Down (2007):
www.youtube.com/watch?v=J6lQTWmA-RY
II Torneo de Ajedrez Comunidad Down (2008):
www.youtube.com/watch?v=hv0gpUQyhQg
Torneo de Educación Especial (2012):
www.lancaster.edu.mx/lancaster/lancaster_news/torneo_ajedrez_2012.html (enlace 1)
http://diariojudio.com/bin/forojudio.cgi?ID=7980&q=org&w=130 (enlace 2)
Algunos de los muchos reportajes de televisión (los más sobresalientes):
Proyecto 40:
www.youtube.com/watch?v=T79CIrPTQh4
Canal 11 Programa de Cristina Pacheco:
www.youtube.com/watch?v=WidykBCfuDw
Noticiero de Adela Micha (Televisa):
www.youtube.com/watch?v=Kk_jd0p7xb8
Noticiero de Carolina Rocha (Tv Azteca)
www.youtube.com/watch?v=kT6mZ5Q8CnQ
Clase Abierta de Ajedrez en Comunidad Down:
www.youtube.com/watch?v=BYLttzZF0W0 (1era parte)
www.youtube.com/watch?v=ATYz2iid82k (2nda parte)
www.youtube.com/watch?v=hUl3iVWPi4Y (3era parte)
www.youtube.com/watch?v=Pii5E3ZAlOU (4ta parte)

Aronian tijdens interview met Ashley.

Quote Aronian: Offering a draw should be taken out of the game.
Uitspraak tijdens interview GM Maurice Ashley met GM Levon Aronian na ronde 3 in London Chess
Classic. Zie https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/london-chess-classic-2017/3/1/1 (video
stream 3.55 uur).
GM John Nunn over snelle remises:
https://en.chessbase.com/post/the-draw-problem-a-simple-solution.
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Upload Chessmatec voor Apple store
GM Boris Alterman meldt:
We have uploaded the ChessMatec version for Apple store.
Here is the link : https://itunes.apple.com/us/app/alterman-chess-educational/id1112656776?mt=8.

Erasmus+ project over schakers met ‘special needs’
Greetings From Madrid Chess Academy, Mr. Luis Blasco de la Cruz speaking.
We are working in many fields about scholastic chess and we are ready to work and cooperate in any
project. We have great experience with Erasmus + project because we are part of CASTLE PROJECT
(http://www.castleproject.eu), the most important chess project with some countries involved, until
now.
We have specific projects about training teachers, work with ADHD kids, etc..
Our idea is to prepare an Erasmus + project about special needings, adhd, asperger, etc. May be you
are interested in participate.
Luis Blasco de la Cruz
MADRID CHESS ACADEMY
Email : luis.blasco@madridchessacademy.com
Skype : madridchessacademy
Twitter: @luisblascocruz
Teléfono: (+34) 630.024.518
Arbitro Internacional F.I.D.E
Instructor F.I.D.E
Organizador Internacional F.I.D.E
Monitor Nacional Superior F.E.D.A
MADRID CHESS ACADEMY S.L.
CIF : B87311973
http://www.madridchessacademy.com
administracion@madridchessacademy.com
Telf.- 91 013.98.50
Telf Movil.- (+34) 685.506.802

Madrid Chess Conference
Luis Blasco meldt:
We are happy to announce that Madrid Chess Conference will be on march 2018. Exactly 23-24-25
march 2018.
If you are interested to be speaker, sponsor, make a commercial presentation or you are interested
in coming to learn and be with us, write us info@madridchessconference.com.
You can see reports of last year in our website http://www.madridchessconference.com
Thanks in advance.
MADRID CHESS CONFERENCE
www.madridchessconference.com
info@madridchessconference.com
Twitter : @madridchessconf

Applying Lessons From Ancient Battles to the Chess Board
www.linkedin.com/pulse/applying-lessons-from-ancient-battles-chess-board-vincent-degruy
Has chess got anything to do with war?
www.bbc.com/news/magazine-32542306

GM Jorden van Foreest Nederlands rapidkampioen
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/cne-dutch-rapid-championship-2017/4/1/2
http://cne-nkrapid.nl

Aanpassing FIDE-regels voor het schaakspel
www.schaken.nl/nieuws/aanpassing-fideregels-voor-het-schaakspel

Schaken met vuistregels
ICCF-IGM Peter Boll:
http://members.home.nl/bloemansdall/PeterAIMBoll/HTML/SchaakInstructie.htm

Nieuwe hoofdsponsor voor Batavia Amsterdam Schaaktoernooi
http://batavia1920.nl/chess

Why do engines fail to solve a 400 year old chess puzzle?
Video Suren: www.youtube.com/watch?v=tnHKUtUXaCM.
Videokanaal Suren: www.youtube.com/channel/UCdiPDD-bmqIYsJxdnW7EIkg.

John Nunn these days
https://en.chessbase.com/post/john-nunn-these-days.

Tsar Nicholas II, Matilda and the Russian Chess Championship
https://en.chessbase.com/post/tsar-nicholasii-matilda-and-the-russian-chess-championship.

Levend schaakspel Rusland 1924
www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/7dle60/a_lifesized_game_of_chess_in_1924.

Hou Yifan naar Oxford
Viervoudig dameswereldkampioen GM Hou Yifan uit China gaat aan de universiteit van Oxford
‘Education’ studeren.
Ze is lid van de ‘chess in school commission’ van wereldschaakbond FIDE.
www.rhodeshouse.ox.ac.uk/community/list-of-rhodes-scholars/scholars/rhodes-scholars-class-of2018/yifan-hou

10 Amazing benefits of playing chess with your kids
https://snotty-noses.com/blog/chess-children.

Capablanca in film Chess Fever.

Film Chess Fever
Moskou 1925. Met een rol voor wereldkampioen Capablanca.
www.youtube.com/watch?v=TN6m711ddZk.

Vader en zoon Capablanca.

FM Peter Boel won het zevenrondig toernooi in 2017.

Deelnemers NK journalisten tijdens Tata 2018
De 80e editie van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee is van 12 tot en met 28 januari 2018.
Ook het traditionele journalistentoernooi is deel van het programma. Het toernooi is van donderdag 18
januari tot en met zondag 21 januari 2018. De eerste speelronde begint om 13.00 uur in De Moriaan.

Kalender en sites
-

16 december Tinnen Roos jeugdschaaktoernooi
22-30 december Chess Festival Groningen (Apeldoorners in A-groep) www.chessfestival.nl
29 december Bennekom Oudejaarstoernooi zeskampen www.bennekomsesv.nl
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 Apeldoornse Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS)
www.schoolschakenapeldoorn.nl
18 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
21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn
25 april 2018 Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld

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
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken www.schoolschakenapeldoorn.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

