Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 79 – 12 juli 2018
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Simultaan 25e Max Euwe Centrum festival. IM Lucas van Foreest vs Karel van Delft. (foto Merijn van Delft)
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79e 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 333 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (513 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 en de Paulusschool in Utrecht.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. Lessen beginnen weer vanaf september.
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag.
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag, vanaf 10 september.
Basisschool Sint Victor school maandagavond.
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag.
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag, vanaf 20 september.
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.
Masterclasses: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Talenttraining: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training
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

Lois met paraplu tegen de zon. Hidde bleef in de schaduw en noemde de coördinaten van zijn zetten.

Een dam maken in de Vlindertuin.

Simultaan met Hidde, Mads en Karel. (foto Sandra Berendsen)

Op warme zondagen schaken in de Vlindertuin
Elke zondag houdt Schaakacademie Apeldoorn van 12 – 14 uur een schaakbijeenkomst in de
Vlindertuin. Adres Woudhuizerallee 1.
Zondag 1 juli was het erg warm. Er kwam bijna niemand. De enigen die we zagen waren knulletjes op
fietsjes. Later bleek er een wit paard van het schaakspel op de foto verdwenen. Opsporing verzocht!
Ook zondag 8 juli was het erg warm. Hidde en Mads schaakten met Karel. Daarnaast kun je lekker
spelen in het speelparkje. Vlakbij kun je voetballen in het Cruijff Court. Voor ouders zijn er bankjes.
De Noordkrant besteedt in het juli nummer met een grote foto op de voorpagina ruim aandacht aan
het schaken in de Vlindertuin:
https://issuu.com/mediabureauapeldoorn/docs/noordkrant_-_juli_2018_website

Jessica leert zusje Samantha schaken.

Dame van Hugo ingesloten door Lb6. Grijns bij Jelle.

Hidde helpt Hugo: paardvork.

Analyse van partij IM Lucas van Foreest – Karel van Delft. Hoe gaat zwart verder? Van samen analyseren leer je veel.

Lucas toont app Follow Chess. Tijdens les geïnstalleerd. Kun je gratis toptoernooien mee volgen en via engine partijen
beoordelen. Geschikt voor Android en Apple. We volgden live de partij GM Sipke Ernst – GM Jorden van Foreest.

Fatima heeft een wandelkoning tegen opa Adil.
Andere wandelkoning Navara - Wojtaszek: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1795647
Zie meer over wandelkoningen: nieuwsbrief 30.

Simultaan. (foto Olga)

Banterblitz 1 tegen 5 minuten.

Schaakschool Het Bolwerk: samen een partij analyseren
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.
Schaakleraar is Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
De laatste lessen waren dit seizoen woensdag 11 juli. We beginnen weer op woensdag 29 augustus.
De schaakschool had woensdagmiddag 4 juli de 40e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Onderling schaken
- Chessmatec: oefeningen
- Bill Wall openingsvallen 36, 38, 39
- NK live
- Tutor 1 H13, oefeningen D mat in één
- Samen tegen Lichess.org
Verslag 14.45 groep:
- Onderling schaken
- NK live partij Sipke Ernst – Jorden van Foreest
- Analyse partij Lucas van Foreest – Karel van Delft (simultaan MEC)
- Banterblitz
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken
- Analyse partij Lucas van Foreest – Karel van Delft (simultaan MEC)
- Tutor 3 H7 zeven oefeningen en herhalen (verdedigen tegen dubbele aanval)
- Nieuwsbrief 78
- NK live partij Sipke Ernst – Jorden van Foreest
- Banterblitz
- App Follow Chess

De schaakschool had woensdagmiddag 11 juli de 41e en laatste lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Onderling schaken
- Simultaan
- Wandelkoning Navara
Verslag 14.45 + 16.00 groep:
- Onderling schaken
- Wandelkoning Navara
- Simultaan
- Banterblitz

Damian verdedigt via een tegenaanval: Pe5-Pg4. Helaas staat er nog een loper op c8, maar het idee is prima.

Guus verdedigt via een tegenaanval: Pb5-d4.

Simultaan in laatste les voor de vakantie.

STUDT en tegenaanval in simultaan Hertog van Gelre school
Als een stuk staat aangevallen kun je STUDT toepassen:
Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval.
Maandag 2 juli was de laatste les voor de zomer op de Hertog van Gelre school. Traditiegetrouw
geeft Karel van Delft dan een simultaan. Met tips. Enkele leerlingen pasten de Tegenaanval toe.
Komend seizoen zijn er weer schaaklessen. De eerste serie van vijftien wekelijkse lessen van een uur
begint maandag 10 september om 14.05 uur in het lokaal van juf Lies. Op De Zevensprong komen
ook lessen. Die beginnen donderdag 20 september om 14.05 uur in het atelierlokaal. Begindata van
Sint Victorschool, Berg en Bosschool en Het Woudhuis in principe in week van 10 september.

Trainers Nico Zwirs, Merijn van Delft en Thomas Beerdsen.

Schaakacademie Apeldoorn organiseert Masterclasses en Talenttraining voor jeugd
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen Masterclasses voor sterke jeugdschakers en
volwassenen met een rating boven 1900 Elo. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen een wekelijkse Talenttraining voor jeugd.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Prijzentafel snelschaaktoernooi.

Jeugd en volwassen deelnemers.

Véronique Hijl en Tobias de Vries hadden op het eind beiden nog één seconde bedenktijd. Tobias won.

Sharwan Boedhoe en Katja Tangarife wonnen hun competitiegroepen.

Steven Braun zorgde voor de indeling.

Slottoernooi jeugd De Schaakmaat
De jeugdafdeling van De Schaakmaat hield vrijdag 6 juli in wijkcentrum De Stolp het traditionele
slottoernooi voor tweetallen. Deelnemers waren jeugdleden van de vereniging, maar ook andere
kinderen en volwassenen mochten meedoen. Er deden dit keer 20 tweetallen mee. Ook werden
Stappendiploma’s en prijzen voor competitiewinnaars uitgereikt.

Oefeningen met minigames.

Schaakcursussen senioren in het Bolwerk: weer twee groepen
Na de zomervakantie zijn er vanaf woensdagmorgen 29 augustus weer wekelijkse schaaklessen voor
senioren. Een beginnersgroep van 9.00 – 10.30 uur en een gevorderdengroep van 10.30 – 12.00 uur.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Hersengymnastiek
Schaken is een nieuwe uitdaging.
Schaken is gymnastiek voor het brein.
Schaken is leuk.
Schaken levert nieuwe contacten op.
Schaken kun je met vrienden en bekenden doen. En met kleinkinderen.
Schaken kun je doen op een computer en via internet.

Apeldoorners in Leiden Chess Tournament
De 12de editie van het Leiden Chess Tournament vindt plaats van 13 - 22 juli.
Een aantal Apeldoorners neemt deel aan de hoofdgroep van het toernooi: GM Roeland Pruijssers, IM
Stefan Kuipers, IM Thomas Beerdsen en IM Merijn van Delft.
Partijen op de topborden zijn live te volgen.
Toernooisite: https://www.leidenchess.com. De organisatie heeft een uitgebreid privacy statement
opgesteld: https://www.leidenchess.com/wp-content/uploads/Privacy-Statement-van-LCT.pdf

Apeldoorners in HZ Schaaktoernooi in Vlissingen
Het 22 HZ Schaaktoernooi in Vlissingen vindt plaats van 4 – 11 augustus.
Een aantal Apeldoorners neemt hier aan deel: GM Roeland Pruijssers, IM Thomas Beerdsen, FM Max
Warmerdam, IM Merijn van Delft, FM Sjef Rijnaarts, FM Tim Lammens, Martin van Dommelen en
Freddie van der Elburg,
Partijen op de topborden zijn live te volgen.
Toernooisite: https://hztoernooi.nl/index.php/nl

25e Max Euwe Centrum pleinfestival
Het 25e pleinfestival van het Max Euwe Centrum vond zaterdag 30 juni plaats op het Max Euwe plein
in Amsterdam. Er waren diverse activiteiten waaronder een jeugdtoernooi en simultaans.
Simultaangevers waren IM Jorden van Foreest, IM Liam Vrolijk en Machteld van Foreest.
Voor Cees Visser en Karel van Delft is het festival een jaarlijks uitje.
Cees Visser speelde een solide remise tegen IM Jorden van Foreest.
Karel van Delft miste een winstkans en koos vervolgens een te creatieve verkeerde eindspelstrategie.
Het plan leek geforceerd remise, maar bevatte een gemiste tegenzet. Domweg één paar torens
ruilen en blijven staan met een toren en vijf pionnen tegen hetzelfde materiaal was goed geweest.

van Foreest, Lucas - van Delft, Karel
MEC simultaan, 30.06.2018 (commentaar Karel van Delft)
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Dc2 bxc4 5.e4 d6 6.Pa3 g6 7.Lxc4 Lg7 8.Pf3 Pg4 9.0–0 0–0 10.Lf4 Pd7
11.Lb5 Pge5 12.Pxe5 Pxe5 13.Tab1 Pd7 14.Pc4 Dc7 15.Lc6 Tb8 16.Ld2 La6 17.b3 Pe5 18.La5 Dc8
19.Pxe5 Lxe5 20.Tfe1 Lb5 21.Lxb5 Txb5 22.Lc3 Lxc3 23.Dxc3 Dg4 24.Te3 Tfb8 25.Tbe1 f6 26.Dc4 Df4
27.Da4 T8b7 28.Da6 T5b6 29.Da4 Tb5 30.h3 De5 31.Da6 T5b6 32.De2 Tb4 33.Dg4 Kg7 34.h4 h5
35.De2 Df4 36.g3 Dg4 37.Da6 Dd7 38.De2 a5 39.Dc2 a4 40.Tf3 axb3 41.axb3 Db5 42.Tee3 c4 43.bxc4
Txc4 44.Dd3 Tc1+ 45.Kg2

Dxd3 [45...Db1 wint] 46.Txd3 Tbb1 47.Tfe3 Tg1+ 48.Kf3 Tb2 49.Tb3 Na ruil van één paar torens kan
zwart veilig op remise spelen.

49...Ta2 50.Ted3 Tc2 51.Tdc3 Ta2 52.Tb7 Tf1 53.Txe7+ Kf8 54.Te6 Tfxf2+ [54...Taxf2+ 55.Ke3 Tf3+
56.Kd4 Txc3 57.Kxc3 Tf3+ 58.Kd4 Txg3 59.Txd6 Ke7 met gelijk spel] 55.Ke3 Tad2 verliest 56.Td3
[56.Txf6+ Txf6 57.Kxd2] 56...Tfe2+ [56...Txd3+ 57.Kxf2 f5] 57.Kd4 Txd3+ 58.Kxd3 Tg2 59.Txf6+ Kg7
60.Txd6 Txg3+ 61.Kd4 Tg4 62.Td7+ Kf8 63.Th7 Txh4 64.d6 Ke8 65.Kd5 Th1 66.d7+ Kd8 67.Ke6 Kc7
68.Th8 1–0
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/1/Game7432062.html

Stockfish wint TCEC 12 superfinale tegen Komodo
Jeroen Noomen meldt:
De TCEC 12 superfinale (TCEC = Top Chess Engine Championship) is gewonnen door Stockfish. Twee
weken geleden schreef ik dat Stockfish halverwege leidde met 27,5-22,5 tegen Komodo. In de
tweede helft van de match breidde Stockfish zijn voorsprong gestaag uit. De eindstand werd
uiteindelijk: Stockfish - Komodo 60-40. Daarbij won Stockfish 29 partijen, won Komodo er 9 en
eindigden 62 partijen in remise. Hiermee was het winstpercentage maar liefst 38%, veel hoger dan ik
van te voren had gedacht. Daar waren de openingen toch wel debet aan, veel daarvan waren 'op het
randje'. Desondanks waren er maar 5 openingen die beide engines met dezelfde kleur wonnen.
Verder was Stockfish beter bedreven in het remise maken van mindere stellingen, terwijl de engine
meedogenloos was zodra het een duidelijk voordeel had verworven.
Wie de partijen en de openingen uit deze superfinale wil bekijken, kan terecht op onderstaande link:
http://blogchess2016.blogspot.com/2018/07/tcec-12-superfinal-opening-selection.html
Tenslotte volgt hieronder één van de vele spectaculaire partijen die deze superfinale rijk was:
Stockfish - Komodo (partij 95)
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 a6 5. Qd2 b5 6. f3 Nd7 7. h4 h5 8. Nh3 Ngf6 9. O-O-O Bb7 10. Ng5
O-O 11. g4 c5 12. Kb1 hxg4 13. dxc5 Nxc5 14. h5 gxh5 15. Qh2 Qc7 16. fxg4 Na4 17. Nxa4 bxa4 18.
Bd3 Rab8 19. Bd4 e5 (zie diagram hier boven)
20. gxh5 Bc8 21. Be3 Bg4 22. h6 Qc3 23. Bc1 Rxb2+ 24. Bxb2 Rb8 25. h7+ Nxh7 26. Qxh7+ Kf8 27.
Qh8+ Bxh8 28. Rxh8+ Kg7 29. Rxb8 Qc7 30. Ne6+ fxe6 31. Rg1 Qxb8 32. a3 Qc8 33. Rxg4+ Kf7 34. Rg2
Qb7 35. Ka2 Qb6 36. Bc1 Ke7 37. Bd2 Kf7 38. Re2 Kg6 39. Rh2 Kg7 40. Rh1 Qf2 41. Bb4 Qb6 42. Rb1
Kf7 43. Be1 Qc6 44. Bd2 Kf6 45. Ba5 d5 46. Rf1+ Kg7 47. Re1 Qc5 48. Bd2 Kf6 49. Bc1 Qb6 50. Bb2
Qa5 51. Re3 d4 52. Re2 Kg5 53. Bc1+ Kg4 54. Rg2+ Kf3 55. Rg8 Qe1 56. Bg5 Qa5 57. Ra8 Qc3 58. Rxa6
Qc7 59. Rxa4 Kg4 60. Bd2 Kh5 61. Ra5 Kg4 62. a4 Kh5 1-0

Statistieken IM Thomas Beerdsen op Lichess.org.

Snelschaken nuttig als trainingsvorm
Snelschaken is een partij spelen met maximaal vijf minuten bedenktijd per persoon per partij.
Je kunt snelschaken ‘over the board’ en online. Online kun je via bijvoorbeeld Lichess.org bullet
schaak spelen (één minuut bedenktijd) en zelfs partijen met 30 seconden per speler.
Bij snelschaken gieren adrenaline en het gelukshormoon dopamine door je brein. In een artikel in
New In Chess (2017, nummer 8) vraagt JennIfer Vallens zich af: Is Blitz a drug? Ze wijst op gevaar van
verslaving, net als bij online gaming. Internet gaming activeert beloningssystemen in het brein die je
kunt vergelijken met drugsgebruik. Site ICC meldt een speler met 640.000 partijen.
Wereldkampioen Mikhail Botwinnik waarschuwde dat snelschaken leidt tot oppervlakkig spelen.
Tegenwoordig denken topschakers daar anders over. GM Judit Polgar speelde tienduizenden
snelschaakpartijtjes als onderdeel van haar trainingen.
GM Maxim Dlugy noemt in zijn boek ‘Grandmasters Insides’ diverse voordelen van snelschaken:
besluitvaardigheid trainen, experimenteren met openingen en vaardigheden oefenen.
Boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ (www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen):
B6.15 Winnaar blijft zitten
Wat bij voetbal het pleintjesvoetbal is, is bij schaken winnaar blijft zitten. Hierbij spelen twee
schakers snelschaak, andere aanwezigen kijken toe. Degene die verliest moet zijn plaats aan het bord
afstaan aan een andere speler. Bij remise blijft de zwartspeler zitten. Zetten voorzeggen is uit den
boze, aanmoedigen is wel toegestaan.
Stervoetballer Edgar Davids in een interview met het blad Rails: ‘Uiteindelijk gaat het er respectvol
aan toe. Straatvoetballers hebben geen scheidsrechter nodig. Kijk, zo’n vernedering geeft stof tot
nadenken. Als jij gepoort en uitgelachen bent, ga je aan je skills werken. Oefenen-oefenen-oefenen,
trainen-trainen-trainen. Zo heeft het bij mij ook gewerkt. (...) Met het pleintjesvoetbal organiseerden
we toernooien. Dan speelde je tegen hele goeie gasten, drie tegen drie, en dan had je veel
tegenstand. Dan kun je wel showen, maar bij een 1-0 achterstand kwam het vuur erin, weet je. Want
de winnaar bleef staan. Als je verloor, moest je een half uur aan de kant staan. Dan kreeg je de hoon
over je heen. Daar had ik niet veel zin in.’ Snelschaken kan net als straatvoetbal een goede leerschool
zijn. Bovendien doet winnaar blijft zitten het altijd goed op feestjes, vanwege het sociale karakter.

IM Thomas Beerdsen verslaat GM Magnus Carlsen in bulletpartij:
https://lichess.org/mfkhttB0/white

Quote Spielmann: ‘I can see all of Alekhine’s combinations; I just can’t get his positions.’
Geciteerd in ‘Thinking inside the box’ van GM Jacob Aagaard (blz 263).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Spielmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Spielmann
De partijen van Spielmann zijn vol offers en tactische ideeën.
Over offers: ‘A good sacrifice is one that is not necessarily sound but leaves your opponent dazed and
confused.’
Partij opzet: ‘Play the opening like a book, the middle game like a magician, and the endgame

like a machine.’
Partijen Spielmann: www.chessgames.com/player/rudolf_spielmann.html
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Tiviakov en Peng winnen NK
GM Sergey Tiviakov en GM Zhaoqin Peng hebben het NK algemeen en dames gewonnen.
Het blog werd verzorgd door IM Stefan Kuipers.
Site: https://schaken.nl/nk-schaken

World Junior Chess Championship for the Disabled
www.worldjuniorchess.org

Ilyumzhinov Withdraws From FIDE Presidential Elections
Verhaal van Peter Doggers op Chess.com:
https://www.chess.com/news/view/ilyumzhinov-withdraws-from-fide-presidential-elections
Verhaal van Colin McGourty op Chess24:
https://chess24.com/en/read/news/the-ilyumzhinov-era-is-over

Video’s Gideon Japhet Cup 2018
Yochanan Afek meldt:
I would like to share with you a series of very interesting new videos taken during the International
4th Japhet tournament to be concluded today, Friday in Jerusalem. Feel free to share them with your
readers/ viewers kindly crediting the tournament and Ritvo Photography

Nepomniachtchi won Gideon Japhet Cup
The fourth edition of the biennial tournament in memory of Gideon Japhet - a lawyer, Jerusalem man
and an avid lover of chess and sports, was concluded last Friday Hebrew in Jerusalem. The event was
organized by the capital’s chess club Jeruchess in collaboration with the Association of Chess
Professionals (ACP) under the auspices and the sponsorship of the Japhet family.
The crown group, Gideon Japhet Cup with six world class players in a five-day double round rapid
competition, was won by Russian Jan Nepomniachtchi – 6 / 10 ahead of Peter Svidler (Russia), Vassily
Ivanchuk (Ukraine), Boris Gelfand (Israel) and Georg Meier (Germany)5 each and Anna Muzychuck
(Ukraine) 4.
More than 200 players took part in four open rating categories. In the main section 68 players
competed in a 7 rounder including 14 GMs. No.1 rated Arkadij Naiditsch defended his title from the
third edition wit 6 /7 ahead of the Israeli champion Tamir Nabaty, former world champion Maria
Muzychuk (Ukraine), Evgeny Zanan, Tal Baron, Nitzan Steinberg (all Israel) 5.5 each; Former world
champion Anna Ushenina and Israel’s No.1 IM Yuliya Shvaiger 5 each etc.
The Open B section (43 participants) was dominated by Igor Goldberg who led the field all the way
through, scoring 6 points in 7 rounds undefeated ahead of 4 deputies: Alex Landa, Roy Wagman, Igor
Barenboim and Natan Levin with 5.5 points each.etc.
The players of the crown group were treated to a walking tour in old Jerusalem and a hike in the
Dead Sea.
GM Alex Khuzman played a simul against 16 players beating 15 and losing just to the tournament
director Alon Cohen.
Toernooisite: www.jeruchess.com/GideonJaphet2018
Resultaten: http://chess-results.com/tnr343852.aspx?lan=1&art=1
Album with all 11 videos for easy sharing:
https://vimeo.com/album/5275126
The 11 individual videos for easy sharing and embedding:
1= https://vimeo.com/278583718 Round 7
GM Ian Nepomniachtchi 2751 - GM Peter Svidler 2753 1/2 - 1/2
GM Vassily Ivanchuk 2710 - GM Boris Gelfand 2689 1 - 0
GM Anna Muzychuk 2564 - GM Georg Meier 2628 0 - 1
2= https://vimeo.com/278596891 Round 8
GM Peter Svidler 2753 - GM Ian Nepomniachtchi 2751 1 - 0
GM Boris Gelfand 2689 - GM Vassily Ivanchuk 2710 0 - 1
GM Georg Meier 2628 - GM Anna Muzychuk 2564 1 - 0
3= https://vimeo.com/278588955
Gideon Japhet Memorial - interim update - Open A
4= https://vimeo.com/278607467
Vassily Ivanchuk interview after round 8
5 = https://vimeo.com/278607454
Peter Svidler interview after round 8
6= https://vimeo.com/278611240
Georg Meier interview after round 8
7= https://vimeo.com/278741051
Round 9
8 = https://vimeo.com/278768469
Round 10
9 = https://vimeo.com/278822428
Ian Nepomniachtchi interview
10 = https://vimeo.com/278817901
Boris Gelfand interview (with bonus, an interview with his son in Russian)
11 = https://vimeo.com/278770091
Anna Muzychuk interview

Schaakschakeringen
Het juli nummer van Schaakschakeringen is uit. Dit is het magazine van de Nederlandse Bond van
Correspondentieschakers. Bestuurslid Johan Engelen roept op mee te denken over de toekomst van
de NBC. Ook analyses van mooie partijen zijn welkom. Zie www.correspondentieschaken.nl

Trainingsmateriaal
-

Dameoffer garandeert plaats in de schakershemel
Systemen van de tweede orde
Significance of the tablebases
Mastering Priyomes: A Key to Chess Improvement
Chekhover: wit maakt remise
Rapidpartij So – Praggnanandhaa Leon 2018

W. Klein – Wietze Nijdam cr 1968 http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/6/Game8404250.html

Tekst uit boek ‘Schaakideeën’, preview: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen

Dameoffer garandeert plaats in de schakershemel
Schakers en dameoffers bestaan in alle soorten en maten. Sommige schakers verdienen wereldfaam
door één enkele zet. De Apeldoornse theoloog en basisschoolconciërge Wietze Nijdam speelde in
1968 een bijzonder offer in een correspondentiepartij tegen W. Klein. De stelling is gewonnen voor
zwart, maar hoe win je een gewonnen partij?
26.. Dc6 en wit gaf op.
Tegenwoordig voer je zo’n partij in Fritz in, maar in 1968 waren schaakcomputers nog niet
voorhanden. Dat zou nog een jaar of tien duren. En pas vanaf 1991 konden schakers over
schaakprogramma’s voor de PC beschikken.
Voor een bloemlezing van Nijdams partijen zie: http://chesstempo.com/gamedb/player/149354
Soms hoor je van een partij, maar kun je hem niet meer achterhalen. Na een oproep in het wekelijks
SBSA-mailbericht reageerde Volkskrant-schaakcolumnist en voormalig Nederlands kampioen IM Gert
Ligterink: ‘De partij die hem een plaats in de schakershemel garandeert, speelde hij volgens mijn
databank in 1968 in een correspondentietoernooi. Ik heb de notatie in een pgn-bestand bijgesloten.’
W. Klein – Wietze Nijdam cr, 1968
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e6 6.Pdb5 Lb4 7.a3 Lxc3+ 8.Pxc3 d5 9.exd5 Pxd5 10.Ld2 Dh4
11.Df3 Pd4 12.Dd3 e5 13.Pe4 0–0 14.Lg5 Dh5 15.c3 Pb3 16.Td1 Pf4 17.Db5 Lf5 18.Lxf4 exf4 19.Pd6 f3 20.g3 a6
21.De5 Lh3 22.De4 Lg2 23.Lxg2 fxg2 24.Tg1 Tad8 25.g4 Dc5 26.Pxb7 Dc6 0–1

Wit aan zet wint.

Systemen van de tweede orde
Deze stelling van Mikhail Zinar komt voor in het boek ‘De compositie van het eindspel’ van Teun
Balemans (uitgeverij Schaaknieuws 1993, pagina 10).
Definitie van ‘Systemen van de tweede orde: Er zitten extra tempi in de stelling die op een tactisch
moment uitgespeeld kunnen worden. Belangrijk voor een systeem van de tweede orde is dat dit
uitspelen de oppositievelden transponeert.
Hierbij komt het begrip Paardensprong-oppositie aan de orde.
Over Mikhail Zinar:
https://timkr.home.xs4all.nl/admag/pionnen2.htm
https://www.themaven.net/chessdailynews (zoek op Zinar)
Over Teun Balemans:
www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/318-balemans-teun

Zwart kan remise houden. Enige zet: …Lh1!

Significance of the tablebases
In deze nieuwe ChessBase video bespreekt GM Karsten Müller de betekenis van tablebases.
https://videos.chessbase.com/Video/2018-07-05%20Significance%20of%20the%20tablebases

Mastering Priyomes: A Key to Chess Improvement
http://chessimprover.com/mastering-priyomes-a-key-to-chess-improvement
Tekst Glenn Mitchel.
Definitie GM Andrew Soltis: priyomes zijn positionele patronen.
Anders gezegd: een patroon met bijbehorende actieschema’s.
Onderzoek naar dit thema is gedaan door professor cognitieve psychologie IM Fernand Gobet.
Google op ‘chess’ en ‘templates’.
De site Chess Improvement is een initiatief van GM Nigel Davies en gericht op ‘chess improvement’.
De site bevat een reeks artikelen over diverse aspecten van o.a. schaaktraining en zelfmanagement.
Bijvoorbeeld over ‘mentale hardheid’: www.betterchesstraining.com/search/label/Psychology.

Chekhover: wit maakt remise
Video: https://www.facebook.com/kruzapzk/videos/2114128161961555
IM Vitaly Chekhover: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Chekhover

Rapidpartij So – Praggnanandhaa Leon 2018
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1924033
https://www.chess.com/news/view/so-retains-leon-title-but-pragg-had-him-on-the-ropes

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches,
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement,
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een
schaakcultuur opbouwen.
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk.
Deelnemers krijgen documentatie:
Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’
PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
Analysevragenlijst
Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’
Coaching video lijst
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk.
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer.
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl.

Kalender en sites
-

-

13-22 juli Leiden Chess Tournament https://www.leidenchess.com
14 juli begin NK senioren Dieren, 16 juli begin seniorentoernooi www.seniorentoernooi.nl
23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk
4-11 augustus 2018 22e HZ Schaaktoernooi https://hztoernooi.nl/index.php/nl
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

Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Speeldata KNSB-competitie 2018-2019 www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie
Ronde 1: 15 september 2018
Ronde 2: 6 oktober 2018
Ronde 3: 3 november 2018
Ronde 4: 24 november 2018
Ronde 5: 15 december 2018
Ronde 6: 9 februari 2019
Ronde 7: 16 maart 2019
Ronde 8: 13 april 2019
Ronde 9: 11 mei 2019
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
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
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
www.maxeuwe.nl
www.afekchess.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
www.chess.co.uk
http://chesstempo.com
http://susanpolgar.blogspot.nl
www.chessvibes.com
www.blackandwhiteindia.com
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

