Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 73 – 19 april 2018
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
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Banterblitz schaakschool Het Bolwerk. (foto Lois Weller)
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73e 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 312 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. 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 24 april groepen 3, voor het derde jaar lesseries.
Beginnerscursussen op scholen na schooltijd
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van vijftien uur.
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei.
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei.
Basisschool Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met negen deelnemers.
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Vanaf 21 maart 2018 zijn er weer lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en ook voor beginners (9.0010.30 uur). De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. De cursussen kosten per
semester (14 lesweken) 75 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Schaken in woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide: aantal wekelijkse bijeenkomsten met partijtjes en minigames.
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.

Het Woudhuis. Eind van de les naar keuze: ‘Lang leve de koningin’ kijken of onderling schaken.
Op verzoek van de leerlingen komen er extra lessen tot de zomer.

Het Woudhuis. Openingsvalletje in de Russische opening.

Berg en Bosschool. Samen partij tegen Lichess.org.

Berg en Bosschool. Samen tegen variant Kings Race op Lichess.org.

Berg en Bosschool. Banterblitz. (foto Manon Sinnige)

CBS Oud Zandbergen. Duo’s beantwoorden vragen over onderwerp Tutor methode. Antwoorden op quizformulier.

CBS Oud Zandbergen, Huis ter Heide. Banterblitz is vast lesonderdeel. (foto juf Jolien Bosman)

CBS Oud Zandbergen. Spelen op een demonstratiebord.

CBS Oud Zandbergen. Doorgeefschaak.

Hertog van Gelre. Wat is een goede zet voor zwart?

Hertog van Gelre. Koning + acht pionnen versus koning + acht pionnen.
Video met uitleg stellingen op zetten in Lichess.org: www.youtube.com/watch?v=urbEW74tAwc&feature=youtu.be

Sint Victor school. Afgebroken partijen analyseren: www.youtube.com/watch?v=9x2z1BqUWC4&feature=youtu.be

Vanwege beperkte bordvisie kleiner speelveld. Training met een vijfjarige leerling.

Analyse met Jorrit Strik. Hoe kan hij met wit op zet 16 een stuk winnen?

Schaaklessen op basisscholen en persoonlijke trainingen
Tijdens en na schooltijd geeft Karel van Delft vanuit Schaakacademie Apeldoorn les op basisscholen.
Elke les zijn er diverse onderwerpen en werkvormen.
Meer informatie:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Ook zijn er een persoonlijke trainingen met jeugdspelers, autistische jongeren en volwassenen.

Fatima heeft twee problemen door de dubbele aanval van de zwarte dame.

Door Pf2 lost ze twee problemen met één zet op.

Mat van Dilaram: www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA

Hoe werkt zo’n oude Oost-Duitse schaakcomputer? Cadeautje voor de schaakschool van Henk Scholten.

Met één zet lost zwart drie problemen op.

Zwart kan aanvallen door via …fxg4 de f-lijn te openen.

Vraag Mads: Wat is een patroon? Dat is een stelling met bepaalde kenmerken.
Met woorden maak je zinnen. Met patronen maak je schaakplannen.

Banterblitz. Mads vond een mooie schwindel. Kijk altijd naar verborgen mogelijkheden. (foto Sandra Berendsen)

Schaakschool Het Bolwerk: verdedigen tegen drievoudige aanval
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.
Leerlingen kunnen op ieder moment mee gaan doen. Een proefles is gratis.
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app ‘Chessmatec’.

Aantal deelnemers doet mee aan het Bolwerk jeugdtoernooi 25 april. Dan is er geen schaakschool.
Tijdens vakantie 2 mei is er ook geen schaakschool.
De schaakschool had woensdagmiddag 11 april de 30e lessen van dit seizoen, tien deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
- Zelf schaken
- Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz 65
- Mat van Dilaram
- SC2 schaakcomputer bekeken
- Film Lang Leve de Koningin t/m 1.43 uur
Verslag 14.45 groep:
- Zelf schaken
- Uitleg over het vierkant
- Schaakcomputer SC2
- Tutor 2 H6 5 stellingen, Tutor 3 H6 5 stellingen
- Banterblitz tegen Hugo
Verslag 16.00 groep:
- Rondvraag: Waarom partijen van anderen naspelen (daar leer je ideeën van)
- Zelf schaken
- SC2 computer
- Tutor 3 H2 zeven oefeningen
- Partij 11 Bill Wall Koningsgambiet
- Meester tegen Amateur partij 3
- Banterblitz tegen Mads
- Koningsmanoeuvre Short – Timman www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1124533
De schaakschool had woensdagmiddag 18 april de 31e lessen van dit seizoen, acht deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
- Zelf schaken: Solitaire chess
- Noordkrant bekeken met artikel over schaakschool
- Terugblik slotronde Pupillencompetitie via foto’s en video
- Volgende week Bolwerk toernooi
- Chessmatec: oefeningen
- Video Hidde – Joesoepov en eindspel, welke eindspelen remise?
- Bill Wall openingsvallen t/m 23
- Film LLDK klaar
Verslag 14.45 groep:
- Zelf schaken
- Terugblik pupillencompetitie, team 5e, Hugo 1e (2e bord) topscoordersklassement, Mads 2e
(1e bord)
- Tutor 2 H7 5 stellingen, Tutor 3 H7 5 stellingen
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 25
- Banterblitz tegen Lois
- Zelf schaken en/of K-pionnen vs K-pionnen, intro via stelling opzetten Lichess.org
Verslag 16.00 groep:
- Zelf schaken
- Tutor 3 H3 zeven oefeningen
- Meester tegen Amateur partij 4
- Koningsmars David Navara vs Radoslaw Wojtaszek
- Banterblitz tegen Lucas

Hidde Weller vs GM Artur Joesoepov. Wit aan zet maakt remise na dertien minuten en 64 zetten.

Hidde speelt tegen grootmeester Artur Joesoepov
Als een grootmeester bij je opa logeert, is dat een mooie gelegenheid om een partij te spelen. Hidde
Weller speelde 7 april een partij tegen GM Artur Joesoepov, die het spel mooi in balans hield. Het
hele bord overzien blijft lastig. Door een paardoffer bereikte Hidde een leerzaam remise-eindspel.
Een paar videofragmenten: www.youtube.com/watch?v=jomPh32fqMk&feature=youtu.be.
Weller, Hidde - Joesoepov, Artur oefenpartij, 07.04.2018
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 g6 4.b3 Lg7 5.La3 d6 6.De2 Pf6 7.0–0–0 0–0 8.Dd3 a6 9.g3 b5 10.Lh3 Lxh3 11.Pg5 Pd4
12.Pxh3 c5 13.The1 b4 14.Lb2 bxc3 15.dxc3 Da5 16.cxd4 cxd4 17.Th1 Tfc8 18.Tdf1 Dxa2 19.Kd2 Dxb2 20.Te1
Pxe4+ 21.Txe4 a5 22.Tee1 a4 23.Tc1 Tc3 24.Kd1 a3 25.Kd2 a2 26.Ta1 Txd3+ 27.Kxd3 Dc3+ 28.Ke2 d3+ 29.Kf1
Dxb3 30.Kg2 e4 31.Thb1 Dxc2 32.Tb2 Dd2 33.Txd2 Lxa1 34.Td1 h6 35.Txa1 g5 36.Txa2 Tc8 37.f4 Tc2+ 38.Txc2
dxc2 39.Pg1 c1D 40.Pe2 gxf4 41.Pxc1 f3+ 42.Kg1 f5 43.Kf1 Kf7 44.Pa2 Kf6 45.Pc3 Ke5 46.Pd1 f4 47.Pf2 fxg3
48.hxg3 Kf5 49.Kg1 h5 50.Kh2 d5 51.Ph1 h4 52.gxh4 Kg4 53.h5 Kxh5 54.Kg1 d4 55.Pf2 e3 56.Pd1 f2+ 57.Kf1
Kg4 58.Pxf2+ exf2 59.Kxf2 Kf4 60.Ke2 Ke4 61.Kd2 d3 62.Kd1 Ke3 63.Ke1 d2+ 64.Kd1 Kd3 ½–½
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/15/Game32180109.html

Team Het Bolwerk met Jessica, Liv, Hugo, Mads en teamleider Sandra.

Jessica maakte haar debuut voor schaakschool Het Bolwerk. Helaas mistte ze mat in één. Leerzaam!

Hertog van Gelre 2.

Hertog van Gelre 1 met teamleider Marijke.

Teamleider Bearene: Hertog van Gelre sloot laatste wedstrijd af met 2-2 tegen De Regenboog 1.

Slotronde Pupillencompetitie: twee topscoorders schaakschool Het Bolwerk
De slotronde van de pupillencompetitie van de Apeldoornse scholencompetitie was dinsdagavond 17
april in De Regenboog aan de Lage Landenlaan 1.
Zie voor uitslagen www.vcsc.nl. Zie daar ook voor de aspirantencompetitie.
Dank aan coördinator Chris Doornekamp voor zijn tomeloze inzet.
Na de ronde werd kort vergaderd. Komend seizoen is er weer een scholencompetitie, met nog meer
deelnemende scholen. Waarschijnlijk doen dan ook scholen mee die les krijgen van Schaakacademie
Apeldoorn: Sint Victor, Berg en Bos, Het Woudhuis.
Het team van schaakschool Het Bolwerk werd vijfde in de pupillencompetitie. Dat had ook iets meer
kunnen zijn. Zo gaat dat met sport.
Goed nieuws: Hugo Ponstijn werd met 8,5/9 topscoorder en Mads Berendsen werd met 8/9 tweede.

Individuele abonnementen op ChessMatec
GM Boris Alterman meldt dat het nu ook mogelijk is om individueel een abonnement op ChessMatec
te nemen. Eerder kon dat alleen via scholen en verenigingen. De app leert spelenderwijs de
beginselen en basistechnieken van schaken. Kinderen vanaf 2 jaar oefenen er al mee.
Via het instellingenmenu kun je acht talen kiezen, waaronder Nederlands.
Zie www.chessmatec.com voor demo. Bestellen: www.chessmatec.com/how-to-open-home-user.

Greet maakt foto’s van leerzame stellingen. Wit aan zet: stikmat. Wat is het plan als zwart aan zet is?

Tutor 2 opgaven oplossen.

Suzan speelt een partij tegen haar man, wie langs bord loopt doet een zet. Van stelling nam ze foto om te bespreken.

Partij analyseren via beamer en bord. Zo leer je partij analyseren en programma Fritz.

Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: slaan of doorlopen
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 11 en 18 april schaaklessen voor senioren. Van
9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden. Geen lessen op 2 mei.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Lessen 11 april
Verslag Beginners
- Zelf schaken, vragen stellen en tips n.a.v. stellingen door Karel
- Plan maken: zoek voordeeltjes, soms herkennen, soms ‘snuffelend graaiend zien’ (Donner)
- Boekje ILS t/m 65
- Stikmat
- Schaken en kleding:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren

-

Koning + dame vs koning mat zetten
Moreno: Slaan of doorlopen
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno

Verslag Gevorderden
- Zelf schaken
- Tutor 2, H5
- Koningsgambiet: partijtje 10
- Samen via scherm en op bord partij tegen www.lichess.org en uitleg site
- www.chess.com
- DGT: www.digitalgametechnology.com
- http://en.playchess.com, klik Play Now en zie ook allerlei opties
- Links naar partijtjes Bill Wall, zie www.schaaktalent.nl button ‘leren schaken’
- www.chessgames.com
- Mat in één Kramnik:
https://en.chessbase.com/post/man-vs-machine-shocker-kramnik-allows-mate-in-one
Lessen 18 april
Verslag Beginners
- Rondvraag: Stelling partij Suzan tegen man, geanalyseerd met tips
Eerst kijken wat er dreigt
GM Ton Sijbrands: bekijk stelling vanaf bordkant tegenstander
video jeugdworkshop 1992: https://www.youtube.com/watch?v=gV8AW90BQTI&t=95s
- Video Hidde – Joesoepov paard vs drie pionnen en pat
Verslag Gevorderden
- Rondvraag: Hoe maak je een goed plan? ‘No shortcuts to success’:
Bestudeer becommentarieerde partijen.
Zie eerdere nieuwsbrieven.
Bekijk boeken Euwe.
Zie analysevragenlijst (databank site Schaakacademie Apeldoorn).
- Zelf schaken
- Video Hidde – Joesoepov paard vs drie pionnen en pat
- Partij Jorrit geanalyseerd en leren omgaan met Fritz
- Koningsmars Short – Timman
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1124533
- Video Beerdsen – Praggnanandhaa
https://www.youtube.com/watch?v=OTjjaIx5WeY

Brainstorm deelnemers in Het Bolwerk.

Pleinschaakspel in de Donald Duck.

Hidde heeft rechtsonder wel een wit veld.

Mogelijk schaaktafels in De Vlindertuin en pleinschaakspelen bij wijkcentra Accres
De gemeente Apeldoorn en Accres staan positief tegenover het initiatief van Schaakacademie
Apeldoorn om in Apeldoorn op diverse plaatsen schaaktafels en pleinschaakspelen te plaatsen.
De gemeente gaat mogelijkheden na om in de Vlindertuin schaaktafels te plaatsen. Ook zoekt de
gemeente naar mogelijkheden een pleinschaakspel in het centrum te plaatsen.
Accres denkt over plaatsen van pleinschaakspelen bij wijkcentra Doc Zuid en De Stolp.
Dat bleek op een brainstormbijeenkomst op woensdag 18 april in Het Bolwerk. Daar namen
vertegenwoordigers van de gemeente (Almer de Jong), Accres (Sandra Volpe), Schaakstad Apeldoorn
(Ed van der Meulen en Merijn van Delft) aan deel. De gedachtewisseling was een initiatief van CDApoliticus Hessel Dooper en Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.

Schaakbijeenkomsten in De Vlindertuin op 6 en 20 mei
In speelpark De Vlindertuin houdt Schaakacademie Apeldoorn op zondagmiddagen 6 en 20 mei
schaakbijeenkomsten met tuinschaakspelen. Gratis toegankelijk. Van 13 tot 15 uur.
De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee.

Brief pleinschaakspelen voor schooldirecties
Onderstaande brief is voor schooldirecties. Iedereen kan de brief kopiëren en aan een school geven.
Download via www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen

Schaken in de Vlindertuin.

Meerwaarde van pleinschaakspelen op schoolpleinen
Pleinschaakspelen op schoolpleinen bevorderen de sociale leefbaarheid en het denken van kinderen.
Schaken is leuk en maakt je slimmer. Via schaken leren kinderen spelenderwijs kritisch en creatief
denken. Einstein: ‘Spelen is de hoogste vorm van leren.’
De aanschaf van pleinschaakspelen is eenvoudig en goedkoop. Je maakt bijvoorbeeld een schaakbord
(via zwarte en witte tegels of via krijtlijnen) en je zet daar grote plastic stukken op. Een medewerker
van de school kan het schaakspel beheren.
Het vergt verder geen organisatie. Kinderen schaken in pauzes tegen elkaar en andere kinderen
kijken toe en denken mee. Kinderen die nog niet kunnen schaken, leren het spontaan door te kijken.
Kinderen vinden het prachtig als af en toe een leraar, ouder of oma een partijtje komt spelen.
Scholen kunnen zelf een pleinschaakspel aanschaffen. Zo’n spel kunnen ze bijvoorbeeld kopen via de
webwinkel van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Een spel is al verkrijgbaar voor 97 euro
(koningshoogte 30 cm) en een verplaatsbare ondergrond van rubberen tegels voor 63 euro.
Schaakacademie Apeldoorn (www.schaakacademieapeldoorn.nl) geeft gratis advies en helpt bij het
opzetten van activiteiten rond pleinschaakspelen. Bijvoorbeeld via een eenmalige schaakles en het
organiseren van een schaakpartij tussen schoolkinderen en een sterke Apeldoornse schaker.
Schaakacademie Apeldoorn werkt samen met de Apeldoornse scholencompetitie (www.vcsc.nl),
schoolschaakclubs en de Apeldoornse schaakverenigingen.
Schaakacademie Apeldoorn presenteert informatie over buitenschaakspelen via de site
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.
Scholen kunnen contact opnemen met schaakleraar Karel van Delft (karel@kvdc.nl, 06-22226928).
Schaken biedt tal van mogelijkheden voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.
Zowel sociaal (samen overleggen), emotioneel (met verlies en spanning omgaan), cognitief
(analyseren, redeneren, creatief denken) als metacognitief (je eigen denken en gedrag overdenken).
Voor meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
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Update Schaakweek Apeldoorn
Merijn van Delft meldt:
Schaakstad Apeldoorn houdt van 7 t/m 17 juni 2018 de eerste editie van Schaakweek Apeldoorn. De
kern van de week bestaat uit een gesloten GM toernooi met tien deelnemers, onder wie de sterke
Apeldoornse IM's Stefan Kuipers en Thomas Beerdsen. Het GM toernooi vindt plaats van 7 t/m 15
juni in Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22, Apeldoorn. Aansluitend na iedere ronde zal
de leukste partij besproken worden tijdens de dagelijkse schaakborrel, die rouleert over een aantal
Apeldoornse kroegen. Alle ronden van het GM toernooi beginnen om 13:00 uur en duren naar
verwachting tot 18:00 uur.
Schoolklassen krijgen tijdens de tweede helft van het toernooi schaakles en simultaan. Het laatste
weekend bestaat uit een massakamp tussen Schaakstad Apeldoorn en LSG (Leiden) op zaterdag en
het bekende Apeldoorns Kroegloperstoernooi op zondag.
Het doel van Schaakweek Apeldoorn is om zoveel mogelijk mensen in Apeldoorn enthousiast te
maken voor schaken en om bruggen te slaan tussen schoolschaken, clubschaken, Schaakacademie
Apeldoorn en andere organisaties die het schaken een warm hart toedragen. Onze gloednieuwe
partner Creating Heroes (https://creatingheroes.nl) neemt de marketing van Schaakweek Apeldoorn
voor zijn rekening en werkt momenteel aan een speciale website.
Inmiddels zijn zes van de tien deelnemers aan het GM toernooi bekend: GM Alexandr Fier, GM Sipke
Ernst, IM Stefan Kuipers, IM Hugo ten Hertog, IM Thomas Beerdsen en FM Max Warmerdam.
De side events krijgen ook steeds meer vorm: snelschaaktoernooi, denksportfestival, lezingen,
simultaans en een voetbaltoernooitje. Meer informatie in de volgende update!

GM Sipke Ernst is één van de deelnemers aan het GM toernooi tijdens Schaakweek Apeldoorn.
Onderstaand hoofdstuk uit het boek ‘Schaakideeën’ van Karel van Delft is een introductie.
Preview boek ‘Schaakideeën’: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen.

Partijen Sipke Ernst in gameviewers
Magnus Carlsen – Sipke Ernst
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/19/Game2895421.html
Jeroen Piket – Sipke Ernst
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/19/Game3206546.html

GM Sipke Ernst geeft openingentraining. Tekst en video: www.schaaktalent.nl/index.php/jsg

GM Magnus Carlsen – GM Sipke Ernst, Wijk aan Zee 2004.

Baskisch schaken, vier borden. GM Sipke Ernst vs IM Arthur van de Oudeweetering. BIS schaakfestival Apeldoorn 2003.

Zwart aan zet

94. Drie adviezen van Sipke Ernst
19..Td1+!
Jarenlang kwam GM Sipke Ernst veelvuldig bij ons thuis over de vloer. Hij speelde zeven jaar voor het
team van Apeldoorn. De avond te voren werd er dan met een aantal schakers waaronder IM Lucien
van Beek, IM Alexander Kabatianski en IM Merijn Delft geanalyseerd. Soms ook waren GM Jan
Gustafsson en GM Artur Joesoepov en andere schakers daar bij. Bijna zijn halve leven speelde Sipke
Ernst mee in het open NK in Dieren en dan logeerde hij tijdens het toernooi steevast bij mij thuis. We
gingen ‘s morgens zwemmen, ’s middags schaken en bij thuiskomst in de tuin analyseren met
jeugdschakers. Na het avondeten dronken we een biertje waarna het tijd werd de partij voor de
volgende dag voor te bereiden. We hebben zelfs samen een schutting achter in de tuin getimmerd.
Ook gaf Sipke Ernst SBSA-jeugdtrainingen en dacht hij mee over de opzet van jeugdtrainingen.

Jeroen Piket – Sipke Ernst, Apeldoorn Meesterklasse 2003
(analyse Merijn van Delft in SBSA-bericht 116)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Pe5 e6 7.f3 Lb4 8.e4 Lxe4 9.fxe4 Pxe4 10.Ld2 Dxd4
11.Pxe4 Dxe4+ 12.De2 Lxd2+ 13.Kxd2 Dd5+ 14.Ke1?! Een opmerkelijke keuze. [ 14.Kc2 Pa6 15.Pxc4
0–0 16.De5 Tab8 17.a5! geldt sinds Ivanchuk-Bareev, 2000 als beter voor wit.] 14...Pa6 15.Pxc4 0–0–
0!? Tegenwoordig rokeert zwart meestal kort, maar in dit geval komt lange rokade ook sterk in
aanmerking. 16.h4 Pb4 17.Th3 Df5 18.Tc1 Df4 ‘Ik heb een truukje in de stelling gebouwd’ kwam
Sipke op dit moment melden. Dit riep uiteraard smalend hoongelach op van toehoorders Van
Harreveld en ondergetekende, maar zie wat er gebeurde: 19.De3? [Na 19.Tcc3 is het onduidelijk
volgens Sipke. Jonkman geeft op www.schakers.info het vervolg 19...Pd5 20.Df3 Dd4 21.Tc1 f6
gevolgd door e5 met goed spel voor zwart.] 19...Td1+!! Een schitterende zet, recht in het hart van de
witte stelling. 20.Txd1 [ 20.Kxd1 Dxf1+ 21.De1 Td8+ 22.Pd2 Txd2+! 23.Kxd2 Dxg2+ 24.Kd1 Dg4+! en
zwart houdt een doos pionnen over voor slechts een kwaliteit.] 20...Pc2+ 21.Ke2 Pxe3 22.Pd6+ [
22.Pxe3 Dxa4 is ook heel goed voor zwart.] 22...Kc7! 23.Txe3 [ 23.Tf3 Dxf3+ 24.gxf3 Pxf1 ( Eenvoudig
24...Pxd1 kan ook) 25.Pxf7 Pg3+! 26.Kf2 Pe4+! en zwart blijft twee pionnen voor.] 23...Dg4+ ‘Een
vervelend schaakje’ aldus Sipke. 24.Tf3 [ 24.Ke1 Td8 25.Ted3 Txd6 26.Txd6 Dxh4+ 27.Ke2 De4+
28.Kf2 Df4+ 29.Ke1 Dxd6 30.Txd6 Kxd6 geeft hetzelfde eindspel als in de partij.] 24...Td8 25.Kf2
Dxh4+ 26.g3 De7 27.Tfd3 Nu wikkelt zwart af naar een eindspel met vier pionnen voor het stuk,
hetgeen zonder al te veel problemen wint. 27...Txd6 28.Txd6 Dxd6 29.Txd6 Kxd6 30.Ke3 a5 31.Ld3
Ke5 32.Le4 h6 33.Ld3 g6 34.Le2 Kd5 35.Lf3+ Kc5 36.Ld1 f5 37.g4 fxg4 38.Lxg4 Kb4 39.Ld1 b5 40.axb5
cxb5 41.Kf4 a4 42.Lc2 g5+ 43.Kg4 Ka5! Zwart gaat met b4 en a3 een vrije a-pion creëren. Pion e6
heeft zwart niet eens meer nodig. 0–1
In een Jeugd Ontmoet Meesters-workshop 2005 heeft Ernst zijn beroemde verliespartij in de Corus
C-groep 2004 tegen de toen 13-jarige Magnus Carlsen laten zien. Carlsen was al een veelbelovend
talent. Maar wat hij in zijn mars had, was nog niet duidelijk. Ernst besloot Caro-Kann te spelen. Hij
bereidde zich daar met Merijn van Delft op voor. Zo’n partij die de wereld over gaat, maakt de
tongen los. Uit een interview van GM Hans Ree met Carlsen bleek hij het motief met de zet 18. Pg6 te
kennen uit een partij Bologan - Anand (patroonherkenning, ken je klassiekers). Bovendien had
Carlsen het een paar dagen daarvoor op het bord gehad in een snelschaakpartijtje op internet.
Magnus Carlsen (2484 )- Sipke Ernst (2474), Corus-C Wijk aan Zee 2004
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.Lf4 Pgf6 12.0–0–0 Le7 13.Pe4 Da5 14.Kb1 0–0 15.Pxf6+ Pxf6 16.Pe5 Tad8 17.De2 c5 18.Pg6 fxg6
19.Dxe6+ Kh8 20.hxg6 Pg8 21.Lxh6 gxh6 22.Txh6+ Pxh6 23.Dxe7 Pf7 24.gxf7 Kg7 25.Td3 Td6
26.Tg3+ Tg6 27.De5+ Kxf7 28.Df5+ Tf6 29.Dd7# 1–0
De partij van Sipke Ernst ging als een nachtkaars uit. Hij had in de voorbereiding met Merijn van Delft
naar 17. Dg3 gekeken. Speelt Carlsen 17. De2. Gaat Ernst gelijk de fout in met 17..c5. Even Db6 en
pion d6 staat gedekt. Achteraf is het allemaal zo simpel. Overigens vonden Merijn en ik tijdens de
partij in de perskamer één partij in een database met dat vervolg. Die had nota bene GM Jan
Gustafsson (een vriend van Merijn, die ook voor Apeldoorn heeft gespeeld) met zwart gehad. Die
partij eindigde in remise via zetherhaling, na uiteraard Pg6 en een paar offers. Magnus Carlsen (door
Sipke Ernst een week eerder op ICC nog geplet in blitz met 9-1) koos echter vrolijk voor 24. gxf7, iets
wat de tegenstander van Gustafsson mooi gemist had.
Ernst is geboren in het Friese Damwoude en groeide daar op. Op zijn negende werd hij lid van de
schoolschaakclub. 'Daar had ik sterke concurrenten, jongens van elf en twaalf jaar die best goed
konden schaken. Daar trok ik me aan op.' Al gauw werd hij ook lid van de schaakvereniging
Schaakwoude. Ernst ontwikkelde zich al snel sterk. 'Door veel te spelen en door zelfstudie. Zijn eerste
boeken waren een lesboekje van Berry Withuis en een Schaakhandboek, waarschijnlijk
van Schuster.' Een trainer had hij niet. 'Maar ik had ook niemand nodig die me stimuleerde. Ik was
zelf genoeg gefascineerd door het spel.' De jaren daarop zou hij een paar honderd schaakboeken
raadplegen.
Ook op de schaakclub had Ernst voldoende tegenstand en hij begon heel veel toernooien te spelen.

Een oom, die daar wel aardigheid in had, bracht hem met de auto door het hele land. Op zijn
dertiende kreeg hij zijn eerste trainer, een kennis van de familie met een rating van ongeveer 1900
elo die in zijn jonge jaren sterker was geweest.
Inmiddels presteerde hij goed op toernooien en was hij ook bij de KNSB opgevallen. Dat leidde vanaf
zijn twaalfde tot invitaties voor landelijke trainingen, onder meer in St. Michielsgestel. Een van die
trainers was Rob Brunia. Ernst kan zich nog goed herinneren hoe hij op zijn vijftiende een landelijke
training kreeg van internationaal meester en psycholoog Joris Brenninkmeijer. 'Die leerde ons
plannen, planmatig te werk gaan! Dat was echt een openbaring. Hij legde uit dat als je trainingen
beter spreidt dat je kennis dan beter kunt opnemen. Schaakstudie moet je systematisch aanpakken,
wil je optimaal resultaat bereiken. Daar heb ik me wel goed aan gehouden.'
Ernst studeerde regelmatig. 'En als ik daar echt zin in had, ging ik gewoon hele dagen door met
studeren. Op mijn zestiende heb ik een hele zomer zes uur per dag gestudeerd. Ongezond veel.'
Die studie-inspanningen leidde tot resultaten. Hoewel, niet direct. 'Ik ging meedoen aan sterk
bezette toernooien, bijvoorbeeld het VB Accountants in 1995 Leeuwarden, een negendaags
toernooi. Ik presteerde dramatisch slecht.' Later zou hij dat nogmaals beleven na een periode van
stevige studie. Ernst heeft daar twee verklaringen voor. 'Mijn verwachtingen waren te hoog
gespannen waardoor ik wellicht verkrampt speelde. Daarnaast duurt het kennelijk enige tijd voordat
je je nieuw verworven kennis en inzichten echt eigen hebt gemaakt en goed gaat toepassen.'
Al met al bleven de successen niet uit en haalde Ernst op zijn zestiende in de halve finales van het NK
een tpr van 2460.
Een jeugd-NK heeft hij nooit gewonnen. 'Ik was altijd zo'n beetje derde of vierde. Ik heb te
voorzichtig gespeeld uit angst te verliezen. Er stond voor mij teveel prestige op het spel. Daarnaast
speelde ik wel creatief, maar ik kende te weinig openingen.'
Zijn eerste IM-norm scoorde Sipke in 1997 toen hij achttien was, op een toernooi in Groningen.
'Daarna ben ik weer een tijdje stil blijven staan, net als tussen mijn zestiende en achttiende. Ik werd
wel steeds beter, maar het ging met sprongen.'
Op zijn negentiende eindigde Ernst gedeeld eerste in de halve finales van het NK. Er volgde een
barrage en na twee remises tegen Cifuentes en Van der Weide plaatste hij zich voor de eerste keer
voor het NK. In september 2005 zal hij daar voor de vijfde keer aan deelnemen. Op negentienjarige
leeftijd werd Ernst internationaal meester (IM) via een derde norm in een toernooi in Groningen.
Op het moment van het interview had hij twee grootmeesternormen op zak (NK 2002 en Corus
2004). Ernst speelde toen sinds enkele jaren in de Nederlandse competitie voor Homburg Apeldoorn
en in Duitsland kwam hij uit voor Solingen.
Hij heeft het trainersdiploma C gehaald en geeft trainingen in Friesland en Apeldoorn. De binding
met Apeldoorn is sterk. Dat heeft er mee te maken dat hij hier veel vrienden in het team en de club
heeft. Hij had de ambitie om grootmeester te worden. De 2500 elogrens was hij al gepasseerd, het
wachten was op de derde GM-norm.
Voor jeugdspelers die sterk willen worden heeft Ernst drie adviezen: veel spelen, je partijen
analyseren met sterke spelers en erg veel tactiek oefenen. 'Met tactiek moet je vroeg beginnen.
Onder de 2000 elo worden de meeste partijen op tactiek beslist, andere onderdelen kun je later nog
wel ontwikkelen.'
Wie meer over de training van Carlsen wil weten, kan onder meer terecht op YouTube. Daar vertelt
Kasparov in een video in het Engels over zijn training met Carlsen:
www.youtube.com/watch?v=aKEnwr-N2NI&feature=player_embedded#
Kasparov geeft Carlsen advies, nieuwe ideeën en hij spreekt over presentatie.
Sportpsycholoog Peter Blitz zei al: ‘Presteren is presenteren.’ Dat wil zeggen: je kunt wel een kunstje
beheersen, maar je moet het ook laten zien als het er op aankomt. Daarvoor moet je niet alleen
schaakkennis beheersen. Ook goede conditie en zelfbeheersing zijn belangrijk, constateerde Carlsen
nadat hij één uit drie scoorde in zijn laatste partijen in de Kandidatenmatches 2013 in Londen.

GM Artur Joesoepov (links) en IM Arthur van de Oudeweetering.

Laatste ronde Meesterklasse spannend voor MuConsult Apeldoorn
MuConsult Apeldoorn heeft de achtste ronde van de Meesterklasse 7 april in Denksportcentrum
Noord nipt met 5,5-4,5 verloren van LSG. Het Leidse team werd daardoor landskampioen.
Zie voor een verslag van Armen Hachijan op de site van Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/04/14/muconsult-apeldoorn-nog-steeds-indegradatiegevaar-na-nipte-nederlaag/#more-3409.
Gameviewer partijen MuConsult Apeldoorn – LSG:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/9/Game3125031.html
KNSB-informatie: https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-mailing-ronde-8
Individuele uitslagen achtste KNSB ronde: https://knsb.netstand.nl/rounds/view/213
De laatste ronde wordt 21 april centraal gespeeld in het gemeentehuis van Bloemendaal.
MuConsult Apeldoorn staat nu negende en kan degraderen. Als het team wint en Pathena Rotterdam
en/of Voerendaal verliest, blijven de Apeldoorners alsnog in de Meesterklasse.
IM Stefan Kuipers van MuConsult Apeldoorn kan bij winst een tweede GM-norm scoren.
In de achtste ronde won IM Arthur van de Oudeweetering mooi van GM Predrag Nikolic.

Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/8/Game536406.html.
Nikolic, Predrag (2593) - Van de Oudeweetering, Arthur (2293)
Dutch ChT17/18 Apeldoorn (8.1), 07.04.2018
[Van de Oudeweetering, Arthur]
1.Pf3 d5 2.g3 c6 3.Lg2 Lg4 4.0–0 Pd7 5.d3 Pgf6 6.c4 e6 7.cxd5 exd5 8.Pc3 Lc5 9.h3 Lxf3 10.Lxf3 0–0
11.Lg2 Allemaal bekend, maar de Reti was niet in mijn voorbereiding beland. Wit heeft hier vele
zetten en volgordes gespeeld. Bv [11.e4 zoals bv in een partij van een andere LSG-er, Michiel Bosman
met zwart tegen Lorparizangeneh in 2016; 11.Lf4 in Jussupow, 2015. Artur na afloop: I like this set up
very much for Black. Food voor theoretici verder.] 11...Te8 12.Dc2 De7 13.a3 a5 [13...d4 overwoog ik
ook, en is goed speelbaar waarschijnlijk na 14.Pe4 Pxe4 15.Lxe4 a5 Maar ik wilde toch de h1–a8
diagonaal dicht houden.] 14.e4 dxe4 15.dxe4 Tad8 16.Ld2 Ld4 17.Tae1 Pe5 18.Kh1 Dc5 Met
eenvoudige centraliserende zetten heeft zwart een mooie stelling opgebouwd zo leek mij. De witte
stelling wordt echter niet zomaar omver geblazen, en het gevaar is altijd dat hij toch zijn
pionnenformatie in het centrum naar voren krijgt. 19.Te2 b5 20.f4 Pc4 Ik kreeg de volgende zet gelijk
spijt hiervan eigenlijk omdat niet duidelijk was hoe zwart de druk vasthoud en ik had gezien dat
[20...b4 de stelling zou simplificeren, bv: 21.fxe5 bxc3 22.exf6 cxd2 23.Dxc5 Lxc5] 21.e5 Pxd2
22.Dxd2 [Ik rekende meer op 22.Txd2 maar dat is ook OK voor zwart 22...Lxc3 23.Txd8 Txd8 24.exf6
Ld4 25.Dxc5 Lxc5 26.Lxc6 b4] 22...b4 23.axb4 axb4 24.Pe4 Pxe4 25.Txe4 Db6 26.De2 Nu had ik een
stelling met weinig actieve vooruitzichten - niet iets waar ik naar had willen afwikkelen. 26...Dc7
27.Te1 c5 28.f5 Logisch, maar zwarts stelling blijkt erg flexibel en gelijk komen er ook kansen voor
zwart. 28...f6 29.Dc4+?! Dit blijkt niet een gelukkig schaakje. Wit heeft nu geen batterij meer op de elijn die mat op de onderste kan geven in sommige varianten. [29.exf6 Txe4 30.Lxe4 gxf6 was ik van
plan en is prima voor zwart.] 29...Kh8 30.e6? [30.exf6 Txe4 31.fxg7+ Dxg7 32.Txe4 Dxg3 is beter,
maar nog steeds wel goed voor zwart.] 30...Dxg3 Ik had al weer een goed gevoel over de zwarte
stelling tijdens de partij, maar realiseerde me nog niet helemaal hoe ernstig de situatie voor wit
eigenlijk als is. 31.e7 Tc8 [31...Le5! gelijk blijkt mogelijk - ik had niet veel tijd en dus deze helemaal
gemist. 32.Txe5 (32.Kg1 Td2) 32...fxe5 33.exd8D faalt op 33...Dxe1+] 32.Df7 [Wist mist ook een kans.
32.De6 Le5 33.Txe5 fxe5 34.Txe5 h6] 32...Le5 33.Txe5 [Ik dacht dat 33.Kg1 moest en zag dat zwart
dan iig remise kon maken met 33...Ld4+ (Stockfish doet natuurlijk gewoon 33...Lxb2 met groot
voordeel voor zwart) 34.Kh1 Le5] 33...fxe5 34.f6 gxf6! [34...Dxe1+ leidt slechts tot remise: 35.Kh2
Tg8 36.fxg7+ Txg7 37.Df8+ Txf8 38.exf8D+ Tg8 39.Df6+ Tg7 40.Df8+ na de tekstzet is het eenvoudig
uit. Nikolic deed er nog een paar na de 40, zoals op de overige drie borden ook nog werd
doorgespeeld voordat daar het onoverkomelijke resultaat werd aangetekend.] 35.Dxf6+ Dg7 36.Df5
Dxe7 37.Ld5 c4 38.Te2 c3 39.bxc3 bxc3 40.Le4 Tf8 41.Dh5 Tf1+ 42.Kh2 Tcf8 43.Tg2 T1f2 44.Txf2
Txf2+ 45.Kg3 Tf4 46.De2 [46.Lxh7 Dxh7 47.Dxe5+ Dg7+ 48.Kxf4 Dxe5+ 49.Kxe5 c2 heel gemeen.]
46...Dh4+ Geen gezamenlijk analyse, maar Nikolic zei wel "You played a good game". 0–1

Clubgebouw En Passant.

MuConsult Apeldoorn derde op NK snelschaken clubteams
MuConsult Apeldoorn werd zaterdag 21 april in Bunschoten derde op het NK snelschaken voor
clubteams. Zie http://schaakclubenpassant.nl/nieuws.php?id=1433.
Merijn van Delft meldt:
MuConsult Apeldoorn is derde geworden bij het NK snelschaken voor clubteams. Helaas deden in de
hoogste categorie maar 8 teams mee, waarvan 3 van de organiserende vereniging, 2 uit de regio en 1
gelegenheidsteam. Uit de rest van Nederland wisten slechts Voorschoten en MuConsult Apeldoorn
met een sterk viertal de weg naar Bunschoten te vinden.
Hier de eindstand: http://www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=96

Partij 79. Stand na 20... f6:

En dit is de stelling na 30.b8=D:

Stockfish wint TCEC 11 superfinale tegen Houdini
Jeroen Noomen meldt:
Op overtuigende wijze heeft Stockfish de TCEC 11 superfinale tegen Houdini gewonnen: 59-41. In
totaal won Stockfish 20 partijen, Houdini won er 2, terwijl 78 partijen in remise eindigden. Daarmee
was het een eenzijdige superfinale, hetgeen zich in de Premier Division van de TCEC al aftekende. Die
won Stockfish met grote voorsprong voor Houdini en Komodo. In de superfinale zette Stockfish zijn
zegetocht voort, een zege die nog hoger had kunnen uitvallen als Houdini niet op miraculeuze wijze
enkele dubieuze stellingen remise had weten te houden.
Hieronder een link waarmee u alle 100 partijen in PGN-formaat kunt downloaden. Wilt u niet alle
partijen naspelen, dan kan ik u aanbevelen vooral te kijken naar de partijen 23, 24, 30, 31, 79 en 81.
Vooral partij 79 is een waar spektakelstuk, met een chaotische opening, twee witte dames op het
bord, sterke verdediging van Houdini en een zeer complex eindspel, dat Stockfish uiteindelijk toch
weet te winnen. Warm aanbevolen om na te spelen!
Partijen van de TCEC 11 superfinale (PGN):
http://www.mediafire.com/file/enh528nacyooj5v/TCEC_Season_11_-_Superfinal.pgn
TCEC 12 begint deze week
Deze week wordt meteen al een begin gemaakt met TCEC seizoen 12. Er zijn 5 verschillende divisies,
waarbij engines kunnen promoveren en degraderen. De 8 beste engines spelen in de Premier
Division, waarbij de plaatsen 1 en 2 weer recht geven op de superfinale. Ook in deze superfinale zal
ondergetekende weer de openingen verzorgen, net als bij de TCEC 11 superfinale. Voor meer
informatie zie onderstaande links.
TCEC 12 informatie: http://www.chessdom.com/tcec-season-12-participants-and-information/
TCEC 12 'live' volgen: http://tcec.chessdom.com/live.php

Quote: ‘Chess is a sea in which a gnat may drink and an elephant may bathe’
Zie schaakhistoricus Edward Winter: www.chesshistory.com/winter/extra/proverbs.html
Er zijn varianten, zoals: Schaken is als een oceaan waaraan een mug zich kan laven en een olifant in
kan verdrinken.
Zie ook Tim Krabbé ‘Het onuitputtelijke schaakspel’: https://timkr.home.xs4all.nl/admag/weinig.htm

Divers nieuws
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Aanbod DGT elektronische schaakborden voor verenigingen
13-year-old steals the spotlight from Carlsen and co.
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Makropoulos declares candidacy for FIDE president
AVG Wetgeving (GDPR)
Schaakstukken uit 3D printer
500 extra tweedehands boeken

Aanbod DGT elektronische schaakborden voor verenigingen
DGT (http://dgt.nl) heeft via schaakbond KNSB een aanbod gedaan aan alle schaakverenigingen.
Ze kunnen tot 15 mei aantrekkelijk geprijsde elektronische schaakborden en klokken kopen.
= DGT 2010: http://dgt.nl/index.php/products/clocks1/79-dgt-2010
€ 18,15 per stuk. Afhandelingskosten: € 34,20 tot 30 klokken en € 52,65 vanaf 30 Klokken.
= DGT 3000: http://dgt.nl/index.php/products/clocks1/418-dgt3000
€ 24,20 per stuk. Afhandelingskosten: € 34,20 tot 30 klokken en € 52,65 vanaf 30 Klokken.
 DGT Smart Board: http://dgt.nl/index.php/products/electronic-boards/smart-board
Optie 1 tot 12 borden (€ 223,85 voor eerste bord; € 171,82 voor elk extra bord): Smartboard,
kunststof stukken, aansluitkabels, DGT 3000
Optie 2 tot 12 borden (€ 248,05 voor eerste bord; € 196,02 voor elk extra bord): Smartboard, houten
'timeless' stukken, aansluitkabels, DGT 3000
Afhandelingskosten tot 10 borden: € 31,46 en € 36,30 vanaf 11 borden.
Meer info: zie mail van Koos Stolk (KNSB) aan verenigingen.

13-year-old steals the spotlight from Carlsen and co.
https://en.chessbase.com/post/13-year-old-steals-spotlight-from-carlsen

Play against LCZero
http://play.lczero.org
www.chess.com/forum/view/general/leela-zero-a-neural-network-engine-similar-to-alpha-zero
Zie Facebook, https://www.facebook.com/lczero.leela.7?fref=jewel:
Hello,
Leela-chess is an Open AI chess project available at http://lczero.org/
It is based on the same learning algorithm as DeepMind's AlphaZero, and utilizes users GPU's and
CPU's who opt-in to run the network on their computers.
This is a request to OpenAI to participate any network support for this public project by downloading
and running the Leela network, which can be found at https://github.com/glinscott/leela-chess/wiki
Leela-chess currently has around 4 million games self-played, achieved in a few months. In contrast,
AlphaZero has around 44 million self-played games, achieved in just 4 hours.
With OpenAI's network support for this project, the world will have free, real-time access to what
only DeepMind currently has a private, largely unpublished monopoly on; the data of the most
sophisticated self-learning Chess Artificial Intelligence program ever.
Best Regards LEELA

Makropoulos declares candidacy for FIDE president
https://en.chessbase.com/post/makropoulos-candidate-fide-president
FIDE PB asks Kirsan Ilyumzhinov to resign with immediate effect:
http://www.chessdom.com/fide-pb-asks-kirsan-ilyumzhinov-to-resign-with-immediate-effect

AVG Wetgeving (GDPR)
Hoe ga je om met privacy rechten op je (schaak)website?
Internetspecialist Mindert Aardema:
https://netspecialist.nl/netspecialist-algemeen/522-avg-wetgeving-gdpr
ZZP Nederland:
https://www.zzp-nederland.nl/actueel/nieuws/de-avg-en-zzp-wat-moet-udoen?utm_source=ZZP+Nederland&utm_campaign=3e73081332-zzp-en-de-nieuweprivacywet&utm_medium=email&utm_term=0_68210bade8-3e73081332-79430877

Schaakstukken uit 3D printer
Walter Rädler meldt:
www.3dmake.de/3d-druck-modelle/aussergewoehnliche-schachfiguren-sets-aus-dem-3d-drucker

500 extra tweedehands boeken
Marc Speijers meldt.
Het is enige tijd stil geweest maar er zijn nu weer 500 tweedehands boeken toegevoegd aan
www.schaakboek.nl (https://www.schaakboek.nl/2e-hands/nieuwste-aanwinsten-2e-hands) .
Veel (oudere) probleem- en toernooiboeken. Echte collectors items ook.

Trainingsmateriaal
-

Solo chess
Chess Tactics and Strategy with GM Vishy Anand
5 King and Pawn Endgame Tricks Every Chess Player Must Know
3 Effective Training Methods According to Mark Dvoretsky
7 Rook Endgame Positions Every Chess Player Must Know
Chess Strategy for Chess Openings and Chess Principles
15 Laws of Chess Training
Openingenstudie TheChessWorld

Solo chess
www.chess.com/solo-chess
Meer één stuk overhouden oefeningen:
www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/29-houd-1-stuk-over-a
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/30-houd-1-stuk-over-b
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/31-houd-1-stuk-over-c

Chess Tactics and Strategy with GM Vishy Anand
https://www.youtube.com/watch?v=w5biKaEazP8&feature=youtu.be

5 King and Pawn Endgame Tricks Every Chess Player Must Know
https://thechessworld.com/articles/endgame/5-king-and-pawn-endgame-tricks-every-chess-playermust-know

3 Effective Training Methods According to Mark Dvoretsky
https://thechessworld.com/articles/training-techniques/3-effective-training-methods-according-tomark-dvoretsky

7 Rook Endgame Positions Every Chess Player Must Know
https://thechessworld.com/articles/endgame/10-rook-endgame-positions-every-competitive-playermust-know

Chess Strategy for Chess Openings and Chess Principles
https://www.chesscentral.com/pages/learn-chess-play-better/chess-strategy-for-chess-openingsand-chess-principles.html

15 Laws of Chess Training
https://thechessworld.com/articles/training-techniques/15-laws-of-chess-training

Openingenstudie TheChessWorld
https://thechessworld.com/category/openings

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Kalender en sites
-

21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn
21 april FGH OSBO jeugdkampioenschap Velp http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
21 april slotronde Meesterklasse gemeentehuis Bloemendaal
25 april Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur
28 april MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/muconsult-rapidtoernooi
29 april t/m 5 mei NK jeugd Assen http://njsk.nl
10 mei Bekerfinale KNSB Denksportcentrum Noord Apeldoorn
11-12 mei ASV Vierkampentoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl
7 t/m 17 juni Schaakweek Apeldoorn
16 juni massakamp Apeldoorn – Leiden
16 juni NK middenbouw basisscholen Utrecht
17 juni Kroegloperstoernooi Apeldoorn https://schaakkalender.nl/events/view/2738
22-24 juni HSG Open, Hilversum www.hsgopen.nl
30 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam
1-8 juli NK schaken www.schaken.nl/nieuws/deelnemers-deloitte-nk-schaken-2018
23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk
31 augustus – 2 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (tevens OSBOkampioenschap Hoofdklasse in groep A) www.asv-schaken.nl

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 en vakanties: http://feestdagen.nl

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 8: 22 april 2018
Training 9: 13 mei 2018 Thematoernooi
Training 10: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
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.
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018 www.schaken.nl/competitie-2017-2018
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
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS 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
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
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

Meer schaaksites
Nederlands
www.schaaksite.nl
www.correspondentieschaken.nl
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://videos.chessbase.com/index
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

