Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 8 – 29 september 2015
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.
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Achtste nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven eveneens te lezen.
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 160 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (> 500 leden).

Een ouderbijeenkomst in Denksportcentrum Apeldoorn van de opgeheven Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn.
Op de foto geven GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft en Karel van Delft toelichting.
Voor een videoverslag zie: www.youtube.com/watch?v=JW2gsowyQYA en www.youtube.com/watch?v=wBD288RVnqM

Eén van de sheets die tijdens de ouderbijeenkomst ter sprake komen.

Stertrainingen en ouderbijeenkomst
De volgende Stertrainingen zijn zondag 4 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn.
Op deze trainingsdag is er ’s middags een ouderbijeenkomst over de rol van ouders en over de opzet
en inhoud van de trainingen. Informatie staat in de studiegids en op de documentatie dvd.
Karel van Delft leidt de bijeenkomst in met een aantal sheets. De sheets vormen module 14 van de
lezingenserie ‘Schaaktalent’, zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops.
Deelnemers aan de Stertrainingen krijgen binnenkort op de training een gratis exemplaar van het
magazine ‘New In Chess’. Zie www.newinchess.com/Magazine.
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert deze trainingen in Denksportcentrum Apeldoorn.
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl en eerdere afleveringen van deze nieuwsbrief.

www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/60-de-rol-van-ouders-bij-het-ontwikkelen-van-schaaktalent

Lois en Gerben wonnen allebei een dame!

Karel gaf een simultaan en legde ondertussen dingen uit (foto Brita Adams).

Uitlegsimultaan op schaakschool voor jeugd in Het Bolwerk
De vierde training van de schaakschool in Het Bolwerk (16 september) waren er acht kinderen.
Samen met ouders hebben we nieuwsbrief 7 bekeken. Interessant is de IJSCO-kalender (7 november
toernooi in Apeldoorn). Er was vrij schaken aan het begin en eind. We hebben vijf oefeningen van
Stap 1, hoofdstuk 5 gedaan. We hebben aflevering 3 van ‘Iedereen Kan Schaken’ gekeken. En we
hebben samen tegen het programma ‘Schaken is cool’ gespeeld. Volgende keer geeft Karel op
verzoek van de kinderen een simultaan.
De vijfde training (23 september) waren er zeven kinderen. We begonnen met vrij schaken. We
hebben video 4 van ‘Iedereen Kan Schaken’ bekeken. Daarin schaakte Graaf Schakula (Hans Böhm)
tegen een jonge Bianca Muhren. Zij is nu een van de Chess Queens. We hebben kort de site bekeken:
www.chessqueens.nl. Daarna gaf Karel een simultaan tegen twee duo’s en een trio. Ondertussen gaf
hij veel uitleg. Het was enorm leuk! Karel vertelde dat kinderen soms ook lessen kunnen geven. Lois,
Veerle en Rafael zeiden direct dat ze volgende keer een les willen geven.
De schaakschool heeft vooralsnog één groep, van 13.30 – 14.45 uur. Als er meer kinderen komen,
gaan we met een tweede niveaugroep om 14.45 uur beginnen.
De training kost 5 euro per les van 75 minuten. Een proefles is gratis. Je betaalt per semester (14
schoolweken). Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
De les bestaat uit gevarieerde lesvormen en partijtjes spelen.
Ouders, broertjes en zusjes zijn welkom tijdens het vrij schaken aan het begin en eind van de les.
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Op de site kun je een informatiefolder downloaden en een video over de eerste bijeenkomst zien.

Team eFXO Apeldoorn na de eerste ronde in Denksportcentrum Noord.

eFXO Apeldoorn wint eerste competitieronde met 9-1
eFXO Apeldoorn heeft afgelopen zaterdag in Denksportcentrum Noord de eerste KNSBcompetitieronde met 9-1 gewonnen van DD.
Thomas Beerdsen was als eerste klaar. Hij mailde zijn partij met licht commentaar:
Beerdsen,Thomas (2319) - Dickhoff, Ronald (2135)
Apeldoorn, 26.09.2015 (commentaar Thomas Beerdsen)
1.e4 e5 2.Lc4 Ik speel met wit verschillende dingen, dit is er een van. 2...Pf6 3.d3 Pc6 4.Pc3 Pa5
5.Pge2 Le7 6.0–0 c6 7.a4 Pxc4 8.dxc4 d6 9.b3 0–0 10.La3 Dc7 11.Dd3 a5?! Zwart kies het verkeerde
plan, dus dit is tijdverspilling. [11...Le6 De loper moet naar e6, en niet naar b7 of a6.] 12.Tad1 Td8
13.h3 Ik wilde f4 spelen, maar eerst eventueel Lg4 of Pg4 eruit halen. 13...b6?! Deze zet is nog niet zo
slecht, alleen het plan erachter wel. [13...Le6 De loper moet echt naar e6, om d5 en f5 onder
controle te houden.] 14.f4 Lb7? 15.De3 Er dreigt nu fxe5 dxe5 Lxe7 en b6 blijft hangen. 15...Te8?!
Dekt de loper, maar dit is wel heel passief. [15...Pd7 16.fxe5 Pxe5 17.Pd4 En wit staat iets beter.]
16.fxe5 dxe5 17.Lxe7 Txe7 18.Pg3 Op weg naar f5. 18...Lc8? Zwart erkent zijn eerdere fout, maar
daar is het nu te laat voor. [18...Pe8 19.Pf5 Te6 20.Dg5 Was nog het beste voor zwart, maar deze
stelling is natuurlijk geen pretje.] 19.Txf6! gxf6 20.Dh6? Onnauwkeurig, maar het blijft totaal
gewonnen. [20.Ph5! Leidt tot geforceerd mat in 6.] 20...Td7 Dit laat mat toe, maar de zwarte stelling
was toch al reddeloos. [20...f5] 21.Ph5 1–0
Op de site www.schaakstad-apeldoorn.nl staan een verslag en de partijen.
De partijen staan ook in gameviewers en een pgn-bestand op www.schaakacademieapeldoorn.nl
(button partijen naspelen). Bij sommige partijen staat commentaar van de spelers.

Zie www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie voor alle competitie-informatie.

De KNSB heeft de indeling gepubliceerd van de eerste twee ronden van de bekercompetitie:
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2015-2016/nieuws/indeling-beker-2015-2016
eFXO Apeldoorn speelt tegen de winnaar van ENO - WSG Winterswijk op een nader te bepalen datum
voor 14 december.
Bekerteamleider van Apeldoorn is Freddie van der Elburg.

Het 1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi
Schaakvereniging De Schaakmaat houdt zaterdag 7 november het 1e Apeldoornse IJSCO
Jeugdschaaktoernooi.
Wanneer:
Aanmelden:
Aanvang:
Groepen:
Speeltempo:
Prijzen:
Prijsuitreiking:
Inschrijfgeld:
Deelnemers:

zaterdag 7 november 2015
uiterlijk 12.45 aanwezig
13.00 uur
achtkampen, ingedeeld op speelsterkte (rating)
15 min. per persoon per partij
3 prijzen per achtkamp
rond 17.15 uur
6 euro, te betalen bij registratie aan de zaal
maximaal 80

Speelzaal:
Denksportcentrum Noord
Sleutelbloemstraat 22
7322 AG Apeldoorn
Inschrijving: vóór 6 november 2015 bij Harald van Riessen.
Bij voorkeur per email: riessen@versatel.nl
Telefoon: 06-51157912
Onder vermelding van: naam, geboortedatum, telefoonnummer en speelsterkte.
Indien aanwezig ook graag het KNSB-nummer vermelden.
Organisatie: www.deschaakmaat.nl.
Voor meer IJSCO toernooien, zie de link in de kalender onderaan deze nieuwsbrief.

Deadline aanmelding Veluws College Scholen Competitie
Organisator Xanthine Bruines-Gerritse bericht:
Belangrijk om te weten is dat scholen een aspiranten en/of pupillen team op kunnen geven voor de
Veluws College scholen competitie via de mail veluwscollegescholencompetitie@gmail.com.
Uiterlijk vrijdag 9 oktober moet de aanmelding bij ons binnen zijn.
Het site adres van de Apeldoornse scholencompetitie is: www.vcsc.nl.

Lichess.org
De gratis site http://nl.lichess.org biedt veel mogelijkheden.
Het menu maakt je snel wegwijs.
Je kunt de site in diverse talen lezen.
Je kunt er spelen, video’s zien, partijen analyseren, diagrammen opzetten en nog veel meer.
Spelen kan in diverse varianten, zoals 960 schaken of doorgeefschaak.
Zie ook http://fr.lichess.org/blog/VaFiBB0AAIMKXZEI/lichess-mobile-2.0.

Schaken voor kinderen met Syndroom van Down
Schaken is voor iedereen, ook voor kinderen met het Syndroom van Down.
In Servië zijn belangenorganisatie ‘Osmi Dan’ en schaakclub ‘Dr Prea Mitrovic’ een project begonnen
om hen te laten schaken.
Doelstelling is om de kinderen via schaken te helpen bij hun sociale integratie.
De organisatie wil in contact komen met andere mensen die dergelijke initiatieven ontwikkelen.
Het contactadres is vojkan5rovic@yahoo.com.
Zie www.chessdom.com/chess-for-kids-with-down-syndrome.

30. Taa2. Eljanov heft eigen zwakte op c3 op tegen Nakamura in World Cup.

Strategisch concept Eljanov: je eigen zwaktes opheffen
Als je schaakt wil je winnen. Je probeert zwaktes te creëren bij je tegenstander en daar vervolgens
van te profiteren. Je kunt het ook iets anders doen.
Een strategisch concept is dat je eerst je eigen zwaktes opheft. GM Pavel Eljanov gaf daarvan een
voorbeeld in een ‘Glanzpartie’ tegen GM Hikaru Nakamura in de World Cup.
IM Merijn van Delft besprak de partij afgelopen week in zijn woensdagavonduitzending op Playchess.
Dit zijn uitzendingen voor mensen die geabonneerd zijn, of een programma als Fritz van Chessbase
hebben gekocht. Zij kunnen de uitzending terugvinden in het archief van Playchess.
Merijn meldt: ‘De zet waar het om gaat is 30.Taa2!, want met die zet begint wit afscheid te nemen
van zijn c-pion en in ruil daarvoor zijn toren te activeren. Het principe is dus: niet passief je eigen
zwakte gaan verdedigen, maar die liever offeren en je stukken activeren.’
De partij is ook besproken op:
www.youtube.com/watch?v=D4iO8T_LUxs (Chess24, video Jan Gustafsson)
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1801768
www.chessbomb.com/arena/2015-worldcup/05-1-Eljanov_Pavel-Nakamura_Hikaru
http://en.chessbase.com/post/daniel-king-analyses-eljanov-s-win-over-nakamura
www.youtube.com/watch?v=pErw7E1-KiY (video Daniel King)
Site van de World Cup: http://www.bakuworldcup2015.com/en

Jorden van Foreest (links) toont een eigenstudie aan Ilja Zaragatski en Yochanan Afek (Zeeland 2013).

20. g4. Het feest begint.

Jorden van Foreest GM
Groninger Jorden van Foreest heeft zijn derde grootmeesternorm gehaald in het WK jeugd in het
Russische Khanty-Mansiysk (http://wjcc2015.fide.com). Hij voldeed al aan de ratingeis. Dat betekent
dat wereldschaakbond FIDE hem tot grootmeester benoemt.
Tijdens het WK speelde Van Foreest een fraaie aanvalspartij tegen Jinshi Bai.
Van Foreest, Jorden (2541) - Bai, Jinshi (2519)
World Junior Open 2015 Khanty-Mansiysk RUS (6.3), 07.09.2015
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 a6 6.Le3 Pf6 7.Df3 Lb4 8.Pxc6 bxc6 9.Ld4 c5 10.Le5 Lb7
11.0–0–0 Lxc3 12.Dxc3 Pxe4 13.De3 f6 14.Lg3 0–0 15.f3 Pxg3 16.hxg3 f5 17.Lc4 Te8 18.Td6 Dc7
19.De5 Te7 20.g4 fxg4 21.Txe6 dxe6 22.Lxe6+ Kf8 23.Txh7 Td7 24.Th8+ Ke7 25.Dxg7+ Kxe6
26.Dxg4+ Ke7 27.Dg5+ Kf7 28.Th7+ Ke6 29.Th6+ 1–0
In 2013 werd Jorden Europees kampioen U14. Coach IM Merijn van Delft schreef daar een tekst over
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/353-26-reasons-why-jorden-vanforeest-became-european-champion-u14.
Op Wikipedia staat een biografie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jorden_van_Foreest_%28schaker%29

Wietze Nijdam (links, foto Ed van der Meulen).

In Memoriam Wietze Nijdam
De Apeldoornse schaker Wietze Nijdam is overleden.
Schaakstad Apeldoorn heeft een rouwadvertentie gepubliceerd op www.schaakstad-apeldoorn.nl.
Enkele foto’s van Wietze staan in een Picasa-album van Ed van der Meulen:
https://picasaweb.google.com/100567483639025738146/KNSBCompetitieRonde505#.
Peter Boel heeft Wietze Nijdam diverse een aantal jaren als teamgenoot meegemaakt. Hij mailt:
‘Een heel bescheiden, zachtaardige, zelfs schuchtere man, die briljant kon schaken. Eind jaren zestig,
begin jaren zeventig schijnt hij heel goed geweest te zijn – Nederlandse subtop. Hij heeft ook
weleens meegedaan aan de Reservegroep van IBM of Hoogovens. In de tijd dat ik hem kende –
vooral jaren tachtig – kon hij soms ook briljant spelen. Echt agressieve aanvalspartijen. Maar zijn
bescheidenheid heeft volgens mij grotere successen altijd in de weg gestaan. In het schaken en
misschien ook in het leven.’
Onderstaand verhaal is een eerbetoon aan Wietze. Het is hoofdstuk 87 van het boek Schaakideeën.

87. 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

Juf Floortje geeft schaakles
De schoolschaakclub van De Lettertuin in Ede komt elke maandag na schooltijd bijeen. Leerlingen
leren ook van zelf lesgeven. Dat kun je zien in de korte video ‘Juf Floortje geeft schaakles’:
https://www.youtube.com/watch?v=S70T1Wr9wgk&feature=youtu.be.
Zie voor wekelijkse verslagen: www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.

De Koning van J. H. Donner
IM (en GM eindspelstudies) Yochanan Afek en IM Hans Böhm schrijven een serie boeken over de
schaakstukken. Eind dit jaar komt het laatste deel uit. Dat gaat over de koning. Als opwarmertje is er
in deze nieuwsbrief aandacht voor de koning. Dit keer over een boek met dezelfde titel.
‘De Koning’ is de titel van een boek van grootmeester J.H. Donner, in de volksmond Jan Hein Donner.
Het bestaat uit een bloemlezing uit de artikelen die de drievoudig Nederlands schaakkampioen heeft
geschreven. De bloemlezing is samengesteld door Tim Krabbé en Max Pam.
Donner leerde pas op zijn veertiende schaken. Hij wisselde wereldprestaties en wanprestaties af.
Donner had een complexe persoonlijkheid. Hij was nogal eens in een controverse verwikkeld en had
een scherpe pen. Hij schuwde het niet te constateren dat vrouwen niet kunnen schaken. Dat was ook
logisch volgens hem, want ‘ze hebben wel wat beters te doen’.
Eén van zijn eerste artikelen droeg de titel ‘Over de rechtvaardigheid van het schaakspel’. Niet lullen,
maar poetsen. ‘Niet de sterkste wint, niet de objectief beste denker, maar de vasthoudendste
vechter, zoals het ook in het leven gaat.’ Essentiële kenmerken van het leven en het schaken vatte hij
samen in de naam van een artikelenserie voor dagblad De Tijd: ‘Wie schaakt moet mat verwachten’.
Analyses van cognitief psychologen over denkstrategieën en brein-management had Donner niet
nodig: ‘Schaken is een snuffelend graaiend zien.’
Aan voorspellende kwaliteiten ontbrak het hem een enkele keer. Bijvoorbeeld ten aanzien van Bobby
Fischer. In 1958 schreef hij: ‘… maar een wereldkampioen zit er mijns inziens niet in.’
Voor een biografie van Alexander Münninghoff in het Biografisch Woordenboek van Nederland zie
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/donner.
Voor fragmenten van Donner in Jop Pannekoek's documentaire ‘Liefde voor Hout’(1979), zie
www.youtube.com/watch?v=PmMi5M3tBuI.

London Chess and Education Conference 2015
Het voorlopige programma van de London Chess and Education Conference op 5 en 6 december
2015 staat online: http://londonchessconference.com/programme-2015.
Het thema luidt: ‘Chess and Society’ (schaken en samenleving).
Een reeks educatieve thema’s komt aan bod. Zie het programma op de site.
Zie onder meer www.chesstalent.com voor verslagen omtrent de eerdere twee edities.
De conferentie is onderdeel van het programma van de London Chess Classic.
De leiding berust bij IM Malcolm Pein, IM Stefan Löffler en John Foley.

Thomas Beerdsen door voetbalclub ZVV geïnterviewd op ‘de bank’.

Schakers in voetbalshirts.

Schaken en voetbal
‘Chess and Football’ is één van de thema’s van de London Chess Conference 2015.
GM Simen Agdestein is een van de deelnemers aan deze workshop. De socioloog is bekend als
grootmeester, trainer/manager van wereldkampioen Magnus Carlsen en als voormalig speler van het
Noors nationaal voetbalteam.
Centraal in de workshop staat wat schaken kan bijdragen aan de ontwikkeling van voetballers, meldt
conferentiedirecteur IM Stefan Löffler in een mail.
Hieronder staan een aantal gedachten en ervaringen van Karel van Delft omtrent schaken en voetbal:
- Een gezond lichaam en een gezonde geest (klassieke Griekse wijsheid): voetbal en schaken zijn een
goede combinatie.
- Zie een artikel van Tim Krabbé over Agdestein: http://timkr.home.xs4all.nl/admag/agdestein.htm
- Voor jongeren is het soms lastig als er op je zaterdag een voetbalwedstrijd en een schaaktoernooi
zijn. Veel schakers gaan in een lager team voetballen, maar trainen door de week wel intensief.
- De Apeldoornse voetballende schaker FM Thomas Beerdsen is meer dan twintig keer Nederlands
jeugdkampioen geworden. Een paar jaar geleden werd een actie gehouden om geld te verzamelen
voor zijn deelname aan het Europees jeugdkampioenschap. Zijn voetbalclub ZVV organiseerde een
simultaan: www.google.nl/search?q=thomas+beerdsen+zvv&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=kXj5VYfjM4vSygO_lLqwBg.
Ook interviewde zijn voetbalclub hem over schaken en voetbal in een Youtube film op de clubsite:
https://www.youtube.com/watch?v=UMKPI6BCjYs
- In trainingen met voetballende schakers trek ik soms parallellen tussen schaken en voetbal. Dat
levert allerlei inzichten op die zowel voor voetbal als schaken interessant zijn, zowel voor wedstrijden
als de opzet van een training. Bij beide sporten moet je bewust en systematisch trainen (deliberate
practice). Ik ga nader uitwerken is in hoeverre de analysevragenlijst voor schaken is te vertalen naar
voetbal. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst.
- Merijn van Delft noemt in een lezing Edgar Davids als schaakliefhebber:
https://www.youtube.com/watch?v=DGgr-NntMNs.
- Zevenvoudig Nederlands kampioen GM Loek van Wely voetbalde altijd veel voor zijn conditie. Jaren
geleden speelde Merijn twee seizoenen met hem in het zevende team van voetbalclub Willem II. De
spelers van dat team waren schakers, je moest minimaal 2300 elo hebben.
- In Nederland is een jaarlijks schaak-voetbal nationaal kampioenschap. Zie bijvoorbeeld:
http://sgking.nl/schaak-voetbal
http://www.svgoes.nl/senioren-toernooien/451-goes-verdiend-vijfde-bij-schaakvoetbal
http://www.sksouburg.net/toernooien/957-schaakvoetbal-2015
http://www.hmcdenbosch.nl/2012/06/nederlands-kampioen-schaakvoetbal
- Een bespiegeling schaakvoetbal van David van Kerkhof:
http://schaaksite.nl/page.php?al=schaakvoetbal
- Een kennelijk grappig bedoelde site over voetbal hooligans die gaan schaken:
http://nieuwspaal.nl/voetbalhooligans-stappen-massaal-over-naar-schaken
- Een beetje googelen levert allerlei dingen op, bijvoorbeeld
het spel soccer chess: http://www.grapac.co.jp/game/eng/eng_soccer
http://www.courierpress.com/sports/tactics-of-chess-similar-to-soccer
- Zelf trek ik in lessen wel eens vergelijkingen: stukken moeten samenwerken, net als spelers in een
voetbalteam.
- Een leerling deed soms moeilijk in de schaakles op een basisschool. Hij was keeper bij de jeugd een
betaald voetbalclub. Ik vroeg hem aan de klas te vertellen hoe de discipline tijdens de training was.
En waarom dat zo was. De conclusie was dat je in schaaklessen ook zulk gedrag moet vertonen.
- Soms doe ik ‘voetbal-schaak’ in een schoolklas: twee kinderen spelen een snelschaakpartij, de rest
van de klas mag suggesties roepen. Net als voetbalsupporters.

Quote GM Yasser Seirawan over strategie
‘Strategy, then, is the purposeful pursuit of a simple goal: to gain an advantage of some sort over
your opponent. With some idea of the intellectual meaning of strategy, we can begin to see its
usefulness. No more aimlessly charging from move to meaningless move. And no more blank staring
at a board that makes no sense to us at all. Far from complicating our games, strategy actually
simplifies them!’
(Boek ‘Winning Chess Strategies’ van Yasser Seirawan, bladzijde 4).
Seirawan is verbonden aan de Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis.
Op YouTube staat een reeks uitstekende videolessen van hem:
www.youtube.com/results?search_query=seirawan

Kalender
-

Woensdag 30 september Schaakschool in Het Bolwerk
Zondag 4 oktober tweede Stertrainingen Denksportcentrum Apeldoorn
Maandag 19 oktober jeugdtoernooi Bennekom (link zie onder)
Zaterdag 31 oktober PK OSBO Denksportcentrum Noord
Zaterdag 7 november 1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi
Zaterdag 14 november 10e Kreeft Consultancy BSV schaaktoernooi Bennekom

Jeugdtoernooien
(suggesties welkom)
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen.
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
Ma 19 oktober - Bennekom:
www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=767.

KNSB kalender
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=

KNSB competitie zaterdagen
26 sept 2015
10 okt 2015
7 nov 2015
12 dec 2015
9 jan 2016
13 feb 2016
19 mrt 2016
2 april 2016
23 april 2016

Persoonlijke kampioenschappen OSBO
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie
Ronde 1 en 2 op 31 oktober 2015
Ronde 3 en 4 op 19 december 2015
Ronde 5 en 6 (Ronde 1 en 2 Hoofdklasse) op 30 januari 2016
Ronde 7 en 8 (Ronde 3 en 4 Hoofdklasse) op 27 februari 2016
Ronde 9 (Hoofdklasse 5) op 26 maart 2016 (slotronde alle klassen).

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24
april en 22 mei. Reservedatum is 8 mei (de dag na de Jeugd-NK’s).
De eerste acht trainingen duren 3 uur, de laatste twee trainingen duren 5,5 uur.
Apeldoornse Schaaksites
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Schaakstad Apeldoorn / eFXO Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
Schaaktalent.nl www.schaaktalent.nl

