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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
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77e 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 328 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 en via social media.

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 12 deelnemers.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en voor beginners (9.00-10.30 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.
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.

Analyse IM Thomas Beerdsen (links) en GM Sipke Ernst na ronde 4.

IM Stefan Kuipers (rechts) en GM Alexandr Fier tijdens ronde 1.

Interview met IM Praggnanandhaa Rameshbabu door journaliste van de Stentor. Hobby’s? Fietsen, tafeltennis, cricket.

Schaakweek Apeldoorn: topschaak en evenementen
Schaakstad Apeldoorn houdt van 7 t/m 17 juni 2018 de eerste editie van Schaakweek Apeldoorn.
Het GM toernooi is live te volgen. Zie www.schaakweek.nl voor blog, activiteiten, enzovoort.
Bezoekers zijn welkom in Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22. Toegang gratis.
Vrijdag 15 juni is de laatste ronde. Er zijn nog enkele titelnormen mogelijk.
KVDC-video’s:
GM toernooi R1 https://www.youtube.com/watch?v=bUfYNcVmU3g&feature=youtu.be
GM toernooi R2 https://www.youtube.com/watch?v=Iwil2G5sgwo&feature=youtu.be
GM toernooi R3 https://www.youtube.com/watch?v=wthBZPoqK3s&feature=youtu.be
GM toernooi R4 https://www.youtube.com/watch?v=wO5svvFqhU8&feature=youtu.be
GM toernooi R5 https://www.youtube.com/watch?v=XcUqd2sO1iE&feature=youtu.be
GM toernooi R6 https://www.youtube.com/watch?v=GG5C3MkhQsI&feature=youtu.be
GM toernooi R7 https://www.youtube.com/watch?v=rsMHDsdXufw&feature=youtu.be
GM toernooi R8 https://www.youtube.com/watch?v=q6rl7AXarJc&feature=youtu.be

KontraChess https://www.youtube.com/watch?v=hxSkBMILAyY&feature=youtu.be
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
https://www.schakers.info

ChessBase India:
https://chessbase.in/news/Praggnanandhaa_misses_a_shot_at_his_final_GM_norm_in_Schaakweek_Apeldoorn

Wethouder Nathan Stukker en schaakteam Het Woudhuis versus IM Merijn van Delft.

Bovenstaande en volgende foto’s zijn gemaakt door Jeron Ponstijn.

Artikel in de Stentor.

Schaakweek Apeldoorn opening: partijtje op nieuwe schaaktafel in de Vlindertuin
Wethouder Nathan Stukker heeft donderdag 7 juni om 9.00 uur de nieuwe schaaktafel in de
Vlindertuin in gebruik genomen. Hij speelde een partijtje tegen IM Merijn van Delft. De wethouder
werd geholpen door het schaakteam van basisschool Het Woudhuis. Het team werd Apeldoorns
kampioen in de Startersgroep van het ABKS. Merijn van Delft speelde blind.
De ingebruikname van de schaaktafel was het begin van Schaakweek Apeldoorn.
Video opening Schaakweek in de Vlindertuin: partij wethouder Stukker + schaakteam Het Woudhuis
vs IM Merijn van Delft: https://www.youtube.com/watch?v=Go8mV_dZaRs&feature=youtu.be.
Op zondagen houdt Schaakacademie Apeldoorn van 12-14 uur bijeenkomsten in het speelparkje.
Iedereen is welkom om te komen schaken.
Zondag 17 juni is er geen bijeenkomst, wegens het Kroegloperstoernooi van Schaakweek Apeldoorn.
Basisschool Het Woudhuis schaft een buitenschaakspel aan, zegt directeur Roel Oost. De kinderen
kunnen dan in de pauze schaken en van elkaar leren schaken.
Meester Bram Stet van de Berg en Bosschool wil ook een buitenschaakspel aanschaffen.
Sociaal beheerder Ingvild Lith van Accres zegt dat wijkcentrum Doc Zuid ook denkt over een
buitenschaakspel in de binnentuin. Het is dan wel nodig dat bijvoorbeeld ‘Schaken overdag’ of
andere schakers bereid zijn om wekelijks een schaakpartij op zo’n buitenschaakspel te spelen.
Meer informatie over buitenschaakspelen:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.

Vier denksporten bijeen in Denksportcentrum Noord. (foto Jeron Ponstijn)

Katja Tangarife geeft schaakles aan Boaz. (foto Jeron Ponstijn)

Simultaan Dries Wedda.

Mads Berendsen versus IM Thomas Beerdsen.

Schaakweek Apeldoorn Denksportfestival: bridge, dammen, go, schaken
Op zaterdag 9 juni was er in Denksportcentrum Noord van 13 – 18 uur een Denksportfestival tijdens
Schaakweek Apeldoorn. Bezoekers konden kennis maken met bridge, dammen, go en schaken.
Een video-impressie is verweven met het videoverslag van ronde 4 van het GM toernooi:
https://www.youtube.com/watch?v=wthBZPoqK3s&feature=youtu.be.

Eindspel GM Sipke Ernst – Karel van Delft.

Karel van Delft vs Praggnanandhaa Rameshbabu.

Grafzet 19. Lxf3.

Schaakweek Apeldoorn: sterk bezet snelschaaktoernooi
Schaakweek organisator IM Merijn van Delft heeft op zesjarige leeftijd schaken geleerd in café de
Flierefluiter. Dit was ook de locatie waar 8 juni een snelschaaktoernooi plaatsvond met zeventien
deelnemers. Acht van hen waren spelers van het GM toernooi van Schaakweek Apeldoorn. Verder
namen enkele medewerkers en sponsors deel.
Omdat het toernooi uitliep speelde niet iedereen tegen elkaar. Besloten werd geen winnaar te bepalen
en de avond informeel voort te zetten.
Karel van Delft mocht tegen Praggnanandhaa Rameshbabu spelen. Typisch ‘meester tegen amateur’:
Je houdt het 19 zetten in balans, doet een grafzet en het is klaar.
San van Dael legde de partij vast op video. Conform de privacy wetgeving met instemming van
betrokkenen. Zie https://www.youtube.com/watch?v=AZZbcAIZ59Q&feature=youtu.be.

van Delft, Karel - Rameshbabu, Praggnanandhaa
Schaakweek Apeldoorn 3 min pp, 08.06.2018
1.d4 Pf6 2.Pf3 b6 3.c4 Lb7 4.Pc3 g6 5.e3 Lg7 6.Ld3 0–0 7.0–0 e6 8.b3 c5 9.Lb2 d6 10.Dc2 De7 11.Tad1 Pc6
12.a3 a6 13.dxc5 bxc5 14.Le2 Tfd8 15.Td2 Tab8 16.Tfd1 La8 17.h3 Pa5 18.b4 cxb4 19.axb4 Lxf3 20.Lxf3
[20.gxf3] 20...Pxc4 21.Te2 Pxb2 22.Dxb2 d5 23.Db3 Dxb4 24.Dxb4 Txb4 25.Ta2 Tc8 26.Pe2 Tb6 27.Tda1 Ta8
28.Ta5 Pd7 29.Pd4 Lxd4 30.exd4 Pb8 31.Le2 Pc6 32.T5a4 a5 33.f4 Tb4 34.Txb4 Pxb4 35.Lb5 Pc2 36.Ta4 Ta7
37.Kf2 Kg7 38.Ke2 Kf6 39.g4 g5 40.Kf3 h6 41.fxg5+ hxg5 42.Ld3 Pe1+ 43.Ke2 Pxd3 44.Kxd3 Tb7 45.Txa5 Tb3+
46.Ke2 Txh3 47.Kf2 Td3 48.Ta4 Kg6 49.Kg2 f5 50.gxf5+ Kxf5 51.Kf2 g4 52.Kg2 Kf4 53.Kf2 g3+ 0–1
Partij in gameviewer http://view.chessbase.com/cbreader/2018/6/10/Game10912109.html

Simultaan Nico Zwirs.

Schaakweek Apeldoorn: lezingen en lessen voor schoolclubs
Merijn van Delft meldt:
De lezing van Nico Zwirs over hoe je zelf kunt trainen trok een dozijn deelnemers. Aansluitend gaf hij
een simultaan.
De lezingen van Merijn van Delft (over bruggen bouwen tussen schoolschaken en clubschaken) en
Karel van Delft (over schaakdidactiek) hebben we gecanceld omdat we de doelgroep onvoldoende
hebben weten te bereiken. Dat is op zich niet erg. We proberen van alles uit in de Schaakweek:
sommigen dingen slaan meteen aan en andere dingen behoeven wellicht een andere vorm of timing.
Pepe Lopez van KontraChess liet aan de deelnemers van het grootmeestertoernooi zien hoe zijn
nieuwe site eruit komt te zien. Later op de avond in het Mheenpark werd er tijdens de bbq nog lang
over gediscussieerd.
Wie zich in wil lezen over het onderwerp schaakdidactiek kan terecht op de sites:
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken
Nico Zwirs meldt:
Tijdens deze lezing sprak ik over het wapen ‘profylactisch denken’ aan de hand van de partij Iozefina
Paulet - Nico Zwirs die gespeeld is in 2016 in de Meesterklasse.
Een profylactische zet in het schaken heeft twee kenmerken. 1) Het verbetert de eigen stelling en 2)
het voorkomt een (mogelijke) actie van de tegenstander.
Wanneer een tegenstander steeds jouw plannetjes voorkomt, voordat je ze kan uitvoeren is dit erg
frustrerend. Dit zal er zelfs voor kunnen zorgen dat je uiteindelijk fouten gaat maken.
In deze partij zorgde ik er voor dat Iozefina haar plannetjes voorkomen werden, waarna ik
uiteindelijk de partij naar me toe trok.
Op een interactieve manier stelden ik en het publiek over een weer vragen aan elkaar, wat
uitmondde in een leuke, meerzijdige lezing.

Simultaan voor kinderen van de Korenaar door GM Jorden van Foreest.

Simultaan voor kinderen van de Hertog van Gelre school door IM Merijn van Delft. (foto Esther Ponstijn)

Simultaan Bas van Roosmalen.

Lessen voor schoolclubs
Het tweede deel van de schaakweek kwamen er dagelijks schoolschakers langs om bij de
grootmeesters te kijken, een schaakles te volgen en mee te doen aan een simultaan.

GM Sipke Ernst kwam vlak voor ronde 4 van het GM toernooi nog even een paar zetten doen in de Vlindertuin.

Harry Weller speelde de eerste partij van zijn leven tegen dochter Veerle. Dochter Lois kijkt toe.

Lois en Karel. Zwart speelt zonder dame en torens. Wit won. (foto Marijke Weller)

Op zondag schaken in de Vlindertuin
Elke zondag houdt Schaakacademie Apeldoorn van 12 – 14 uur een schaakbijeenkomst in de
Vlindertuin. Adres Woudhuizerallee 1. Alleen komende zondag (17 juni) niet. Deelname gratis,
iedereen welkom.
Video bijeenkomst 10 juni: www.youtube.com/watch?v=uNSjBjF6t3Y&feature=youtu.be

Wat dreigt wit? Kijk altijd eerst naar wat de tegenstander kan doen. Dat is de ‘oversteekregel’: als je de straat over
steekt kijk je ook eerst uit of er een auto komt. Anders is het ‘toet toet plat’.

Een kijkje nemen bij de nieuwe schaaktafel in de Vlindertuin, zo’n 100 meter van schaakschool Het Bolwerk.

Hoe maakt GM Judith Polgar het af?

Hugo en Jelle met posters van Schaakweek Apeldoorn.

Schaakschool Het Bolwerk maakt kennis met Judit Polgar
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’.
De schaakschool had woensdagmiddag 7 juni de 36e lessen van dit seizoen, zeven deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
- Zelf schaken
- Vlindertuin schaaktafel bezocht
- Partij 17 zetten Polgar www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795
- Schaakweek site bekeken
- Video opening Schaakweek in Bolwerk bekeken
Verslag 14.45 groep:
- Zelf schaken
- Schaakweek via site
- Fide com rating lijst
- Partij Polgar
- Tutor 2 H13 7 stellingen
- Banterblitz
Verslag 16.00 groep:
- Schaakweek: site, video loting
- Partij Polgar
- Banterblitz
- Video en partij Beerdsen – Praggnanandhaa
www.youtube.com/watch?v=OTjjaIx5WeY
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1860615
De schaakschool had woensdagmiddag 14 juni de 37e lessen van dit seizoen, negen deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
- Onderling schaken
- Partij Karel – Praggnanandhaa + video
- Schaakweek site partijen live
Verslag 14.45 groep:
- Onderling schaken en stelling beoordelen met Elementen van Steinitz (zie analysevragenlijst)
Analysevragenlijst: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst
- Schaakweek site, partijen live volgen
- Partij Karel – Praggnanandhaa + video
Verslag 16.00 groep:
- Bezoek aan Schaakweek toernooi

Banterblitz. Lisanne heeft met Pf4 een geweldige zet gedaan.

Simultaan aan einde vijftien schaaklessen.

Slotsimultaan schaaklessen op basisschool Sint Victor
De eerste serie van vijftien lessen op basisschool Sint Victor is afgesloten met een slotsimultaan met
duo’s. Komend schooljaar geeft leraar Karel van Delft opnieuw wekelijkse lessen op maandagavond.
De school gaat met een team meedoen aan de Apeldoornse scholencompetitie.
Video simultaan: https://www.youtube.com/watch?v=fU6kLhQwPpI&feature=youtu.be

Volg het NK via http://nk-schoolschaken-groepen345.nl

De Regenboog, Het Woudhuis, Hertog van Gelre, De Diamant en De Korenaar op NK345
Aan het NK middenbouw in Utrecht op zaterdag 16 juni doen vijf basisscholen uit Apeldoorn mee.
Het zijn teams van De Regenboog, Het Woudhuis, Hertog van Gelre, De Diamant en De Korenaar.
In totaal doen aan de NK finale in Utrecht 33 scholen en ruim 300 schakers mee. Voor informatie zie
https://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/basisonderwijs-middenbouw-groepen-34-en-5.
http://nk-schoolschaken-groepen345.nl/speelschema-nk-schoolschaken-2018-voor-groepen-345
http://nk-schoolschaken-groepen345.nl
Het team van het Woudhuis neemt twee reporters mee, leerlingen van groep 7.
De kinderen van Het Woudhuis en Hertog van Gelre trainen bij Schaakacademie Apeldoorn.
Teamleider Audrey Spoelman van Het Woudhuis meldt:
In februari deed het team van OBS het Woudhuis voor de eerste keer mee aan het Apeldoorns
Scholen Kampioenschap Schaken. Meedoen was belangrijker dan winnen, maar ook bij de starters
waren er schaakbekers te winnen. Het team van OBS Het Woudhuis eindigde als trotse winnaar. In
dit team spelen Luuk Kerstjens, Alec Pantus, Hugo Wentink, Floris van Roon en Jesper Bouwmans. Zij
zijn in oktober begonnen met schaakles en hadden er gelijk veel plezier in. Meedoen aan een echt
schaaktoernooi was reuze spannend maar het ging heel goed en het team werd Apeldoorns
kampioen in de categorie starters. Nu zijn zij volop aan het oefenen voor het NK schoolschaken in
Utrecht, ze hebben er zin in!
Voor verslagen zie ook Instagram NK_Schoolschaken_345

Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken.

Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: Elementen van Steinitz en analysevragenlijst
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 23 en 30 mei schaaklessen voor senioren.
Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden.
De beginnersgroep was 9 mei voor het laatst. Er zijn weer beginnerslessen na de zomervakantie.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Les 6 juni gevorderden
- Schaakweek: video loting, site
- Onderling schaken + stellingen bespreken + hoe partij invoeren in Fritz
- Analysevragenlijst (zie databank site Schaakacademie Apeldoorn)
- Schaakdenken: patroonherkenning, vuistregels, rekenen en redeneren
Zie nieuwsbrief 16 voor uitgebreide verhalen
- Partij Judit Polgar vs Pavlina Chilingirova
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795
Les 13 juni gevorderden
- Rondvraag: Schaken overdag? Zie site-overzicht in nieuwsbrief
- Onderling schaken + stellingen bespreken a.d.h.v. Elementen van Steinitz
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst
- Schaakweek site bekeken, partij Warmerdam - Beerdsen
- Computerschaak: artikel in nieuwsbrief, artikel over Jeroen Noomen
www.schaaktalent.nl/databanktraining/07schaakkrant_sept2006.pdf
- Partij Karel – Praggnanandhaa

Theo Visschedijk.

Theo Visschedijk op WK voor amateurs in Griekse Kos
Theo Visschedijk meldt:
Van 12 tot 22 mei heb ik meegedaan aan het Wereldkampioenschap voor amateurs. Het vond plaats
op het zonnige eiland Kos (Griekenland). Vrije inschrijving voor een niet door de Fide erkend
toernooi. Ruim 300 deelnemers uit meer dan 30 landen. Voornamelijk deelnemers uit Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland. Maar ook enkele deelnemers uit Chili, Barbados, Japan.
Het toernooi vond plaats in een luxe all-inclusive 5-sterren resort. Slapen, eten, drinken en schaken
op dezelfde locatie. Ik was met enkele schaakvrienden uit Barendrecht, waar ook mijn broer Paul
speelt. Met zijn tienen in het vliegtuig naar Kos, met taxi naar hotel alwaar ontvangst met een hapje
en drankje. Ontbijt, lunch en diner in een super de luxe restaurant. ’s Morgens om 10 uur schaken,
soms een tweede partij om 4 uur ’s middags. ’s Avonds werd wel eens een blitz-toernooi
georganiseerd. Erg geslaagd. Het echte toernooi werd ingedeeld in elo-grenzen van 200 elo-punten.
Ikzelf deed mee in de groep 1800-2000 elo. De laagste groep was 1200 en minder, dus ook voor de
niet getalenteerde schakers was er een wereldtitel te verdienen. Tussen de partijen door:
analyseren, eten, drinken, ouwehoeren, zwemmen. En het eiland Kos bezoeken (op de vrije dag).
Over mijn eigen resultaten kan ik kort zijn. Enkele blunders gemaakt in de eerste rondes. Mooie
partijen gespeeld met de verfoeide (!) Leeuw (kent men niet in het buitenland) en ook met het Morra
gambiet (zie de partij). Gespeeld tegen schakers uit Zweden, Duitsland, Finland, Oostenrijk,
Zwitserland en Frankrijk. Uiteindelijk met 4 uit 9 best tevreden in een sterk veld (op rating was ik
nummer 50 van de 80 spelers). Ook de laatste ronde gewonnen. Tegenstander was zo teleurgesteld
dat hij het notatiebriefje voor mijn ogen verscheurde. Over onfatsoenlijk en onsportief gesproken.
Het geheel werd feestelijk besloten met een prijsuitreiking. Geldprijzen per elo-groep plus een
(oerlelijke) beker. Bekende schakers kwamen het toernooi en de afsluiting opleuken.
Zo was onder meer Shirov het gehele toernooi beschikbaar voor analyses en hij deed mee aan het
snelschaaktoernooi. Judith Polgar was bij de prijsuitreiking.
Mei 2019 wordt het toernooi opnieuw gespeeld op het eiland Kos. Eerder (in oktober 2018) wordt op
Kreta eenzelfde toernooi gespeeld voor 50-plussers. Daar doe ik waarschijnlijk ook aan mee. Wie
interesse heeft, google op ACO Chess (ACO = Amateur Chess Organisation).
Theo Visschedijk (1883) - Olaf Topper (1900)
World amateur chess Championship 2018 (8), 19.05.2018
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 Morra Gambiet 4...Pc6 5.Pf3 d6 6.Lc4 a6 7.Le3 Pf6 8.Db3 Dubbel aanval op
f7 en b6 8...e6 9.Lb6 De7 10.0–0 Pd7 11.Pa4 Pde5 12.Pxe5 Pxe5 13.Le2 Ld7 14.Tac1 Lxa4 15.Dxa4+ Dd7
16.Db3 Pc6 17.Dg3 Tc8 18.f4 Pe7 19.Lg4 Pg6 20.Ld4 Proberen de rokade zo lang mogelijk te verhinderen
20...h5 21.Lh3 Le7 22.f5 Lh4 Loper h3 controleert alles. f5xe6 is helemaal uit 23.fxe6 Txc1 24.exd7+ Ke7
25.Dxh4+ Pxh4 26.Txc1 Pion dreigt te promoveren 26...f5 27.exf5 Kxd7 28.f6+ Kd8 29.Tc8# Mat 1–0

Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/6/12/Game1756140.html

TCEC 12 superfinale: Komodo – Stockfish
Jeroen Noomen meldt:
De superfinale in TCEC 12 (TCEC = Top Chess Engine Championship) gaat tussen Komodo en Stockfish.
De TCEC 12 Premier Division met de 8 sterkste engines eindigde verrassend in een overwinning voor
Komodo. Het programma van de Amerikanen Mark Lefler en Larry Kaufman bleef de kampioen van
TCEC 11, Stockfish, een half punt voor. De winnaar van TCEC 10 en finalist van TCEC 11 Houdini
moest dit keer genoegen nemen met de derde plaats. Hierdoor plaatsten Komodo en Stockfish zich
voor de superfinale. De uitslag was in zoverre verrassend, dat er van de hegemonie van Stockfish in
TCEC 11 dit keer weinig te bespeuren viel. Stockfish won wel het onderlinge duel tegen Komodo (1-0
bij 7 remises), maar Komodo toonde zich meer bedreven in het verslaan van de mindere engines.
Houdini kwam tekort, vooral door een verrassende nederlaag tegen Fire. De verschillen tussen de top
3 waren echter gering, dus de uitslag had ook anders uit kunnen pakken.
De TCEC 12 superfinale begint a.s. maandag 18 juni en zal weer over 100 partijen gaan. Deze worden
non-stop achter elkaar gespeeld. Bij circa 6 partijen per dag zal de superfinale ruim 16 dagen duren.
Ondergetekende heeft weer 50 interessante openingsvarianten uitgekozen, die Komodo en Stockfish
elk een keer met wit en een keer met zwart moeten spelen. Om de hoge remisequote tussen deze 2
top engines te verkleinen - met normale & degelijke openingen kan de superfinale zo tot meer dan
90% remises leiden - heb ik vooral lastige en complexe openingsvarianten uitgekozen, waarin het
niet makkelijk is om stukken te ruilen of om op remise af te stevenen. Ik hoop op minstens 20-25
winstpartijen, we zullen zien of dat gehaald gaat worden.
Wilt u live meekijken bij de TCEC 12 superfinale? Dat kan vanaf a.s. maandag via de volgende link:
http://tcec.chessdom.com/live.php
Een uitleg over mijn gekozen openingsvarianten vindt u hier:
http://blogchess2016.blogspot.com/2018/05/tcec-12-superfinal-opening-selection.html
Eindstand TCEC 12 Premier Division:
1. Komodo 31 (uit 48)
2. Stockfish 30,5
3. Houdini 29,5
4. Fire 22
5. Andscacs 20,5
6. Ginkgo 19
7. Jonny 15,5
8. Chiron 0 (gediskwalificeerd na 3 crashes, alle partijen van Chiron werden geannuleerd)

Eén van 565 sheets van ‘Compacte online cursus schaakpsychologie’.

Quote: ’Je tegenstander is ook een zeventiende schaakstuk met tientallen cognitive biases.’
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases

Divers nieuws
-

MEC festival 30 juni
Stappenexamens bij De Schaakmaat
4e editie First Rank
Schaakstraf in Canada
Roeland Pruijssers gedeeld eerste in Bombay
Leuven: So Leads As Grand Chess Tour Takes Off

MEC festival 30 juni
www.maxeuwe.nl Zie folder onder aan deze nieuwsbrief.

Stappenexamens bij De Schaakmaat
De jeugdafdeling van De Schaakmaat houdt 22 juni weer Stappenexamens. Wie mee wil doen kan
zich voor 8 juni melden bij jeugdleider Jorinde Klungers, jorindeklungers@gmail.com.
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn kunnen contact opnemen met Karel van Delft.

4e editie First Rank
https://chessplus.net

Schaakstraf in Canada
https://www.chessbase.in/news/Judges_sentence_youth_offenders_to_chess_in_Canada_and_the_
results_are_promising

Roeland Pruijssers gedeeld eerste in Bombay
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/06/10/roeland-pruijssers-gedeeld-eerste-in-bombay

Leuven: So Leads As Grand Chess Tour Takes Off
https://www.chess.com/news/so-leads-as-grand-chess-tour-takes-off

Trainingsmateriaal
-

Judit Polgar vs Pavlina Chilingirova, Thessaloniki 1988
Study Afek and Avni: Explosive and paradoxical rook move
Chessentials
Pat

Judit Polgar vs Pavlina Chilingirova, Thessaloniki 1988
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795

Study Afek and Avni: Explosive and paradoxical rook move
Solution: http://www.chessentials.com/afek-avny-study-solution/
Video of the solution: https://www.youtube.com/watch?v=8BIOqQsD_wY&feature=youtu.be
More studies: http://www.chessentials.com/list-of-weekly-chess-studies

Chessentials
http://chessentials.com/coaching

Pat
Jakovenko – Gelfand www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1792787
Video: https://www.youtube.com/watch?v=td9apSXkhqg

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Kalender en sites
-

7 t/m 17 juni Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
16 juni massakamp Apeldoorn – Leiden
16 juni NK middenbouw basisscholen Utrecht www.schaken.nl/nk-schoolschaak
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 www.maxeuwe.nl (zie folder onderaan)
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

Nederlandse jeugdkampioenschappen:
www.schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen
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

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
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
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.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
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl

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
http://lennartootes.com
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://videos.chessbase.com/index
www.chessplus.net
www.chessgames.com
www.sipkeernst.com
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

