Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 7 – 15 september 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.

Hidde vroeg Karel in de bibliotheek twee keer om te schaken: je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen.
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Zevende 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 160 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie.

Trainer IM Merijn van Delft en deelnemers van de jongste Stertrainingsgroepen bij de tafel met documentatiemateriaal.

Trainer Karel van Delft bespreekt met groep 1A de documentatie dvd en schaakstellingen via een beamerprojectie.

Oefening energiemanagement. Je hersens werken net als je spieren: ze hebben soms rust nodig.

Eind training van groep 1B, de middaggroepen komen al binnen in het Denksportcentrum.

Trainer Nico Zwirs heeft het kleinste trainingsgroepje, dit keer waren er twee studenten.

Trainer Merijn van Delft hield onder meer een eindspelstellingen parcours met groep 4.

Stertrainingen
De Stertrainingen zijn zondag 13 september in Denksportcentrum Apeldoorn begonnen.
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers.
Van de 19 deelnemers waren er 17 aanwezig. We trainen met vier niveaugroepen.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert deze trainingen in Denksportcentrum Apeldoorn.
Trainers zijn IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.
Meer informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
De deelnemers krijgen een mail met een samenvatting van de training. Ze hebben de eerste training
documentatie meegekregen: twee boeken, een documentatie dvd en een studiegids.
Het is belangrijk dat ouders meedenken met hun kinderen omtrent de training.
Op de tweede trainingsdag is er een ouderbijeenkomst. Informatie staat in de studiegids en
documentatie staat op de documentatie dvd.

Hoe gebruik je het schaakprogramma Fritz?
Via setup installeer je het programma op de harde schijf van je computer (Windows).
Je krijgt een idee over het programma via een video en enkele teksten die je kunt vinden via:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/17-werken-met-schaakprogramma-fritz.
Via ‘help’ in het menu van Fritz vind je uitleg over de werking van het programma.
Op de disk van Fritz 9 staat een heel uitgebreide handleiding in het Engels.
In de Stertrainingen oefenen we het schaakprogramma met de deelnemers.

In het menu van Fritz 9 staat onder ‘Help’ een handleiding.

In de jongste groepen van de Stertrainingen hebben we onder meer gesproken over ‘jpegjes maken’.
Je voert een partij in Fritz in.
Eventueel maak je pijlen via de toetsen alt (groen), alt-ctrl (geel) en/of alt-shift (geel).
In het menu klik je op bestand – stelling opslaan.
Je kunt dan van een stelling een jpegje opslaan, bijvoorbeeld op je bureaublad.
Dat jpegje geef je een titel. Bijvoorbeeld: ‘pionwinst mogelijk’.
Je maakt een nieuwe map op je bureaublad en daar zet je je jpegjes in.
Zo bouw je een mooie databank in beelden op van leerzame stellingen.
Doordat je stellingen maakt, ga je goed nadenken over leerzame momenten in je partijen.
Het is ook een goede basis om thematische patronen te herhalen.
Zo’n stelling is een ‘patroon’.
Patronen kennen is de basis van het schaakdenken. Net zoals woorden de basis van een taal zijn.
Daarnaast heb je vuistregels. Dat zijn algemene denkregels.
De derde stap in het schaakdenken is varianten uitrekenen.
Het voorbeeld komt uit een snelschaakpartij Thomas Beerdsen – Karel van Delft.
De moeder van Thomas heeft de partij gefilmd: www.youtube.com/watch?v=x3EYeO_8ZXQ.

Wat is er fout aan dit schaakbord?

Elke les bekijken we een aflevering van de serie ‘Iedereen kan schaken’.

Schaakschool voor jeugd in Apeldoorn
De schaakschool voor jeugd in Het Bolwerk loopt goed. De deelnemende kinderen zijn enthousiast.
Op de tweede woensdagmiddag (2 september) waren er zeven deelnemers.
We bekeken een bord dat Karel ooit van Wim Bruins, een van de oprichters van De Schaakmaat,
heeft gekregen. Bruins had een werkplaats waar plastic artikelen werden gemaakt. Hij liet een
medewerker schaakborden maken. Die wilde hij gratis aan De Schaakmaat geven. Die medewerker
kon echter niet schaken en dan gebeuren er soms verkeerde dingen. Gelukkig kun je het bord wel
gebruiken als je niet naar de coördinaten kijkt en rechtsonder een wit veld hebt.
De kinderen hebben met veel enthousiasme in duo’s ‘Hands and Brains’ gespeeld. Hierbij noemt de
ene partner een stuk en moet de andere daarmee een zet spelen. We hebben deel I van de
videoserie 'Iedereen Kan Schaken’ bekeken. Van Stap 1 hebben we pionoefeningen (hoofdstuk 5)
gedaan en we hebben samen een partij tegen programma Fritz (modus ‘gestoord’) gespeeld. Op het
eind zijn we nog even enthousiast verder gegaan met de Hands and Brains-partijen.
De derde training (9 september) waren er zeven kinderen. De volgende les komt er een meisje een
proefles volgen. Het programma bestond uit vrij schaken met schaakklokken (aan het begin en het
eind), de inleiding en vijf diagrammen van Stap 1 H5 en we hebben deel twee van de serie ‘Iedereen
kan schaken’ gezien. We hebben ook gesproken over schaaktoernooien. Binnenkort gaan we
onderling een toernooitje spelen.
Ouders, broertjes en zusjes zijn welkom tijdens het vrij schaken aan het begin en eind van de les.
De schaakschool heeft vooralsnog één groep, van 13.30 – 14.45 uur. Als er 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.
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Op de site kun je een informatiefolder downloaden en een video over de eerste bijeenkomst zien.

Kraampje in CODA, online spelen via www.sparkchess.com.

Veerle Weller versus Schaakstad Apeldoorn voorzitter Ed van der Meulen op de Prachtmarkt.
Video: www.youtube.com/watch?v=omqCplOQeaU&feature=youtu.be.

Jonne en Karel op de Prachtmarkt. Jonne is lid van de schaakschool. We bespraken tijdens de partij de zetten.

Schaakacademie op CODA informatiemarkt en Prachtmarkt
Schaakacademie Apeldoorn stond zaterdag 29 augustus met een informatiekraam op de cursusmarkt
van CODA en zaterdag 12 september op de Prachtmarkt op het terrein van de Grote Kerk.

Schaakstad Apeldoorn (KNSB-competitie 7 februari 2015) heet nu in de landelijke competitie eFXO Apeldoorn.

eFXO Apeldoorn
Bericht van teamleider Merijn van Delft:
Op zaterdag 26 september gaat de nationale schaakcompetitie voor clubteams weer van start.
Zie http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie voor alle informatie.
Afgelopen seizoen is het eerste team van Schaakstad Apeldoorn (zie www.schaakstad-apeldoorn.nl)
er niet in geslaagd om terug te promoveren naar de Meesterklasse, dus dit jaar gaan we een nieuwe
poging wagen. We hebben een nieuwe sponsor (zie http://efxo.com) en zullen uitkomen onder de
naam eFXO Apeldoorn. Merijn van Delft neemt het stokje over van Stefan Kuipers als playing captain.
Dit is ons basisteam:
1. Merijn van Delft (2407)
2. Alexander Kabatianski (2406)
3. Stefan Kuipers (2390)
4. Max Warmerdam (2363)
5. Nico Zwirs (2361)
6. Sjef Rijnaarts (2350)
7. Armen Hachijan (2324)
8. Tim Lammens (2321)
9. Thomas Beerdsen (2319)
10. Arthur van de Oudeweetering (2289)
Negen spelers zijn hetzelfde als afgelopen seizoen. Onze nieuwe aanwinst is de huidige Nederlands
kampioen t/m 16 jaar, Max Warmerdam.
Dit is het speelschema:

r1 za 26 sep eFXO Apeldoorn

DD

r2 za 10 okt De Stukkenjagers eFXO Apeldoorn
r3 za 07 nov Voorschoten

eFXO Apeldoorn

r4 za 12 dec eFXO Apeldoorn

EGGERT Purmerend

r5 za 09 jan Paul Keres

eFXO Apeldoorn

r6 za 13 feb eFXO Apeldoorn

DSC Delft

r7 za 19 mrt Voerendaal

eFXO Apeldoorn

r8 za 02 apr eFXO Apeldoorn

UVS

r9 za 23 apr Caissa

eFXO Apeldoorn

Onze thuiswedstrijden worden gespeeld in Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22. Dat ligt
op 2 km van Apeldoorn CS. Publiek is van harte welkom, de toegang is gratis. De wedstrijden
beginnen doorgaans om 13:00 uur, spannend wordt het meestal vanaf 16:00 uur.

Site www.vcsc.nl

VCSC Veluws College scholencompetitie
Bericht van voorzitter Joke Hamers van de Schaakmaat:
Schaken voor teams van basisscholen in de 'Veluws College Scholen Competitie' In Apeldoorn bestaat
een jarenlange traditie van schaken in het basisonderwijs. Onder de vlag van de Schaakmaat zijn tal
van vrijwilligers, ouders en leerkrachten actief bij de organisatie. Veel basisscholen geven
schaaklessen en de kinderen van de verschillende scholen ontmoeten elkaar tijdens deze
Apeldoornse scholen competitie voor schakende basisscholen. Tot enkele jaren geleden was er
gemeentelijk subsidie beschikbaar om dit te realiseren. Sinds drie jaar krijgen wij steun van het
Veluws College. En nu draagt de basisscholen competitie de naam 'Veluws College Scholen
Competitie' kortweg de VCSC. Helaas wordt de laatste jaren op steeds minder scholen het schaken
aangeboden aan de leerlingen. Dit heeft invloed gehad op de competitie. Slechts een handvol
scholen neemt hier nu nog aan deel.
Schaken in de VCSC is leuk!
Kinderen vinden het over het algemeen erg leuk om tegen onbekende tegenstanders te spelen.
Samen met je schoolteam tegen een andere school schaken. Er zijn ook leerlingen die het als erg
spannend en een beetje eng ervaren. Maar na de eerste koudwatervrees vinden ze de competitie
enorm leuk. Het spelen in teamverband, het uitkomen voor je school, het leren winnen/verliezen,
doorzetten bij tegenslag etc. is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Door het schaken
leren kinderen om eerst na te denken en dan pas te handelen.
Wie kan er meedoen?
Alle basisscholen die een team van schakers op de been kunnen brengen. Er is een
pupillencompetitie voor leerlingen t/m groep 6 en een aspirantencompetitie voor leerlingen van
groep 7 en 8. Lijkt het je wat en kun je een team op de been brengen? Laat dan de coach op vrijdag
18 september om 20.00 uur in wijkcentrum "de Stolp" aanschuiven bij onze vergadering. Graag even
vooraf een mailtje naar X_gerritse@upcmail.nl en mvandenbos@leerplein055.nl Meer informatie
kun je vinden via: www.vcsc.nl/index.php/algemeen/17-taken-organisatie.

IJSCO-kalender en andere jeugdtoernooien
Jeugdtrainer Peter Lincewicz van de Arnhemse schaakvereniging De Toren heeft weer een nieuw
overzicht van IJSCO-toernooien gemaakt. Dat zijn toernooien voor jeugdschakers. Je kunt je per
toernooi inschrijven. Hier boven staat de kalender.
Je vindt de kalender op de IJSCO-site http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html.
Voor andere jeugdtoernooien: zie de kalender onder aan deze nieuwsbrief.
Er is enige verwarring omtrent een toernooi op zaterdag 20 september. Dat is uitgesteld.

KNSB organiseert cursus schaaktrainer 1 in Deventer
Informatie: www.schaakbond.nl/nieuws/knsb-organiseert-cursus-schaaktrainer-1-in-deventer

Schaken is een metafoor van en voor het leven.

Schaken en psychotherapie
Schaken is een metafoor van het leven. En eventueel ook voor het leven.
Schaken kan een meerwaarde hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen.
Zowel emotioneel, sociaal, cognitief als metacognitief.
Dat geldt zeker ook voor mensen met beperkingen (ofwel in het Engels ‘special needs’).
Voor hen kan schaken een belangrijke educatieve en zelfs therapeutische waarde hebben.
In een psychiatrische context kan schaken ook als therapeutisch middel worden ingezet.
Wie zich daar in interesseert, kan zich laten inspireren door de volgende informatiebronnen:
= KVDC LCEC 2014 video Dijana Dengler Chess for children with special needs:
https://www.youtube.com/watch?v=GKFgmNKpTdc&feature=youtu.be
= Bespreking boek Moreno:
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-levenvolgens-moreno
= Bespreking afstudeerproject Tieme Verlinde over orthopedagogiek en schaken:

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/157-schaken-bevordert-emancipatie-vanmensen-met-een-beperking
= Site over schaken en autisme:
http://www.schaken-en-autisme.nl
= De Belgische jurist Rob Valkeneers heeft een essay geschreven: ‘Genialiteit en waanzin bij
schakers’. Het is een verhaal met een knipoog naar het leven.
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf
= Wikipedia tekst over schaken als psychotherapie:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_therapy
= De therapeut Roumen Bezergianov is auteur van het boekje ‘Character Education with Chess’:
www.amazon.com/Character-Education-Chess-Roumen-Bezergianovebook/dp/B005AVUPNQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390509738&sr=81&keywords=character+education+with+chess
= Deel boekje Roumen Bezergianov:
www.goodreads.com/author/show/5226192.Roumen_Bezergianov/blog
= Chess Therapy:
www.theravive.com/therapedia/Chess-Therapy
= An Overview of Chess Therapy:
www.buzzle.com/articles/an-overview-of-chess-therapy.html
= Topschaker en psychoanalist Reuben Fine publiceerde in 1967 het boek ‘The psychology of the
chess player’.
Rob Spaans attendeert op ‘Chess therapy’ van Fadul & Canlas en een roman van Irving Yalom
‘Nietzsche’s tranen’ waarin schaken en psychotherapie een rol spelen.
Janneke van der Bijl attendeert op de openbare wetenschappelijke databank Pubmed. Via Pubmed
zijn abstracts te lezen. Zie onder meer https://nl.wikipedia.org/wiki/PubMed.

Stelling Moreno omtrent conflicten oplossen. Bereik je meer door te slaan of door te lopen?

Met zijn instemming volgt hier een gedeelte van een recente lezing van Fernando Moreno.
‘Chess Counseling Activities as a Metaphor for Life Situations’
Counselors use a variety of activities to help students gain social emotional skills. The use of chess in
counseling is an effective way to reach all students especially economically disadvantages and/or
language minority populations.
There are several misconceptions about the use of chess in counseling. The first one is that we play
chess quietly. Talking during the game is very powerful. Sharing our experiences, feelings and
thoughts and simultaneously reflecting student’s decisions with their life situations create a positive
atmosphere of trust. “We are playing and sharing our feelings and thoughts without focusing that the
student is the problem”.
Also, during our counseling sessions we do not need to interact exclusively in a table seating down
individually without any movement. The more interesting and insightful conversations occurred
when students played in group teams with a big chess board.

The counselor does not need to be a master chess level player to use this approach. On the other
hand, the lack of chess knowledge could enhance the relationship with the student. The counselor
models how to deal with the inexperience and insecurity of not knowing all the facts or chess
strategies. The counselor does not need to know everything to explore and play. The counselor could
relate the lack of chess expertise with the task you are asking students to explore during counseling.
The counselor and students can learn together to find the best moves in the game as you can do in
real life.
Specifically, the counselor will model many of the skills we want students to develop such as:
Persistence, Decision Making, Self-Awareness, Managing Feelings, Personal Responsibility, Empathy,
Communication, Self-concept and Group Dynamics among many others.
This counseling strategy could be implemented in a whole classroom, group, with parents or
individual sessions.
A variety of chess puzzle positions are used depending of the particular individual situation and/or
counseling goal.
A counseling session starts with a chess puzzle position and we explore the significant of it. In other
instances, when students are playing, the game is pause and a mind full discussion opens up as it’s
related with the students’ life circumstances. The student’s engagement is very high because their
defensiveness has been reduced since we are not talking directly about the problem, we are
discussing through playing. The interaction does not feel like: “What is your problem, why do you
behave like that? Instead feels like: “We are playing the game and we are learning from each other”
For contact information: Morenofe@aol.com.

Afek geeft trainingen in Utrecht (foto organisatie).

De koning: training van GM/IM Yochanan Afek
IM (en GM eindspelstudies) 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.
Dit keer aandacht voor een jaarlijkse trainingsserie die Afek al sinds 2007 in Utrecht verzorgt.
Bericht van Jeroen Bollaart van schaakvereniging Paul Keres:
Op vrijdag 20 november start een nieuwe serie van vijf schaaktrainingen / -workshops die verzorgd
zullen worden door Yochanan Afek. Het gaat weer om vijf vrijdagavonden in het Rode Kruisgebouw
in Utrecht.
Het zullen ongetwijfeld weer leerzame en inspirerende workshops worden, in een goede sfeer, met
een trainer die niet lang geleden de titel van grootmeester in de eindspelcompositie heeft
ontvangen. Dat dat een bijzondere prestatie is kun je lezen in, bijvoorbeeld, dit artikel:
http://schaaksite.nl/page.php?al=yochanan-afek-is-grootmeester-in-eindspelcompositie.
Verder heeft Yochanan, samen met coauteur Hans Böhm het laatste deel afgerond van een reeks
over de schaakstukken: 'Wij presenteren De Koning'. Dit boek is online verkrijgbaar maar je kunt het
ook direct bij Yochanan aanschaffen, gesigneerd door Yochanan, als je dat wilt.
Kosten: 15 euro per workshop. Jeugdspelers (t/m 20 jaar) betalen 10 euro per workshop.
Meedoen? Meer informatie vind je op http://paulkeres.wosah.nl/?page_id=2978.

Merijn van Delft (links) versus Ansgar Mohnkern.

Bas de Boer versus IM Frank Kroeze.

Dries Wedda met zwart.

Mick van Randtwijk (rood shirt).

Hans Eshuis was tevreden na 6.e6.

Organisatietafel met Ruud Wille.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Karel van Delft kreeg zondagmorgen autopech op weg naar Arnhem (kapotte
dynamo). Passagiers Merijn van Delft en Robin Bos kregen een spoedlift van Marijke Weller- van Delft. Zij nam haar
kinderen Lois en Hidde mee. ‘Oom Merijn begon met wit’, wist Hidde later te melden. Lois meende dat haar oom eerst
de damepion had gespeeld, maar daar was ze niet zeker van. Ze weet wel dat het een goede zet is.

Snelschaakpartij om de titel (foto’s Janneke van der Bijl).

Verslag toernooi OSKA, Thomas Beerdsen kampioen
Het Open Schaak Kampioenschap van Arnhem (OSKA) was weer een geslaagd evenement.
Winnaar werd Thomas Beerdsen. Hij eindigde met Merijn van Delft op 5 uit 6. Spontaan werd
besloten tot een snelschaakpartij, die Beerdsen won. Een filmpje over de snelschaakfinale staat op
de Facebook pagina van ASV: www.facebook.com/pages/Schaakvereniging-ASV/359112437520276
Thomas Beerdsen – Merijn van Delft
Arnhem tiebreak blitz, 06.09.2015 [Commentaar Merijn van Delft]
Thomas en ik waren gedeeld eerste geëindigd en hadden ook precies evenveel WP en SB. De
reglementen schreven loting voor, maar in goed overleg besloten we tot een armageddon partijtje
snelschaak, wit 5 min, zwart 4 min, geen increment, wit moet winnen. Thomas lootte wit en won
overtuigend: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 Pd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3
10.Dxd3 e6 11.Ld2 Pgf6 12.0–0–0 Le7 13.Kb1 0–0 14.Pe4 Pxe4 15.Dxe4 Pf6 16.De2 Dd5 17.Le3
Thomas gaat voor de absolute hoofdvariant van de Caro-Kann, daar waar hij normaal voor
zijvarianten kiest. 17...b5 18.Pe5 Ld6 19.g4 Lxe5 Dit was de laatste zet die ik nog kende (en in mijn
file had staan), maar dit blijkt nog aardig tricky te zijn, zeker met snelschaken. 20.dxe5 Dxe5 21.g5
Hier was ik al bang voor, Thomas laat er geen gras over groeien. 21...hxg5 22.h6 Tfd8 [Ik miste dat ik
na 22...g6 23.h7+ de zet 23...Kg7 heb.(23...Kh8 24.Ld4) ] 23.hxg7 Txd1+ 24.Txd1 Kxg7 25.Df3 Pd5
Inmiddels had ik nog maar een minuut en besloot te versnellen. 26.Ld4 1–0

Zie een video voor het eindspel van Merijn van Delft en Mees van Osch in de derde ronde:
www.youtube.com/watch?v=55240P80TnA&feature=youtu.be.
Merijn van Delft won pardoes een dame in de tweede ronde:

Zwart aan zet wint dame.

Lenhardt,M (2108) - Van Delft,M (2430)
Arnhem (2), 05.09.2015 [commentaar Merijn van Delft]
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0–0 5.0–0 d6 6.c4 Pc6 7.Pc3 a6 8.Dd3 Lf5 9.e4 Lg4 Een bekende
strategie: de witte pionnen naar witte velden lokken, zodat Lg2 slechter wordt. Ondertussen de druk
opvoeren over de zwarte velden. 10.d5 Pb4 11.Dd1 a5 12.h3 Lxf3 13.Lxf3 Pd7 14.Le3 c6 15.dxc6? Dit
is een positionele fout, waarna zwart comfortabel spel heeft. [15.Tc1 is beter.] 15...bxc6 16.Dd2 Pc5
Zwart heeft hier ruime keuze en ik kon niet goed kiezen. [Achteraf gezien bevalt het rechtlijnige
16...c5 me het beste.] 17.Tad1 Db8?? Dit blijkt een beroerde zet te zijn. Typisch voor een
ochtendpartij. [17...Dc7„] 18.Ld4?? Maakt geen gebruik van de geboden kans. [18.e5! Lxe5 19.Lxc5
dxc5 20.a3 Pa6 21.Lxc6 met groot voordeel voor wit.] 18...Lxd4 19.Dxd4 Pcd3?! Ik kon de verleiding
niet weerstaan. [19...a4] 20.Txd3?? Vermoedelijk verkeerde mijn tegenstander in de veronderstelling
dat ik wilde ruilen op d3 en b2 meenemen, maar dat is gewoon slecht voor zwart. [20.Td2²] 20...Pc2
Een verrassende damevangst, midden op het bord. 0–1

Eshuis, Hans - van Delft, Karel OSKA 2015 (3), 05.09.2015
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 [3...c5 4.dxc5 e6] 4.h4 h6 5.g4 Lh7 [5...Ld7] 6.e6 fxe6 7.Ld3 Lxd3 [7...Pf6;
7...Dd6 8.Pf3 Lxd3 9.Dxd3 Pd7] 8.Dxd3 Kd7 [8...Dd6 9.f4 Pd7] 9.Pf3 Pf6 10.Pe5+ Kc8 11.Pf7 De8
12.Pxh8 Pe4 13.f3 1–0
‘Dat overkomt ons allemaal wel eens’, sprak psycholoog Johan Mosterman uit Groningen
opbeurende woorden tegen Karel van Delft na diens brakke partij in de derde ronde van OSKA 2015.
Empathie doet een mens altijd goed.
De eerste impuls na deze trieste nederlaag was een essay te schrijven met de titel ‘Hoe ik in zes
zetten verloren stond tegen Hans Eshuis.’ Dat 6.e6 verliezend was, was immers de conclusie na de
analyse. Zo’n verhaal zou allerlei elementen kunnen bevatten. Zoals: Niet snel spelen in een opening
die je niet goed kent. De juiste speelwijze van de Short-variant in de Caro-Kann. Even van je bord
lopen als je voelt dat het mis gaat. Hamoen die Anand citeerde: ‘Na g4 moet de loper altijd terug.’
Oud-wereldkampioen Botwinnik die adviseerde eigen partijen te publiceren: zo dwing je jezelf tot
reflectie en je leert van commentaar van anderen. IM David Miedema die in de post mortem ook de
opstoot e6 had gemist. Kennen en kunnen. De omgekeerde analysevragenboom, waarmee je kunt
nagaan waarom je als mens en schaker soms disfunctioneert. Enzovoort. Focus. Misschien moet je
als speler ook wel geen foto’s maken tijdens het begin van een speelronde….
Schaakprogramma Fritz gaf later aan dat de stelling na e6 nog speelbaar moet zijn. Merijn vertelde
dat hij de stelling wel eens op het bord had gehad. Lastig voor zwart, maar speelbaar. Aan details
kwamen we zondagmorgen in de auto niet toe. Eerst viel de stuurbekrachtiging uit, toen ging een
rood lampje branden en na parkeren in een uitwijkhaven langs de snelweg gaven we prioriteit aan
het bellen van de wegenwacht van de ANWB en Marijke om twee spelers achter hun bord te krijgen.
Na de partij hebben Hans en Karel de zinnen maar even verzet door te snelschaken. Dat werd 2-2 en
dat geeft toch weer het gevoel dat je niet helemaal niets kan.
Dries Wedda liet in de zesde ronde een mooie winstcombinatie zien tegen Marco Lombardi:
Lombardi, Marco (2008) - Wedda, Dries (1679)
ASV Weekendtoernooi 2015, Arnhem (6), 06-09-2015 – Analyse Dries Wedda.
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 g6 4.Pf3 Lg7 5.Lb5 Pd4 6.0-0 e6 [In mijn partij van de eerste ronde, speelde ik
6…a6] 7.Kh1!? Ph6 8.h3 f5 9.e5 0-0 10.Pxd4 cxd4 11.Pe2 d6 12.exd6 Dxd6 13.d3 a6 14.La4 b5 15.Lb3
Lb7 16.Pg1 Ld5 17.Pf3 a5 18.Pe5 Pf7 [Hier is 18…Lxg2+ een goede zet.] 19.Pxf7 Txf7 20.Ld2 Lxg2+!
21.Kxg2 a4 22.Df3 Tc8 23.Lb4 [Deze zet had ik gemist in mijn berekening van 20…Lxg2+] Dd7
24.Lxe6? Txc2+ 25.Kg3 [25.Kg1 of 25.Tf2 ziet er natuurlijker uit.] Dxe6 26.Tfe1 Dd7 27.La3 h5!?
28.Tac1?? [28.Te2 of 32.h4 houdt de witte koning veilig.] h4+!! 29.Kxh4 Lf6+! 30.Kg3 Lh4+! 31.Kxh4
Th7+ Tot zover is alles geforceerd. 32.Kg3 [32.Kg5 Dd8+! 33. Kxg6 [33.Te7 Txe7 34.Lxe7 Dxe7+
35.Kxg6 Txc1 wint een toren.] 33…Db6+! 34.Kg5 Tg7+ 35.Kxf5 Tf7+ 36.Ke5 Df6+ 37.Ke4 De6+ 38.Kxd4
Td7+ 39.Ld6 Txd6+ 40.Dd5 Txd5#] Txh3+! Wit heeft genoeg gezien en geeft op. 0-1
Voor het toernooiverslag zie www.asv-schaken.nl

Schoolschaakclub De Lettertuin
Basisschool De Lettertuin in Ede heeft een schoolschaakclub die elke maandagmiddag bijeen komt.
Karel van Delft coördineert de club. Hein Bouwmeester assisteert een deel van de trainingen.
Wekelijks staat een verslagje online: www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.
Onlangs speelden vier deelnemers ‘Hands and Brains’.
Zie voor een korte video www.youtube.com/watch?v=2BEGCV2_pk8&feature=em-upload_owner.
’s Middags geeft schaakleraar Karel van Delft les aan de Leonardoklassen van de school. Zie foto
hieronder. In L1 speelden de jongens een partij tegen de meisjes via de schaaktafel van de school.

Maandagochtend geeft Karel van Delft les aan de Leonardo klas van De Prinsenakker in Bennekom. Daar speelt een
aantal kinderen hun competitiepartij via www.sparkchess.com. Je kunt je partij in pgn opslaan en naar de leraar mailen
als bijlage van een email. Je moet alleen niet als grapje een flink aantal keren een partij afbreken, dan worden wegens
het gezamenlijke IP-adres alle spelers een etmaal ‘gebanned’ van de site. Dat was deze week een leermoment.

BSV schaaktoernooi in Bennekom, 2014. GM Alexandre Dgebuadze kijkt toe.

Organisator en sponsor Rini Kreeft.

Bennekom 2014: Armen Hachijan wit, IM Alexander Kabatianski zwart, GM Felix Levin analyseert mee.

10e Kreeft Consultancy BSV schaaktoernooi in Bennekom
De tiende editie van het Kreeft Consultancy BSV schaaktoernooi is op zaterdag 14 november.
Speelocatie is Denksportcentrum De Commanderij, Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom.
Het rapidtoernooi telt zeven ronden, die Zwitsers ingedeeld worden.
Het toernooi duurt van 10 tot 18 uur.
Het speeltempo is 18 minuten plus 5 seconden per zet.
Er zijn drie niveaugroepen.
Zie voor meer informatie: www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=773.

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

IM Alexander Kabatianski en Karel van Delft hebben diverse keren meegedaan in Bennekom.
In het boek ‘Het zeventiende schaakstuk’ publiceerde Karel van Delft een artikel naar aanleiding van
zijn deelname aan het toernooi in 2011.

Jeffrey van Swieten in Bennekom, 2011.

Hoofdstuk 21 Mentale notities
(uit het boek: ‘Het zeventiende schaakstuk’)
Met mijn goede vriend Alexander Kabatianski bezoek ik regelmatig rapidtoernooien. Alexander is
internationaal meester en heeft zijn geboorteland Oekraïne jaren geleden verwisseld voor het Duits
staatsburgerschap. Daarom noem ik hem regelmatig 'meister'. In november 2011 waren we op een
zaterdag te gast bij de Bennekomse schaakvereniging. Er stonden zeven ronden op het programma
met een bedenktijd van 18 minuten plus vijf seconden per zet. In de A-groep deelde Kabatianski de
tweede plaats met GM Andrei Orlov.
Zelf deed ik mee in de B-groep. Met twee gewonnen partijen, één verloren en vier remises scoorde ik
4/7 en een tpr van 1763. In de tweede ronde trof ik Jeffrey van Swieten. We spelen vaker tegen
elkaar en het zijn altijd boeiende partijen. Dit keer werd het remise. Maar niet zomaar. Direct na de
partij vertelde Jeffey me lachend dat ik zijn dame had kunnen slaan. In een potremisestelling besloot
ik een zetherhaling te forceren. Dat kon zogezegd met mijn ogen dicht. Ik had ze beter open kunnen
houden want dan had ik gezien dat hij zich vergiste en zijn dame naar het verkeerde veld speelde. For
the sake of history hebben we er maar een foto van gemaakt.
Dat sluit aan op een experiment dat ik ben begonnen: 'mentale notities' maken. Regelmatig noteer ik
mijn partijen om na te spelen, maar dat is een hele administratie tijdens een partij en daar heb ik niet
altijd zin in. Een aardig alternatief is om direct na een partij een paar aantekeningen in een
bloknootje op te schrijven. Zo dwing je jezelf toch tot zelfreflectie. Dat kan helpen want zicht is een
voorwaarde voor grip. Daarnaast geldt dat je altijd blinde vlekken kan hebben, maar daarvoor heb je
weer tegenstanders om mee te analyseren en mental coaches. Zoals oud-wereldkampioen Botwinnik
het publiceren van eigen partijen propageerde, openbaar ik hier mijn mentale notities van dit
rapidtoernooi.
Mentale notities Karel van Delft Bennekom 19 november 2011:
Ronde 1: Henk Pruijssers. Met wit. Altijd aardig om tegen een voormalig clubgenoot even de
onderlinge pikorde vast te stellen. Hij ging in een gelijk toreneindspel te ver en blies zijn eigen stelling
op. Geduldig wachten tot de tegenstander ongeduldig wordt en fouten maakt, kan lonen.
Ronde 2: Cor Petersen. Met zwart. Bij het bord naast ons konden ze niet met de klok overweg. Eén
speler ging naar de arbiter en zijn stoel werd tijdelijk bezet door een vrouw die gezellig ging zitten
kletsen met de andere speler, die toch even niets te doen had. Het irriteerde me en ik had de focus
niet meer bij de partij. Dom. Je moet altijd de focus bij je partij hebben. Ik overzag een tactisch grapje
en toen kon ik het schudden. Conclusie: focus en kijk elke zet wat je tegenstander kan doen.
Ronde 3: Jeffrey van Swieten. Met wit. Verzuimde dame te pakken. Verwacht altijd het onverwachte.
Remise.
Ronde 4: Ben Westerman. Met zwart. Dat moest een leuke Wolga worden. In middenspel
consequent en te snel gespeeld. Daardoor had ik al een zet gedaan, toen ik zag dat ik met een
paardvork zijn dame kon winnen. Hij zag het ook niet en ik kreeg een tweede kans. Makkelijk punt.
Ronde 5: Naam vergeten te noteren. In toreneindspel regelmatige remise. Moet boekje TurmEndspiele van Karl-Otto Jung nog maar eens doornemen.
Ronde 6: Hans van de Wetering. Met zwart. De man die altijd met een schaakstropdas rondloopt. Ik
won een pion en kon de partij in een toreneindspel uitschuiven. Dacht te makkelijk. Beter om koning
eerst actiever te laten worden en geen pionnen te ruilen. Toren pion vs toren was voor hem
makkelijk remise te houden. Nogmaals: boekje Turm-Endspiele. Daarmee is winst te halen.
Ronde 7: Frits Gieltjes. Met wit. Enig initiatief. Teveel stukken van het bord (mijn oude fout). Beiden
een witveldige loper en zijn pionnen stonden op wit en die van mij op zwart. Eén zwakte is geen
zwakte, dus waarschijnlijk kon hij het houden. Vriendelijke man, bood een remise en een biertje aan.
Ik was te vredelievend. Bij winst had ik een ratingprijs gehad.

Merijn van Delft wint toernooi Café Atlantis
IM Merijn van Delft heeft het Café Atlantis toernooi in Groningen gewonnen. Hij scoorde 5,5/7 met
2482 tpr. GM Sipke Ernst en IM Migchiel de Jong scoorden eveneens 5,5/7, maar tegen gemiddeld
iets zwakkere tegenstand. De site van het toernooi is www.cafeatlantis.nl.

Terugblik op Sinquefield Cup
GM Levon Aronian won en het was online weer genieten.
Schaakjournalist/organisator Lennart Ootes was aanwezig en hij postte bovenstaande collage op
Facebook.
Lennart is zelf een sterke schaker. Hij zwerft de wereld rond. Voor de site van Lennart zie:
http://lennartootes.com.
Voor uitgebreide dagverslagen met partijen, tekst, foto’s, video op www.chess24.com, zie:
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-1-an-explosive-start
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-2-time-mayhem-topalov-top
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-3-carlsen-and-so-win
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-3-carlsen-and-so-win
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-5-carlsen-hits-the-front
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-6-nakamura-puts-so-to-the-sword
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-7-carlsen-s-despair
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-8-a-moment-of-insanity
https://chess24.com/en/read/news/sinquefield-cup-9-aronian-cruises-to-victory
Voor meer nieuws: https://chess24.com/en/read/news

Screenprint van uitzending chess24

Quote Kasparov over mentale kracht en Giri
Voormalig wereldkampioen GM Garry Kasparov gaf tijdens ronde 8 van de Sinquefield Cup
commentaar. Hij was in gesprek met WGM Jennifer Shahade en GM Yasser Seirawan. Nederlands
kampioen GM Anish Giri behoort tot de top tien van de wereld. Op de vraag hoe ver Giri kan komen,
antwoorde Kasparov: ‘To be top two it is quite a jump and he needs not only chess preparation but
also psychological strenght.’

Kalender
-

Woensdag 16 september Schaakschool in Het Bolwerk
Zaterdag 26 september eXFO Apeldoorn – DD, Denksportcentrum Noord
Zondag 27 september t/m zondag 4 oktober 2015 Schaakweek Amstelveen
Zondag 4 oktober tweede Stertrainingen Denksportcentrum Apeldoorn
Zaterdag 31 oktober PK OSBO Denksportcentrum Noord
Zaterdag 14 november 10e Kreeft Consultancy BSV schaaktoernooi Bennekom

Jeugdtoernooien
(suggesties welkom)
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen.
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 3 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.

