Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 95 – 7 maart 2019
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.

Thomas Beerdsen heeft eerste GM-norm gehaald. Met IM Rob Hartoch in Apeldoorns weekeindtoernooi in 2005.
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95e 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 342 e-mail abonnees en enkele duizenden 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 (Schaakstad Apeldoorn) en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Voor jeugd. 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 aan hoogbegaafden
klassen op cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Vanaf 4 februari acht klassen op Montessori Pallas Athene in Amersfoort.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op Apeldoornse 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.
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag
Basisschool Sint Victor school maandagavond
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof)
Basisschool Passe-Partout De Rank vrijdagmiddag
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag
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 Training individueel en groepjes, MSA-trainingen
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training Voor volwassen en jeugd, ook duo’s
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

Karel heeft het spel ooit gekregen van GM Sipke Ernst en GM Alexandre Dgebuadze die bij hem logeerden.

Hands and Brains: twee duo’s tegen elkaar. Ene partner noemt stuk (of pion)en de andere partner speelt daarmee.

Fatima en opa Adil. Wit aan zet wint. Er zijn twee versies van dit Mat van Dilaram.
Gewone spelregels: Wit speelt Th8+, Lg2 enzovoort.
Mansube versie van As-Suli: https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
Zie ook tekst Tim Krabbé: https://timkr.home.xs4all.nl/admag/sistani.htm

Schaakschool Het Bolwerk: schaken voor drie
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen.
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 6 maart de 24e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
-

Schaken voor 3
Hands and Brains
Chessmatec
Stap 1 H9 oefeningen voordelige ruil
Solitaire

Verslag 14.45 groep:
-

Rondvraag: www.fide.com ratings
Onderling schaken op DGT-bord
Openingsvalletjes Bill Wall 22, 23
Batavia toernooi site
Hands and Brains uitleg
Mat van Dilaram
Chessmatec

Verslag 16.00 groep:
-

Onderling schaken op DGT-bord
Batavia toernooi site partijen
Tutor 3 H13 tien oefeningen + herhalen
Koningsgambiet partij 3 en 4
Euwe partij 15

Sint Victor school. Hands and Brains. Als er een trio is, speelt één speler gewoon schaak.

Hertog van Gelre. Schaakles na een carnavalsdag.

Hertog van Gelre. Lois begeleidt Hands and Brains.

Hertog van Gelre. Mario team van Damian en Jolien in actie tegen Ninja (Fynn) en Fortnite (Simon).

Hertog van Gelre. Hands and Brains. (foto Lois)

Hertog van Gelre. Partij Hidde – Luke: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/6/Game1837765.html

Het Woudhuis. Hands and Brains. Eén partij is digitaal opgeslagen.
Femke + Sten – Thyrsa – Hugo: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/6/Game2107796.html

Het Woudhuis. Wat nu? Kijken, denken, doen.

De Zevensprong. Onderling schaken of kat en muizen.

De Zevensprong. ChessMatec.

De Zevensprong. Begin nieuwe lesserie. (foto Rukiye)

Schoolschaaklessen: Hands and Brains
In schaaklessen op diverse basisscholen stond deze week ‘Hands and Brains’ centraal. Je speelt dit
met twee duo’s. De ene partner is het Brain, die noemt een stuk of zegt ‘pion’. De andere partner is
Hand, die moet dan met genoemd stuk of een pion een zet doen.
Bij De Zevensprong is een nieuwe lesserie begonnen. In plaats van drie nemen nu negen kinderen
deel.
Binnenkort krijgen de scholen waar Schaakacademie Apeldoorn les geeft elk enkele houten klokken.
Er zijn nog steeds veel scholen waar geen schaaklessen zijn. Leerlingen van die scholen kunnen
terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag. Daar zijn drie niveaugroepen.
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn

Apeldoornse scholencompetitie indelingen finaleronden en ABKS
De finaleronden van de VCSC scholencompetitie zijn bekend. Zie ook onder aan deze nieuwsbrief.
Coördinator Chris Doornekamp meldt:
In de finaleronden beginnen we met de stand weer op nul. Teams in de topklasse en in de 1e klasse
spelen opnieuw een 8-kamp, met speelronden in maart, april en mei.
Uitslagen en standen houden we vanaf nu bij op de website www.schoolschakenapeldoorn.nl
Het is alweer een paar weken geleden dat we het 42e Apeldoorns kampioenschap schoolschaken
hebben beleefd. Het was een heel geslaagde happening met veel schaakplezier voor alle
(235!) deelnemers. Alle uitslagen staan inmiddels op de www.schoolschakenapeldoorn.nl onder het
kopje ABKS. Op de website staan verder de foto's van Jeroen van Esseveldt en een mooie
'aftermovie' van het toernooi, zie https://youtu.be/8T_Xiplu92s
Mocht je nog tips / verbeterideeën hebben over opzet van het toernooi, laat het ons ook vooral
weten!
Naast het schaken, was de circusschool weer een hit. Onderstaand nog een korte oproep van
'circusdirecteur' Tjapko Adams voor kinderen die wel vaker zouden willen oefenen met
circuskunsten! Kunnen jullie dit doorgeven aan de deelnemers van school?
Behalve schaken bleken een hoop kinderen nog meer talenten in huis te hebben. Bij de
circusspeelplaats van Circus Apeldoorn was het gezellig druk. Ontzettend leuk om te zien met hoeveel
enthousiasme er tussen alle speelrondes door weer geoefend werd met allerlei circustechnieken. De
aandacht verdelen over circus en schaken bleek echter soms lastig. Wil jij een keer verder spelen bij
het circus, dan ben je bij deze uitgenodigd een of twee keer met een reguliere les mee te doen op
dinsdag (16:15) of zaterdag (09:30). Stuur ons ajb even een mailtje (info@circusapeldoorn.nl) als je
van plan bent te komen, of als je vragen hebt. Bij veel aanmeldingen richten we een aparte groep in
voor de schakers. Bedankt voor jullie enthousiasme en de leuke dag! Meer informatie
op www.circusapeldoorn.nl/abks2019

Simultaan IM Merijn van Delft tijdens vorige MSA-training.

MSA training Konings-Indisch Merijn van Delft
Schaakacademie Apeldoorn houdt elk kwartaal een MSA-training voor talentvolle en gemotiveerde
jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurt op zondagmiddag in Denksportcentrum Apeldoorn,
Dubbelbeek 24. MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.
Elke training staat bepaald thema centraal. De tweede keer is dat het Konings-Indisch.
Uitgangsstelling: 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7.
De tweede training is zondag 31 maart 2019. Trainer is IM Merijn van Delft.
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
De trainer opent de middag met een inleiding. Deelnemers spelen met wit en zwart een partij van 30
minuten bedenktijd (en noteren) per persoon tegen een gelijkwaardige tegenstander.
Na iedere ronde bespreekt de trainer cruciale momenten uit de partijen.
De trainer geeft simultaan met de opening. Spelers nemen daar als duo aan deel (consultatieschaak).
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie en een trainingsverslag toegezonden.
Van de training worden foto’s en videobeelden gemaakt voor de nieuwsbrief en site van
Schaakacademie Apeldoorn.

De trainingen zijn niet alleen bedoeld voor deelnemers die een bepaalde opening spelen. Juist als je
andere openingen speelt is het nuttig eens te oefenen met andere systemen. Ideeën kunnen in
allerlei stellingen bruikbaar zijn. Bovendien leer je algemene kennis, inzichten en vaardigheden.
De training begint 31 maart 2019 om 12.30 uur.
Inleiding door trainer.
Twee maal partijen van 30 minuten per persoon per partij.
Analyses na speelronden.
Simultaan van een uur door trainer aan duo’s.
Twee maal een kwartier pauze. De training is ongeveer 17.30 uur afgelopen.
Trainingslocatie is Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
Deelname kost 25 euro. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Aanmelden is mogelijk bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating.
Tijdschema:
12.00 inloop
12.30 – 12.45 kennismaken en inleiding trainer
12.45 – 14.00 partij 1 en zelf analyseren plus pauze
14.00 – 14.30 analyse trainer
14.30 – 15.45 partij 2 en zelf analyseren plus pauze
15.45 – 16.00 pauze
16.00 – 17.30 simultaan (trainer geeft tussendoor en na iedere partij kort commentaar bij spelers)

IM Hugo ten Hertog

GM Artur Joesoepov

Masterclasses Hugo ten Hertog en Artur Joesoepov
Informatie over komende masterclasses met IM Hugo ten Hertog en GM Artur Joesoepov:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
De komende masterclass met Hugo ten Hertog is zondag 17 maart. Thema: lopereindspel.
De masterclass met Artur Joesoepov is 14 april. Thema: verdedigen.
Het is mogelijk voor één training in te schrijven.

Minigame: zwart wint met …Lf8-b4.

Schaakles senioren in het Bolwerk: verdediger uitschakelen
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Lessen van 9.00 – 10.30 uur beginners (momenteel geen groep). Van 10.30 – 12.00 uur gevorderden.
In wijkcentrum Het Bolwerk was woensdagmorgen 6 maart schaakles voor senioren.
Verslag 6 maart:
- Partijtjes CKK
- Uitleg schaken-voor-3, hands and brains
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken via Fritz
Joostensz – Langeslag: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/6/Game982765.html
- Tutor 2 H4 verdediger uitschakelen
- Batavia toernooi Van der Wiel verrekent zich partij 5 http://batavia1920.nl/chess
- Meester tegen amateur 13

Oefeningen Chess Karate Kid
http://www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf

Karin Pruijssers zet mat.

Karin Pruijssers wint 5e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen
Karin Pruijssers heeft 1 maart in het Veluws College Mheenpark het vijfde Open NK schaken voor
Speciale Doelgroepen gewonnen. Het is haar vierde titel.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=c55bs_dCgZ4&feature=youtu.be
Meer informatie: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl en www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Foto’s Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/qnkvHgHdLncvDizG8

GM Roeland Pruijssers (wit) en Wiggert Pols: https://www.youtube.com/watch?v=OxWOHxUgdXY&feature=youtu.be

Fabian de Vries (wit) versus broer Tobias de Vries.

OAJK + match Roeland Pruijssers – Wiggert Pols
Op 28 februari en 1 maart vonden de 40e Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak
Kampioenschappen plaats in het Veluws College Mheenpark.
GM Roeland Pruijssers was de eerste dag toernooicoach.
Meer informatie: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl en www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Ed van der Meulen bericht:
OAJK 2019 - dag 1: https://photos.app.goo.gl/nEe9giRo8DBJLLqM8
OAJK 2019 - dag 2: https://photos.app.goo.gl/5KVjzU1fPdgWnJ9TA
OAJK 2019 (Niels Albers' album inclusief prijsuitreiking):
https://www.flickr.com/photos/143614926@N08/albums/72157707092077505

Speciale Doelgroepen

OAJK eindstanden

Analyses match Roeland Pruijssers – Wiggert Pols
Op de tweede OAJK-dag speelde Roeland Pruijssers een rapid match over vier partijen tegen
Nederlands jeugdkampioen Wiggert Pols. Pruijssers won met 4-0.
De derde en vierde partij werden door Schaakstad Apeldoorn live uitgezonden:
http://view.livechesscloud.com/35f769a7-8100-49dd-a196-be3195c467d2
De eerste twee niet. Iets met verkeerd bord en software en een vergeten kabeltje, meldt Ed van der
Meulen. Roeland Pruijssers heeft de twee niet genoteerde partijen gereconstrueerd. Ook heeft hij
enkele partijen van commentaar voorzien:
Pols, Wiggert (2113) - Pruijssers, Roeland (2512) [C21]
OAJK match (1), 03.02.2019
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 Pf6 4.Lg5?! dxc3 5.Pxc3 h6 6.Lh4 d6 7.Pf3 Le7 8.Lc4 0–0 9.0–0 Pc6 10.Dc2 Lg4
11.Pd2 Pe5 12.Lb3 Pg6 13.Lg3 Ph5 14.Pd5 c6 15.Pe3 Le6 16.Lxe6 fxe6 17.Db3 Dd7 18.Pf5 Lg5
19.Lxd6? Tf7 20.Pf3 exf5 21.e5 Phf4 22.Tad1 Pd5 23.g3 Le7 24.Txd5 cxd5 25.Dxd5 Pf8 26.Tc1 Td8
0–1
Pruijssers, Roeland (2512) - Pols, Wiggert (2113)
OAJK match (2), 03.02.2019
[Roeland Pruijssers]
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 d6 6.c4 Le7 7.P1c3 a6 8.Pa3 f5 9.exf5 Lxf5 10.Pc2 Pf6
11.Pe3 Le6 12.g3 0–0 13.Lg2 Tb8 14.0–0 Pd4 15.Ped5 b5 16.b3?! [16.cxb5!?]
16...b4?! [16...bxc4 17.bxc4 ]
17.Pxf6+ Lxf6 18.Pd5 e4? [18...Kh8 19.Lb2 ]
19.Lxe4 [of 19.Pxf6+ Dxf6 20.Lxe4 Pf3+ 21.Dxf3 Dxa1 22.Dh5 h6 23.Lxh6]
19...Pf3+ 20.Dxf3 Lxa1 21.Dh5 g6 22.Lxg6 Dd7 [22...Tb7 23.Lh6+–]
23.Lh6 Lg7? [23...Ld4 24.Lxf8 (24.Le4 Tf7 25.Pf4 ) 24...hxg6 25.Dd1 Lxd5 26.Dxd4 Lc6 27.Lxd6+–;
23...Le5 24.Le4 Tf7 25.c5 ]
24.Lxh7+ Kh8 [24...Kxh7 25.Lg5+ Kg8 26.Pe7+]
25.Lg5 Le5 26.Lg6+ Kg8 27.Pe7+ Kg7 28.Dh6# 1–0
Pols, Wiggert (2113) - Pruijssers, Roeland (2512)
OAJK match (3), 03.02.2019
[Roeland Pruijssers]
1.Pf3 f5 2.d3 Pc6 3.e4 e5 4.d4!? [Weens met verwisselde kleuren.]
4...fxe4 5.Pxe5 Pf6 6.Lc4 [6.Le2]
6...De7!? [6...d5]
7.Lf7+ Kd8 8.Pxc6+ bxc6!? [8...dxc6]
9.Lc4 d5 10.Le2 Df7 11.c4?! [11.0–0 Dg6 12.Kh1]
11...Dg6 12.g3 Lg4?! [ 12...Lb4+ 13.Pc3 Tb8]
13.Pc3 Lb4 14.Lf4 [14.cxd5! cxd5 15.0–0 Lxc3 16.bxc3 ]
14...Tb8!? 15.0–0 [15.cxd5?! Lxe2 16.Dxe2 Pxd5]
15...Dh5!? [15...Tf8]
16.f3?! [16.Lxg4 Pxg4 17.h4 Tf8 ]
16...exf3 17.Lxf3 Lxc3 18.bxc3 Tb2 19.h4 Lxf3 20.Dxf3 Dxf3 21.Txf3 dxc4 22.Lg5 Tf8 [22...Te8!?]
23.Tf2 Txf2 24.Kxf2 Kd7 25.Lxf6 Txf6+ 26.Ke2 Tf5 27.Tf1 [27.Tc1 Ta5 28.Tc2 Tb5 ]
27...Txf1 28.Kxf1 c5 29.dxc5 Kc6 30.Ke2 Kxc5 31.Ke3 Kb5 32.Kd2 Ka4 33.Kc2 Ka3 34.Kb1 h5 [34...g6
wint ook 35.Ka1 Ka4 36.Kb2 Kb5 37.Kc2 Kc5 38.Kd2 Kd5 39.Ke3 Ke5 40.Kf3 Kf5 41.Ke3 (41.Kf2 Kg4)
41...Kg4 42.Kf2 h6! 43.Kg2 g5 44.hxg5 hxg5 45.Kf2 Kh3 46.Kf3 c6 47.Kf2 g4]
35.Ka1 Ka4 36.Kb2 Kb5 37.Kc2 Kc5 38.Kd2 Kd5 39.Ke3 Ke5 40.Kf3 Kf5 41.Ke3 Kg4 42.Kf2 Kh3 43.Kf3
g6 44.Kf2 Kh2 45.Kf3 a5 46.a4 Kg1 47.g4 [47.Kf4 Kf2 48.g4 Ke2 49.gxh5 gxh5 50.Kg5 Kd2 51.Kxh5
Kxc3 52.Kg6 Kb3 53.h5 c3–+]
47...Kf1 48.gxh5 gxh5 49.Ke3 Ke1 50.Kd4 Kf2 51.Kxc4 Kg3 52.Kb5 Kxh4 53.Kxa5 Kg5 [Zwart zijn pion
is eerder aan de overkant en wint.] 0–1

Pruijssers, Roeland (2512) - Pols, Wiggert (2113)
OAJK match (4), 03.02.2019
[Roeland Pruijssers]
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 d6 6.c4 Le7 7.P1c3 a6 8.Pa3 f5 9.exf5 Lxf5 10.Pc2 Pf6
11.Pe3 Le6 12.g3 0–0 13.Lg2 Tc8!? [Verbetering op de tweede partij]
14.0–0 b5!? 15.cxb5 axb5 16.Pcd5 [16.Pxb5?! d5 ]
16...Pd4 17.Ld2 Pxd5 18.Pxd5 Tc5 19.La5? [19.Pxe7+! Dxe7 20.Le3 Df6 (20...Ld5 21.Lxd4 exd4
22.Dxd4 ) 21.f4 ]
19...Dxa5 20.b4 Dd8 21.Pxe7+ Dxe7 22.bxc5 dxc5 23.Dd2 Dd6 24.Tad1? Ld5? [24...Lg4! 25.f3 Lxf3 ]
25.f4! [25.f3? Ta8 ]
25...exf4 26.Txf4 Txf4 27.gxf4 Lf3?! [27...h6=]
28.Te1 c4?! [28...h6]
29.De3 Dg6 [29...Lxg2 30.De8+ Df8 31.Kxg2 ]
30.De8+ Dxe8 31.Txe8+ Kf7 32.Td8 Pe2+ [32...Pe6 33.Tb8 ]
33.Kf2 Lxg2 34.Kxe2 Ke6 35.Tg8 g6 36.Ke3 Kf5 [36...Lf1]
37.Tc8 Kg4 38.Tc5 b4 39.f5 [39.Txc4 Ld5 40.Kd4! Lxc4 41.Kxc4 Kxf4 42.Kxb4+–]
39...gxf5 40.Txc4+ Le4 41.Txb4 Kh3 42.Txe4 fxe4 43.a4 1–0
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/4/Game2446984.html

Een snelle remise volstaat in ronde 9 voor de GM-norm.

https://bergensjakk.no/2019/02/25/kragero-resort-chess-2019-dag-5

Thomas Beerdsen eerste grootmeesternorm in Noorwegen
IM Thomas Beerdsen heeft zijn eerste grootmeesternorm gehaald. Dat gebeurde in het Kragerø
Resort Chess 2019 toernooi van 20 t/m 24 februari in Noorwegen.
Toernooisite: http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=KrageroResortChess2019KrageroSjakklubbUngdom
Partijen IM Thomas Beerdsen:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/24/Game30603578.html

Thomas Beerdsen meldt:
Van 20 tot 24 februari vond in Kragerø, Noorwegen het Kragerø Resort Chess toernooi plaats. Het
was een redelijk sterk bezet open toernooi, met dubbele rondes. Ik was 11e geplaatst en er deden
genoeg GM’s mee, dus van tevoren was mijn doel om in ieder geval in de buurt van een norm te
komen. Uiteindelijk liep het erg goed, en behaalde ik met een score van 7/9 een TPR van precies
2600 mijn eerste GM-norm. Hier een aantal fragmenten van mijn partijen:
In ronde 3 tegen Noorse jeugdspeler Ranaldi speelde ik een mindere partij, maar hielp mijn
tegenstander mee:

Beerdsen,Thomas (2454) - Ranaldi, Lucas (2229)
Kragerø Resort Chess, 21.02.2019

[De opening is niet helemaal naar wens voor mij gelopen, en zwart staat op zijn minst oké. Alleen heb
ik met d4 een truc in de stelling gebracht, waar hij intrapte:]
18.d4 Pxd4?? 19.Txd4! e5 [De enige poging, maar het is niet voldoende.]
[Na 19...Dxd4 is het mat met 20.Dxc6+ bxc6 21.La6#]
20.Txd7 Txd7 21.Le3 Da5 22.Lc4 Th4 23.Lb3 Txh2 24.Dxf6 Tg2 25.Tf1 Tg6 26.Df5 Tg8 27.a3 Te8
28.Td1 Dd8 29.Lxa7 Tee7 30.Lc5 Kc7 31.Te1 Te8 32.Lxf7 1–0
De partij van ronde 4 tegen de Noorse GM Urkedal had ook verkeerd af kunnen lopen:

Urkedal, Frode Olav Olsen (2522) - Beerdsen,Thomas (2454)
Kragerø Resort Chess, 22.02.2019

[Na een heftige opening besluit ik hier om een pion te pakken, waar ik eigenlijk meteen al spijt van
had.]
24.Pf3 Dxe4? 25.Da5 [Pion meer is leuk, maar dit opent mijn koning nog meer.]
25...Tc8 26.Kb1 Le7 27.Te1 Db7 28.Pxe5 [Dit offer is natuurlijk erg verleidelijk, maar het had nog
sterker gekund.]
[28.Lxe5! dxe5 29.Dxe5+– Wit houdt nu het paard over, wat in deze stelling veel gevaarlijker is. Ik
heb hier geen verdediging meer.]
28...dxe5 29.Lxe5 [Dit overleef ik nog net.]
29...Kf8 30.Tf3 Tg6 31.Tef1 Tc6 32.Dd5 Db5 33.Dd4 Kf7 34.Tf5 Dc4 35.Df2 a5 [We hadden allebei
niet veel tijd meer, dus ik besluit om ook maar aan te gaan vallen. Inmiddels staat zwart trouwens
prima.]
36.b3 Da6 37.Df3 a4 38.Dd5+ Ke8 39.Lxf6 axb3 40.cxb3 Tcxf6 41.Txf6 Txf6 42.Dg8+ Kd7 43.Dd5+
Td6 44.Df5+ Kd8 45.Tf3 [Dit laat mat toe, maar het was al over.]
45...Td1+ 46.Kc2 De2+ 47.Kc3 Dd2+ 48.Kc4 Db4# 0–1
In ronde 8 speelde ik eerst een goede partij tegen de Belgische GM Malakhatko, tot ik met 1 zet al
mijn voordeel weggaf:

Beerdsen,Thomas (2454) - Malakhatko, Vadim (2525)
Kragerø Resort Chess, 24.02.2019

20.Lf4 [Ik wilde de zwartveldige lopers ruilen, maar had zijn volgende zet gewoon compleet gemist.]
[20.fxg6]
20...e6 [Opeens hangt er bij mij ook van alles.]
21.Lxe5 [21.Pe3 Dit lijkt niet te werken, maar blijkt juist de beste te zijn. 21...Lxf4 22.Txf4 e5 Hier was
ik gestopt met rekenen, maar te vroeg! 23.fxg6! fxg6 (23...exf4 24.gxh7+ Ziet er verschrikkelijk uit
voor zwart.) 24.Txf8+ Pxf8 25.Pb5+–]
21...dxe5 [Nu hangen er ook 2 paarden, maar ik had nog net iets gevonden om ze te redden:]
22.fxg6 fxg6 23.Txf8+ Dxf8 24.Tf1 Dd8 25.Pf6+ Pxf6 [Dit gaat net, maar ziet er natuurlijk wel
gevaarlijk uit.]
[Simpelweg 25...Kg7 was ook prima voor zwart geweest]
26.gxf6 exd4?? [Zwart wint een paard, maar zijn koning heeft 0 verdedigers.]
[26...Kh7! Was de enige zet, met als pointe 27.f7 Dd6! waarna zwart ook weer zeker niet minder
staat.]
27.Dh6 Tc7 28.Dxg6+ Kh8 29.f7 Df8 30.Dxh5+ Kg7 31.De5+ Kh7 32.Dxc7 1–0
Al met al heeft het zeker wel een paar keer meegezeten, maar alsnog ben ik heel erg blij met mijn
prestatie en 1e norm! Ik hoop dat de overige 2 normen en ratinggrens van 2500 nu snel gaan volgen

Drie partijanalyses in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/6/Game17502609.html

Training Merijn van Delft en Thomas Beerdsen. Talent is beginnersgeluk. Het gaat er om wat je er mee doet.
Meer informatie over jeugdprestaties van Thomas Beerdsen:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/54-diversen-uit-sbsa-berichten

Thomas Beerdsen op dreef in de Schachbundesliga
IM Thomas Beerdsen ligt dit seizoen in de Duitse Schachbundesliga op koers voor een GM norm.
Na zeven partij is zijn tpr 2626. Voor een GM-norm moet hij nog 1 uit 2 halen tegen gemiddeld 2510.
Thomas Beerdsen speelt voor SV Mülheim Nord.
Schachbundesliga: https://schachbundesliga.de
Zie ook www.chess24.com

Thomas Beerdsen verslaat Carlsen in 960 schaak en wint twee keer ‘Game of the week’
Op de dag dat IM Thomas Beerdsen in Noorwegen zijn secondant GM Jon Hammer op remise hield,
won hij ’s avonds via Lichess.org een 960-potje van wereldkampioen GM Magnus Carlsen. Die
blunderde op zet vijf. Maar het punt telt.
IM Stefan Kuipers attendeerde op deze partij en meldt dat de partij gespeeld werd in het kader van
de lichess Titled Chess960 Arena.
Marco Beerdsen meldt: ‘Carlsen heette eerst DrDrunkenstein, maar blijkbaar drinkt hij minder of niet
meer :) Nykter betekent nuchter in het Noors.’
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/23/Game14066593.html
Beerdsen versloeg Carlsen al eerder in een bulletpartij op Lichess , zie:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/23/Game30405093.html

Zie Twitter https://twitter.com/PROChessLeague/status/1099087253069053957

IM Thomas Beerdsen heeft 21 februari voor de tweede keer in drie weken tijd The Game Of The
Week verkiezing gewonnen in de Pro Chess League, ditmaal voor Giri, Jobava en Movsesian.
Hij speelt voor Minnesota Blizzard.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/24/Game892703.html
Marco Beerdsen meldt desgevraagd:
Eerste keer was tegen de Russische GM Saravana (2630),
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=24133795.
Die toevallig zelf in die week ook genomineerd was voor een andere partij, zie voor de tweet
https://twitter.com/PROChessLeague/status/1093555849786740737.
De partij van Thomas staat hier https://www.chess.com/live/game/3438746393.

De wedstrijd was met Minnesota Blizzards tegen Australian Kangaroos (online 's nachts vanaf 02.45
uur). Zie ook https://www.prochessleague.com/results_week_5.html

https://www.prochessleague.com
Download 2019 games: https://www.prochessleague.com/2019-games.html

Marco Beerdsen mailt desgevraagd:
Vorige week was Thomas ook nog genomineerd voor MVP (Most Valuable Player) in de Pro Chess
League.
Zie de tweets https://twitter.com/PROChessLeague/status/1100615071389106176 en
https://twitter.com/PROChessLeague/status/1100957779106414594.
De foto is tijdens de Schaakweek gemaakt bij het Denksportcentrum door Henk Vinkes.

Tijdens het live commentaar heeft GM Robert Hess ook vrij veel aandacht aan zijn partijen
geschonken. Zie bijvoorbeeld het commentaar tijdens de partij tegen Sheng:
https://www.twitch.tv/videos/384314109 Vanaf 03:56:58 tot ongeveer 04:05.00
Quote: "I feel like every time i see a Thomas Beerdsen game he's checkmating his opponent!"
Door alle aandacht die hij in de Pro Chess League genereerde kwam hij ook nog in een mooie
fotocollage terecht op chess.com:
Zie https://www.chess.com/news/view/plot-thickens-as-two-weeks-remain-in-pro-chess-leagueseason

Dries Wedda miste een grootmeesterscalp in Kragerø. Winnend was 39. Th1.
Partijen Dries Wedda: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/24/Game35528593.html

Sterke tegenstand in Noorwegen voor Dries Wedda
Dries Wedda meldt:
Van 20 tot en met 24 februari heb ik een toernooi gespeeld in Kragerø, Noorwegen. Hier heb ik 4.5
uit 9 gehaald met een tpr van 2193. Ik trof tegenstanders uit Noorwegen, IJsland, Armenië en
Estland. Ik miste jammerlijk de winst tegen een grootmeester, nadat ik was begonnen met 2 uit 2.
Hierbij twee analyses uit ronde 2 en 3.
Gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/5/Game162284359.html
Heimisson, Hilmir Freyr (2394) - Wedda, Dries (2173)
Kragerø Resort Chess Kragerø (2), 21.02.2019 [Wedda, Dries]

[De partij is via een zijsysteem van 1.d4 naar een Franse structuur gegaan. In deze Franse structuur
speelde ik het agressieve ...h5 en ...g5–g4, hoewel het waarschijnlijk beter was om te rokeren en wat
pionnen te ruilen op de damevleugel. Zwart heeft nu het loperpaar, maar staat erg verkrampt en er is
weinig coördinatie.]
21.Bb6 [Dit staat zwart toe om de lange diagonaal te openen en tegenspel te creëren. Anderzijds
moet deze zet bijna wel, omdat ...Lg5 niet makkelijk is om tegen te verdedigen.]
[21.Qe2? Nxd4 22.Nxd4 Bg5 23.Rc2 Kf8„]
21...d4! [De witveldige loper komt een beetje tot leven en er komen complicaties.]
22.Qe4? [Hier had hij 10 minuten voor gebruikt en nu komt al de tijdnoodfase, waar we allebei
ongeveer 5 minuten hebben.]

[22.Bxd8! vereist wat nauwkeurigheid om uit te rekenen/in te schatten, maar dit is de enige weg
voor wit om een goede stelling te krijgen. 22...dxe3 23.Bxe7 exf2+ 24.Rxf2 Kxe7 (24...Nxe7? 25.Nc5+–
is vreselijk.) 25.d4± de witte paarden hebben hier mooie velden en de zwarte stukken hebben nog
steeds niet veel coördinatie. Zwart kan nog iets proberen, maar zijn stelling is niet prettig: 25...Rhh8
26.Ne4 Nxe5 27.Nec5; 22.Bxd4?? Bg5 23.Qe4 Nxd4–+; 22.Nxd4?? Qxb6–+]
22...Qxb6 23.Nd5 [Een handige tussenzet om de lange diagonaal te sluiten, aangezien dit stuk toch
verloren zou gaan.]
[23.Qxh7? blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn; zwart heeft een smal pad om voordeel te houden. Een
variant om een indruk te krijgen: 23...dxc3 24.Rxc3 Nd4! 25.Rxc8+ Bxc8 26.Qg8+ Kd7! 27.Nc5+ Bxc5
28.bxc5 Qxc5 29.Qxf7+ Qe7 30.Qxh5 Qg7! 31.Qh4 Ne2+ 32.Kh1 Bb7 en zwart dreigt na ...Pf4 te
winnen.]
23...exd5 24.Qxh7 [Wit heeft hier een toren voor twee lopers, maar het centrum zit dicht en de
zwarte koningsvleugel is erg zwak. Objectief is de stelling gelijk en in de praktijk kan het alle kanten
op.]
24...Nd8! [Een erg natuurlijke zet.]
25.Qxh5?! [Wit moet zelf de torens ruilen, omdat anders zwart onder gunstige voorwaarden toren
gaat ruilen.]
[25.Rxc8 het nadeel is dat g4 nu gelijk gedekt staat, maar dat moet wit voor lief nemen. 25...Bxc8÷]
25...Rc3! [Dit forceert wit om de zwarte dubbelpion op te lossen en zwart lijkt hier fijn te staan.
Daarnaast krijgt zwart nu een verre vrijpion.]
26.Rxc3 dxc3 27.Qxg4 Ne6 28.d4 Bg5? [28...Qc7! dreigt ...Dc4 en ondersteunt de vrijpion. 29.Nc5 is
de meest logische zet om ...Dc4 te voorkomen, maar nu komt
a) 29.Rc1 Bg5 30.Rc2 Qc4 31.Nc5 Nxc5 32.bxc5 Qd3;
b) 29.Qg8+ Bf8 30.Rc1 Qc4;
c) 29.h4 Bc8 30.Nc5 (30.h5 Qc4 31.Qg8+ Nf8 32.h6 Bf5–+) 30...Bf8;
29...Bxc5 30.bxc5 a5–+ en de zwarte vrijpionnen lopen snel. Zwart heeft nog wel wat tijd nodig om
zijn voordeel hier om te zetten.]
29.h4 [29.f4?! is de engine aanvankelijk fan van, maar 29...Nxd4 30.Nc5 Ne6 31.fxg5 Nxc5 32.bxc5
Qxc5+ 33.Kh1 Bc8 34.Qf4 Be6÷ is erg onduidelijk.]
29...Bh6 30.Nc5?? [Het paard moet op b3 blijven om de vrijpion in bedwang te houden.]
[30.Qg8+ is vrij tricky voor zwart. 30...Nf8! (30...Ke7? zou ik vermoedelijk hebben gespeeld op gevoel.
31.Qh8! Bd2 (31...Bg7) 32.Qf6+ Ke8 33.h5 Bg5 34.Qf5 Bc8 35.f4 Bh6 36.Nc5 Qc6 37.Qd3 c2 38.g3)
31.f4 c2 32.g3 (32.Qg3 Bc8 33.Qd3 Qc7 34.g3 Qc4 35.Qxc4 bxc4 36.Na1 Bf5 37.Kf2 f6 38.exf6 Nh7)
32...Bc8]
30...c2 31.f4 Bxf4 [De vrijpion is niet meer te stoppen.]
32.Nxe6? [Nu wordt het aanzienlijk makkelijker voor zwart om te winnen.]
[32.Qg8+ Nf8 33.e6 is een betere poging: 33...fxe6 34.Rxf4 c1Q+ 35.Rf1 Qxf1+ 36.Kxf1 Bc8µ wint ook
wel objectief voor zwart, maar biedt wit veel betere overlevingskansen, omdat de zwarte koning
enigszins zwak is en de pionnen op de koningsvleugel snel kunnen lopen.]
32...Be3+ [Na deze tussenzet kan ik de partij rustig uitspelen.]
33.Kh1 Qxe6 34.Qg8+ Ke7 35.Qb8 Qc8 36.Qd6+ Ke8 37.e6 Qxe6 38.Qb8+ Bc8 39.Qc7 c1Q 40.Rxc1
Bxc1 41.Qxc1 Qg4 42.Qc6+ Bd7 43.Qxd5 Qxh4+ 44.Kg1 Qf4 45.Qa8+ Ke7 46.Qxa6 Qxd4+ 47.Kh2
Qd6+ 0–1
Wedda, Dries (2173) - Lie, Kjetil A. (2538)
Kragerø Resort Chess Kragerø (3), 21.02.2019 [Wedda, Dries]
1.Nf3 c5 2.c4 Nc6 3.Nc3 g6 4.e3 Nf6 5.d4 cxd4 6.exd4 d5 7.cxd5 Nxd5 8.Bc4 [Dit is niet de kritieke
zet. Deze structuur vond ik in de partij hierna niet prettig om te spelen met wit.]
[8.Qb3 is een stuk gebruikelijker. Bij de match Svidler-Shankland in Hoogeveen volgde er nu
bijvoorbeeld 8...Nxc3 9.Bc4 e6 10.bxc3 Bd7 11.Bb5 a6 12.Be2 Na5 13.Qb1 Rc8 14.0–0 f6 15.c4 b6
16.c5 bxc5 17.dxc5 Bxc5 18.Bxa6 Rb8 19.Qc2 1–0 (34) Svidler, P (2756)-Shankland, S (2722)
Hoogeveen 2018]
8...Nb6 [Dit is een prima versie van de IQP voor zwart.]
9.Bb3 Bg7 10.Be3?! [Dit is weliswaar de meest gespeelde zet, maar de sterke spelers gaan voor iets
anders.]
[10.0–0 0–0 11.d5 Na5 12.h3 Re8 13.Re1 ½–½ (36) Navara, D (2740)-Wei, Y (2743) Yancheng 2018]

10...0–0 11.h3 [Dit is wederom de meest gespeelde zet, maar de stelling wordt nu objectief ook
onprettig voor wit. Zwart kan nu namelijk met ...Le6 een blokkade opzetten, nadat hij het loperpaar
heeft gepakt.]
[11.d5 is noodzakelijk om een blokkade van zwart op de witte velden te voorkomen (dus iets met
...Le6). 11...Na5 12.Bd4 (12.0–0 Bg4 13.h3 Bxf3 14.Qxf3 Nac4) 12...Nxb3 13.axb3 e5 14.dxe6 Bxe6
15.0–0 Bg4 16.Bxg7 Kxg7 17.h3 Qxd1 18.Rfxd1 Bxf3 19.gxf3]
11...Na5 [Zwart dreigt nu het loperpaar te pakken en dan met ...Pd5 de geïsoleerde d-pion te
blokkeren. Nu speel ik een aantal lelijke zetten om mijn lopers te houden, maar die moet ik later toch
inleveren.]
12.Bc2 Nbc4 13.Bc1 [13.Qe2 is vermoedelijk nauwkeuriger.; 13.b3?! Nxe3 14.fxe3 Nc6 15.0–0 e5µ is
erg onprettig voor wit, vanwege verzwakte velden en geen loperpaar.]
13...Nc6 14.Bb3 N4a5 15.Be3 Nxb3 16.Qxb3 Na5 17.Qd1 Nc4 18.Qe2 Nxe3 19.fxe3 Be6 20.0–0³ [Een
interessante stelling waarbij wit twee paarden en een stevig centrum tegen een zwart loperpaar
heeft.]
20...Rc8 21.Rfd1 Qa5 22.Rac1 Bc4 23.Qf2 b5 [Dit biedt wit aanknopingspunten om iets te gaan doen
met zijn paarden.]
[23...Rfd8³ is waarschijnlijk het handigst. Wit heeft hier geen duidelijk plan.]
24.Ne4 Bd5 25.Nc5 f5! [Dit voorkomt e4. Hier zit hij onder de vijf minuten en ik nog op ongeveer
twintig minuten.]
26.b3 Qd8 [26...Rfd8]
27.h4 Qd6 28.Nd3 Be4?! [28...a5 29.Nf4 Bf6]
29.Nf4 [Wit dreigt nu een paard op g5 te zetten en zwart moet zijn loperpaar binnenkort opgeven.]
29...Bxf3 30.Qxf3 Bh6 31.g3 [31.Nd3!?]
31...Bxf4 32.gxf4 Qe6 [32...Qa3! 33.Qd5+ Kg7 34.Qe5+ Kh6]
33.Kf2 [Hier kom ik ook in tijdnood. Hier houd ik echter het hoofd in tegenstelling tot mijn partij in
ronde 2 niet koel.]
33...Qa6 34.Kg3 Kg7 35.Qd5 [35.Qe2]
35...b4 36.Qe5+ Kf7 37.h5 Qe2?? [Dit is te onvoorzichtig.]
[37...Rxc1 38.Rxc1 Rc8 39.Rxc8 Qxc8=]
38.hxg6+ hxg6 39.Qd5+?? [Deze speelde ik in ongeveer een halve minuut en ik had hier niet
overzicht gehouden van het hele bord.]
[39.Rh1! heb ik geen moment naar gekeken. 39...Rh8 moet nu om mat te dekken en dan heeft wit
een winnende mataanval met 40.d5! . 40...Rxh1 41.Qe6+ Kg7 42.Qxe7+ Kh6 43.Rxh1+]
39...e6 40.Qf3 [Hier probeerde ik de partij gaande te houden in een toreneindspel dat mij fijn leek
met wit. Achteraf gezien had ik toch beter voor de geforceerde zetherhaling moeten gaan.]
[40.Qd7+ Kf6 41.Rxc8 zwart moet hier eeuwig schaak geven, met slechts een dame kun je geen mat
geven en er kan ook geen materiaal worden gevorkt. 41...Rxc8 42.Qxc8 Qxe3+ 43.Kg2 Qe2+ 44.Kg3
Qe3+ 45.Kg2 Qe2+ 46.Kg3 Qe3+=]
40...Qxf3+ 41.Kxf3 Rh8 42.Rxc8 [Deze sloeg ik in een minuut en toen had ik pas door hoe onlogisch is
om controle over de c-lijn op te geven. Wit kan echter nog steeds makkelijk remise houden als hij
oplet, maar het wordt iets risicovoller op deze manier.]
[42.Kg3=]
42...Rxc8 43.d5?! [Het is niet erg handig om een toren op de tweede rij toe te laten. Objectief kan wit
nog steeds remise houden, maar het wordt steeds nauwer.]
[43.Rd2= is makkelijk remise.; 43.Ke2]
43...Rc2 44.dxe6+ [44.Ra1]
44...Kxe6 45.a3?? [Ik dacht hier in acht seconden iets gezien te hebben, maar dat was gewoon onzin.
Nu kan zwart de partij uitspelen tot winst.]
[45.Rg1 Kf6 46.Ra1 Rb2 47.a3 a5 48.axb4 axb4 49.Ra6+ Kf7 50.Rb6 Rxb3 51.Ke2 Rb1 52.Kd2= de witte
koning is dichtbij genoeg.; 45.Ra1 Rb2 46.a3 a5 47.axb4 axb4 48.Ra6+ Kd5 49.Rxg6 Rxb3 50.Rf6 Kc4
51.Rxf5 Rb1 52.Rf8 b3 53.Ke4 b2 54.f5 Rh1 55.Rb8 b1Q+ 56.Rxb1 Rxb1 57.f6=]
45...bxa3 46.Rd4 [46.Ra1 a2–+ had ik niet gezien in alle (erg onnodige) haast. (46...Rb2?? 47.Rxa3 a5
48.Rxa5 Rxb3=) ]
46...Rb2 47.Ra4 Rxb3 48.Rxa7 Kd5 49.Ra6 Kc4 50.Rxg6 Kc3 51.Ra6 Kb2 52.Rh6 a2 53.Rh1 a1Q
54.Rxa1 Kxa1 55.Kg3 Rxe3+ 56.Kh4 Ra3 57.Kg5 Ra5 0–1

Carlos Preuter met zwart.

Marco Beerdsen met zwart.

Jeugdtoernooi Nick van Leeuwen met zwart.

Andries Elskamp met wit.

Andries Elskamp versus Karel van Delft, die het presteerde in gelijke stelling een dame weg te geven. (foto Diane Roest)

Rapidtoernooi Epe ongemeen spannend
Andries Elskamp meldt over het rapidtoernooi van De Zeven Pionnen op 23 februari 2019:
EPE – Het 24e rapidtoernooi van schaakvereniging De Zeven Pionnen heeft een ongekend spannend
verloop gekregen. In de hoofdgroep eindigden zelfs drie spelers op de eerste plaats. Uiteindelijk is
Jan Pijkeren uit Ede winnaar geworden op basis van weerstandspunten. Oud-Epenaar Tjerk
Hacquebord en Luuk de Ruijter uit Heerde werden tweede en derde met een gelijk aantal punten.
Tot de laatste ronde was onduidelijk wie er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor zou gaan. Jan
Pijkeren bleek de gelukkigste met één weerstandspunt meer; dat is het aantal punten van zijn
tegenstanders. Bij Hacquebord en De Ruijter, ook met 5,5 wedstrijdpunt, was zelfs het aantal
weerstandpunten gelijk. Voor Pijkeren betekende het de tweede zege bij het jaarlijkse rapidtoernooi
in Epe. De hoofdgroep van het toernooi kende dit jaar een heel sterk deelnemersveld.
Ook in de andere groepen is zaterdag in de Eper Gemeentewoning fanatiek geschaakt en was lange
tijd onduidelijk wie de winnaar zou worden. In groep 2 won Carlos Preuter uit Zutphen met 6 punten
uit 7 partijen voor oud-Oenenaar Hendrik Palm, die het schaken nog allerminst verleerd is. Dirk van
Setten uit Ermelo werd derde, met een gelijk aantal punten als vijf andere spelers.
Alleen in groep 3 won Daniël Knol uit Almere afgetekend en onbedreigd de eerste prijs. Hij hoefde
slechts een half puntje af te geven. Peter Nitrauw uit Amersfoort en Klaas Fiks uit Heerde eindigden
samen op de tweede plaats.
In de jeugdgroep heerste Daan Wieringa uit Epe als een waar veldheer. Hij won al zijn partijen en
eindigde met 9 punten als eerste, voor Sparsh Patel en Tim van de Worp uit Hattem met 6 punten.
Met 86 deelnemers kende het toernooi van De Zeven Pionnen een uitstekende opkomst. De
organisatie met Harry Logtenberg voorop bleek uitstekend. Voor alle deelnemers was er na afloop
een prijsje in natura.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cstm9x9na1I&feature=youtu.be
Site: www.de7pionnen.nl
Zie voor uitslagen: http://www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi

http://batavia1920.nl/chess

Opening Batavia Chess Tournament. In het midden toernooidirecteur IM Merijn van Delft met GM David Arutinian.

Hand & Brain teams FM Felix Meissner – John Wesselink vs GM David Arutinian – Karel van Delft: remise.
De meesters waren Brain. Zwart offerde na een fout een kwal, met als compensatie een vrijpion en sterk loperpaar.

Rick Lahaye (wit) versus IM Max Warmerdam tijdens blitz ronde 3.

IM Stefan Kuipers (wit) versus FM Jasel Lopez tijdens blitz ronde 3.

Kuipers en Warmerdam in 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi
Het 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi is van 1 tot en met 10 maart 2019. De partijen
beginnen dagelijks om 13:00 uur, de laatste ronde begint om 12:00 uur.
Twee van de deelnemers spelen voor MuConsult Apeldoorn: IM Stefan Kuipers en IM Max
Warmerdam. Teamgenoot IM Merijn van Delft is toernooidirecteur.

Het 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi werd 28 februari geopend met de loting en een
Hand & Brain toernooi, waarbij acht grootmeesters/meesters (deelnemers aan het Batavia toernooi)
werden gekoppeld aan acht sponsors/schaakfans.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7Xehb5Q7Ofo&feature=youtu.be
Bijzonder aan het toernooi is dat elke ronde vooraf gegaan wordt door snelschaakpartijen.
Die tellen mee voor een speciaal klassement.
Video snelschaak voorafgaand aan ronde drie:
https://www.youtube.com/watch?v=m6C5feQ8DhQ&feature=youtu.be

Wit wint.

De site bevat ‘Challengers’ van GM Yochanan Afek: http://batavia1920.nl/chess/afeks-challengers
Deelnemersveld 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi
1 GM David Arutinian (GEO) 2552
2 IM Arthur Pijpers 2490
3 GM Simon Williams (ENG) 2471
4 IM Stefan Kuipers 2455
5 IM Max Warmerdam 2450
6 IM Koen Leenhouts 2443
7 Rick Lahaye 2411
8 GM John van der Wiel 2394
9 FM Jasel Lopez (ARU) 2388
10 FM Felix Meissner (GER) 2378
Speellocatie: Café Batavia 1920, Prins Hendrikkade 85, 1012 AE Amsterdam
Website: http://batavia1920.nl/chess
Via de site is het toernooi live te volgen. Op de site zijn pgn’s te downloaden.
Download ook pgn via: http://theweekinchess.com/chessnews/events/11th-dmp-batavia-chess-2019

Partij 100: Leela moet winnen om gelijk te maken en verrast met 33... d5!, een zet die Stockfish totaal niet zag
aankomen. Het baat echter niet, de partij wordt remise. Hierdoor wint Stockfish met 50,5-49,5

22 partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/24/Game20763203.html

TCEC 14 superfinale: Stockfish wint met miniem verschil van Leela Chess Zero
Jeroen Noomen meldt:
Vorige keer verliet ik u bij een tussenstand van 41-41 na 82 partijen. Zowel Stockfish als Leela Chess
Zero hadden 9 keer gewonnen, de rest van de partijen eindigden na harde strijd in remise. Na 84
partijen was het nog steeds gelijk, toen kwam de 85e partij:
Leela Chess Zero - Stockfish, TCEC 14 superfinale, partij 85
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Be3 e5 7. d5 Nh5 8. Qd2 Qh4+ 9. g3 Nxg3 10. Qf2
Nxf1 11. Qxh4 Nxe3 12. Ke2 Nxc4 (Tot hier werd de variant voorgegeven) 13. Qe1? (Meteen een
zwakke zet van Leela, inde return speelde Stockfish het veel betere 13.Nh3! met wit voordeel) 13....
f5 14. h4 fxe4 15. Nxe4 c6 16. Qd1 Bd7 17. Kf2 Bf5 18. Ng3 Nxb2 19. Qb3 Nd3+ 20. Kg2 Nc5 21. Qd1
Bd7 22. h5 Nba6 23. Rc1 Rf6 24. N1e2 Raf8 (Zwart heeft inmiddels een stevig initiatief en duidelijk

voordeel) 25. h6 Bh8 26. Rf1 g5 27. Kg1 Rxh6 28. Ne4 Rf7 29. N2c3 Rg6 30. dxc6 Bxc6 31. Rc2 Bg7
32. Rd2 Bf8 33. Nxd6 Rf4 34. Ne2 Ba4 35. Qe1 Bxd6 36. Nxf4 gxf4+ 37. Kh1 Bc7 38. Rh2 Nd7 39. Rg1
Bc6 40. Rxg6+ hxg6 (Zie diagram. Een hoogst ongebruikelijke materiaalverhouding! Vier lichte
stukken tegen dame en toren. Stockfish heeft dit beter gezien, zwart staat op winst)

41. Qh4 Bxf3+ 42. Kg1 Bb6+ 43. Kf1 Bh5 44. Qe7 Nac5 45. Rf2 Nf8 46. Qxe5 Nfe6 47. a4 Bc7 48. Qd5
Bg4 49. Rc2 Bh3+ 50. Ke2 b6 51. Qa8+ Kf7 52. Qxa7 Kf6 53. a5 Bf5 54. Rxc5 bxc5 55. Qa8 Bg4+ 56.
Kf1 f3 57. Qh8+ Kg5 58. a6 Bg3 59. a7 (Wat een stelling! Wit staat op het punt een 2e dame te halen,
maar de witte koning zit in een matnet) 59... Bf5 60. Qh1 Bd3+ 61. Kg1 Nd4 62. Qh2 Bxh2+ 63. Kf2
Kf4 64. Ke1 0 - 1
Voor het eerst sinds hele lange tijd nam Stockfish weer de leiding: 10-9. Nog nooit in een TCEC
superfinale was het scoreverloop zo spectaculair, van 6-3 voor Stockfish tot 8-6 en 9-7 voor Leela. Nu
weer 10-9 voor Stockfish. De finale van de comebacks.
Voor de laatste 14 partijen had ik nog de nodige mooie openingen in petto. Maar beide engines
verdedigden zo goed, dat er geen winstpartij meer werd geboekt! Ik was werkelijk met stomheid
geslagen. Gambieten, dubieuze varianten, complexe en vage varianten, het maakte niet uit. Ze
bleven remise spelen. En zo eindigde deze superfinale dan ook met het kleinst mogelijke verschil:
Stockfish versloeg Leela Chess Zero met 50,5-49,5. Zonder twijfel de meest fascinerende en
spannende finale dit ik ooit heb mogen aanschouwen. De mooiste partijen heb ik bijgevoegd en
kunnen worden nagespeeld met de game viewer.
Het toeschouwers aantal was heel erg hoog gedurende deze superfinale. Vele grootmeesters volgden
de spannende strijd tussen Alpha Beta (Stockfish) en Neuraal Netwerk a-la AlphaZero (Leela).
Waaronder ook Matthew Sadler, de auteur van het geweldige boek Game Changer en Peter Heine
Nielsen, de trainer van wereldkampioen Magnus Carlsen. Nielsen informeerde zelfs op Twitter wie
toch die openingen selecteerde voor de TCEC superfinales.
Sterke en zwakke punten
Duidelijk is dat Leela Chess Zero superieur is in het positiespel. Met name in de opening en het
middenspel. Leela begrijpt veel meer van pionnenstructuren, één van de grote zwaktes in Stockfish.
Tactisch is Stockfish echter de betere, hoewel het verschil wat kleiner lijkt te worden. Ook in het
eindspel is Stockfish nog de betere. Het keihard zeer diep doorrekenen van varianten in het eindspel
werkt beter dan de neurale netwerk approach. Beide engines zijn fenomenale verdedigers. Dubieuze
openingen, precaire stellingen en vrijwel hopeloze situaties worden toch nog gered. Daarom maar 19
winstpartijen in deze superfinale, een laagterecord. Maar het hadden er evengoed 25 tot 30 kunnen
zijn. Vooral Leela miste opgelegde kansen, zeker 5 gewonnen stellingen werden verprutst.

Hoe gaat het verder?
De volgende generatie netwerken staan al op het programma bij Leela. Dat betekent dat Leela nog
een stuk sterker zal gaan worden. Als Leela de tactische zwakte en de eindspel zwakte weet weg te
werken, dan is Stockfish niet meer tegen deze engine opgewassen. De developers van Stockfish
zullen vooral aan het positiespel moeten sleutelen. En dan met name pionnenstructuren.
Ook andere initiatieven springen als paddenstoelen uit de grond. Een kleine greep:
Antifish: een versie van Leela die getraind is om zo goed mogelijk tegen Stockfish te presteren. Deze
versie buit de zwaktes van Stockfish nog meer uit.
Leelenstein: een versie van Leela die getraind wordt met heel veel partijen van AB engines. Het idee
is dat deze training de tactische- en eindspel zwakten teniet kan doen.
LeelaFish: een hybride engine tussen Leela en Stockfish (of een andere AB engine). Het idee is dat
Leela's zetten worden gecontroleerd door Stockfish en als er een tactische fout optreedt, wordt de
zet gekozen van Stockfish. Hierdoor krijg je het beste van 2 werelden.
Links
Tot slot een flink aantal links, waarin partijen worden besproken. Voor de geïnteresseerde lezer die
graag deskundig commentaar bij de partijen heeft. Ook een link waar u de openingen van deze
superfinale kunt downloaden.

http://blogchess2016.blogspot.com/2019/02/tcec-14-superfinal-opening-pgn-available.html
https://medium.com/@veedrac/leela-chess-test40-test50-and-beyond-c15896becfac
https://www.youtube.com/watch?v=FLBHoVPzjZI&t=874s
https://www.youtube.com/watch?v=YfyfYr_qJvM
https://www.youtube.com/watch?v=9bfL9Sg35II
https://www.youtube.com/watch?v=VqyrrJV6oOM
https://www.youtube.com/watch?v=RVKRX7vQ97M&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=UkyC3GhMw6M
https://www.youtube.com/watch?v=EwHVsh-Ml40
https://www.youtube.com/watch?v=gN9uNM3ZUEg&t=1053s
https://www.youtube.com/watch?v=BYMi7GJiMUQ
https://www.youtube.com/watch?v=4q8-olSa2nE
GM Matthew Sadler (auteur van het book Game Changer over AlphaZero) heeft zijn commentaar
gegeven op de TCEC 14 superfinale:
www.chessdom.com/the-tcec14-computer-chess-superfinal-a-perspective

Quote Irving Chernev: ‘Elke grootmeester was ooit een beginner.’
https://www.azquotes.com/author/31497Irving_Chernevhttps://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Chernev
http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1038721
http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1004861
http://www.chessgames.com/player/irving_chernev.html
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Diversen uit 550 SBSA berichten
Tot 2011 zijn 550 wekelijkse emailberichten van Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn
verschenen. Een selectie staat nu in de database van www.schaakacademieapeldoorn.nl:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Diversen%20uit%20550%20SBSA%20berichten%20%20.pdf

Foto’s Lennart Ootes
https://lennartootes.com
https://twitter.com/LennartOotes
https://twitter.com/LennartOotes/status/1099780871165489152
https://twitter.com/STLChessClub/status/1099776331729043456
Met dank aan Lennart voor gebruik van zijn beeldmateriaal.

Alexandr Fier, Robby Kevlishvili en Max Warmerdam in Aeroflot Open
MuConsult Apeldoorn spelers GM Alexandr Fier, IM Robby Kevlishvili en IM Max Warmerdam
speelden mee in Aeroflot Open 2019. Fier presteerde als beste met 5/9:
https://www.schaaksite.nl/2019/02/20/the-17th-aeroflot-open-moscow
Afhankelijk van hoe hoog deelnemers speelden werden er een aantal partijen digitaal vastgelegd.
Partijen Kevlishvili: https://www.schaaksite.nl/2019/02/20/the-17th-aeroflot-open-moscow
Partijen Warmerdam: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/27/Game38586843.html
Partijen Fier: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/27/Game38711578.html
Zie ook over de kampioen:
https://www.chess.com/news/view/kulaots-surprises-inspires-as-aeroflot-open-winner

Utrechtse moeders schaakdocent
https://jeugdschaak.nl/nieuws/item/38-utrechtse-moeders-opgeleid-tot-schaakdocent

Reuzeschaakbord in Amsterdam
https://www.at5.nl/artikelen/191886/bewonersinitiatief-gelukt-reuze-schaakbord-op-het-vanbeuningenplein

Schaaktafels in Nederland
Op zijn site https://www.medinamolina.com/schaaktafels houdt Jesús Medina bij waar in Nederland
schaaktafels staan. Ook noemt hij diverse leveranciers. Hij mailde de volgende sites:
https://www.ad.nl/utrecht/vleutenaar-jesus-medina-wil-iedereen-aan-het-schaken-krijgen-schakenverbindt~a869dc28/
https://www.chessity.com/nl/blog/3022/schaken-op-het-schoolplein-makkelijk-met-schaaktegels
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/spoorpark-krijgt-schaaktafels-ook-andere-delen-van-de-stad-staan-opde-wensenlijst-we-zijn-dolenthousiast~a4c9e2d0
Zie ook: https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/schaken-is-goed-voor-leervermogen-en-fithoudenvan-brein-1.1550484

Wethouder Nathan Stukker nam in 2018 de schaaktafel in de Vlindertuin in gebruik via een partij tegen Merijn van Delft.

Binnenkort weer schaken in de Vlindertuin
Het wordt weer mooier weer. Dat betekent dat er weer geschaakt kan worden in speelparkje de
Vlindertuin. Meer informatie over schaken in de Vlindertuin:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
Bij mooi weer legt Schaakacademie Apeldoorn op zondagen van 12 – 14 uur een groot tuinspel neer.

Duitse schaakbond maandelijkse nieuwsbrief
Walter Rädler meldt:
Der Deutsche Schachbund hat jetzt einen neuen, monatlichen Newsletter, den SIE hoffentlich auch
abonnieren. Diesen kann man unter https://www.schachbund.de/allgemein-newsletter.html
persönlich, gratis bestellen.

GM Kevin Spraggett Modern Perspectives on Chess & Education
www.spraggettonchess.com/three-recent-perspectives-on-chess-education
www.spraggettonchess.com/three-recent-perspectives-on-chess-education-2
www.spraggettonchess.com

Discussie over schaken als verplicht leervak in Armenië
Checkmate? Armenia mulls scrapping chess lessons from schools amid varying opinions
https://armenpress.am/eng/news/964468.html#.XHbPiZlczzw.twitter
Bron: https://twitter.com/ChessScholar (27 feb).

Informatie over schoolschaken in Armenië: https://www.chessacademy.am
Zie ook nieuwsbrief 53:
Schaken is in Armenië een verplicht schoolvak.
www.nporadio1.nl/buitenland/4494-armeens-kinderen-creatiever-dankzij-schaak-op-school
Video van Karel van Delft over schoolschaken in Armenië:
KVDC London Chess and Education Conference 2013 Aram Hajian
www.youtube.com/watch?v=TpE_tzLi89g&feature=youtu.be
Link naar PowerPoint lezing prof. Aram Hajian (Amerikaanse universiteit van Yerevan)
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference - zie link ‘Lecture prof. Aram Hajian.

Sheet uit lezing van Karel van Delft (London Chess Conference 2017).

Wat is de inhoud van schoolschaaklessen?
In onderzoek naar meerwaarde van schaken voor de ontwikkeling van kinderen wordt vaak voorbij
gegaan aan de vraag wat de inhoud van schoolschaaklessen is en welke werkvormen nuttig zijn.
Vaak gaat onderzoek over cognitieve aspecten. De meerwaarde kan ook sociaal, emotioneel of
metacognitief zijn.
Het lijkt verstandig een andere insteek te kiezen voor schaaklessen op scholen dan schaaklessen op
clubs. Zie een presentatie van Karel van Delft:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/36-lecture-karel-van-delft-competitive-and-scholasticchess-london-chess-conference-2017
Preview boek ‘Schoolschaken’ met links: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken

What Economists Are Learning From Chess
https://www.youtube.com/watch?v=QB79704WUVc&t=585s

First Rank nieuwsbrief maart 2019
De Nederlandse vertaling door Philippe Vukojevic:
https://mailchi.mp/41c6db9bb9b1/ecu-chessplus-first-rank-nieuwsbrief-nl-21?e=4d5c876b14
ChessPlus: https://chessplus.net

ASV Voorjaarstoernooi
Erik Wille meldt:
Op zaterdag 23 maart a.s. wordt in Brasserie Servontyn in het Color Business Center Arnhem Lorentz,
IJsselburcht 3 in Arnhem (Presikhaaf) het ASV Voorjaarstoernooi gehouden.
Speeltempo: 20 minuten p.p.p.p.
Aanvang: 10.00 uur (aanwezig 9.45 uur)
Prijsuitreiking: ca. 16.30 uur
Aanmelden bij: Ruud Wille per mail r.wille@planet.nl of telefonisch 026 3615 003 (na 19.00 uur)
Meer info: www.asv-schaken.nl

KNSB bekercompetitie
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-beker-indeling-ronde-4-en-uitslagen-ronde-3-0
4e ronde moet voor 7 april zijn gespeeld. MuConsult Apeldoorn speelt thuis tegen LOS.

The Best Funny Chess Moments of all time
https://www.youtube.com/watch?v=5mxObXazzMo

Jaarlijkse bijeenkomst problemisten
www.probleemblad.nl
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ChessPuzzle.net
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Hikaru Nakamura CRUSHES Puzzle Rush
https://www.youtube.com/watch?v=Vz7zqL8q0jE&feature=youtu.be

2019 Chess Educator of the Year - Elizabeth Spiegel
https://www.youtube.com/watch?v=__CPZu4ckjM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Oxy61rtJKcOtjt9
TjHSM83Yr1-KH4phxRZucZe3rboHQy2XQJJ4ycKac

Dutch special against the London
https://en.wikipedia.org/wiki/London_System
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/24/Game30945968.html

Nieuwe schaaktechnologie uit India
SquareOff bord doet fysiek de zetten van je online tegenstander
https://www.schaaksite.nl/2019/02/22/nieuwe-schaaktechnologie-uit-india-squareoff-bord-doetfysiek-de-zetten-van-je-online-tegenstander
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_Ukx43EP9vE

Gerard Kemkers: https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=u_Whc5PKtzM

Eigenschappen van topcoaches
Zie voor meer informatie de site https://www.nlcoach.nl
Hier staan diverse teksten die nuttig zijn bij het reflecteren op de eigen rol van coaches, bijvoorbeeld:
https://www.nlcoach.nl/de-taken-van-de-coach

Ni – Lenderman
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-team-championship-2019/2/3/4
https://www.chess.com/news/view/usa-upsets-china-at-world-team-chess-championship

ChessPuzzle.net
Tactische opgaven oplossen. Een account is gratis.
https://chesspuzzle.net

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken.
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden.

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
-

-

16 maart KNSB ronde
17 maart 2019 Masterclass IM Hugo ten Hertog lopereindspel
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
23 maart halve finales OSBO schoolschaken Arnhem en Deventer
https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
23 maart ASV Voorjaarstoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl
31 maart 2019 MSA training Konings-Indisch met Merijn van Delft
www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
https://schaakkalender.nl/events/view/3243
6 april finale schoolschaken OSBO Zutphen https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
13 april KNSB ronde
14 april 2019 Masterclass GM Artur Joesoepov verdediging
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
1 mei jeugdschaaktoernooi voor wijken Osseveld en Woudhuis in Het Bolwerk (10-15 uur)
www.schoolschakenapeldoorn.nl/bolwerk-toernooi
11 mei KNSB ronde
31 mei en 1 juni ASV Vierkampentoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl
5 juli 2019 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn
13 juli - 19 juli 2019 NK senioren en veteranen
22 juli 2019 - 1 augustus 2019 ONK Dieren https://www.facebook.com/OpenNKDieren
6-8 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem www.asv-schaken.nl

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2018-2019 http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
Bijzondere dagen en vakanties:
http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019 www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie
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
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
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 https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
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.schaaksite.nl/category/kranten
www.correspondentieschaken.nl
http://lennartootes.com
www.maxeuwe.nl
www.afekchess.com
www.anishgiri.nl
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
www.jeugdschaak.nl
www.probleemblad.nl
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://chessbase.in
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
www.chessable.com
www.reddit.com/search?q=chess
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com
https://www.chess-site.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com
http://play.chessbase.com
Duits
https://schachbundesliga.de
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski)
https://karlonline.org
België
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina)
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

Schaakwinkels
www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl
https://www.newinchess.com
https://www.schaakbond-winkel.nl
www.digitalgametechnology.com
www.schaakboek.nl

Apeldoornse scholencompetitie indelingen finaleronden:
Zie ook www.schoolschakenapeldoorn.nl

Schaakscholen Apeldoorn
1. PCBS De Regenboog
Lage Landenlaan 1
055-3667288

Contactpersoon
Chris Doornekamp
06-24830644;
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

Pupillen
3

Aspirant
3

2. KBS De Zonnewende

Xanthine Bruines-Gerritse
X_Gerritse@upcmail.nl

2

1

Kristel Terpstra
schakensjofarhorst@outlook.com

1

2

Ravelijn 382
055-5058800

3. PCBS De Sjofar – De Horst
Glazeniershorst 403/404
055-5337856

4. De PION
(Woudhuis, Bundel & Vliegenier)
Laan van Charleston 75
055-3660012

Jean-Paul de Haas
055depion@gmail.com

1

5. PCBS De Wegwijzer
Eburonenstraat 48
055-3554624

6. KBS De Schakel
Rederijkershoeve 21
055-5338405

7. PCBS De Diamant
Laan van de Leeuw 299
055-3665671/
055-7630402

8. PCBS Koningin Wilhelminaschool
Prof. Röntgenstraat 10
055-5212389

9. PCBS De Terebint
Rederijkershoeve 19
055-5414188

Marcel Driessen
marcel@familie-driessen.nl

1

1

Ria van der Valk
secretariaat@sv-deschakel.nl

1

1

Klaas Broos
klaas.broos@witteveenbos.com
Petra Broos
petrabroos@planet.nl

1

1

Jeroen Reinders
jeroen@reinders.eu
Fred Niezink
f.niezink@solcon.nl

2

2

Dina Kruize
j.d.kruize@kpnplanet.nl

Schaakscholen Apeldoorn
10. KBS Hertog van Gelre
Morellenlaan 47
055-3665298

Contactpersoon
Marijke Weller
marijkeweller@gmail.com
Susanne Linthorst
linthorstsusanne@gmail.com

11. OBS Sprengenpark

Ramses Pos
ramses.inge@gmail.com

Schotweg 95
055-3552237

12. Schaakschool Het Bolwerk
Schaakacademie Apeldoorn
Het Bolwerk; Ravelijn 55

13. Het Woudhuis
Ravelijn 55

14. Berg en Bosschool
Soerenseweg 105

15. Eben Haëzerschool
Gijsbrechtgaarde 110

16. PCBO De Korenaar
Staringlaan 53

17. De Schaakmaat
De Stolp, Violierenplein 101

Karel van Delft
k.vandelft@planet.nl

1

Pupillen
1

Aspirant

1

1

Audrey Spoelman
audrey.spoelman@gmail.com

1

Karel van Delft
k.vandelft@planet.nl

1

Arjen Lambers
voorzitter@kineto.nl

1

Chris Doornekamp
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

1

1

Bert Denekamp
b.denekamp@live.nl
Andrea Denekamp
andreadenekamp@kpnmail.nl
Tjapko Adams
allezes@slot-lodensteyn.demon.nl
16

16

