Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 100 – 19 mei 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.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 100
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 345 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

De buit staat netjes op een rijtje langs het bord.

Mat zetten met koning en dame is een kunst. Kun je oefenen via www.chessheroes.uk/playq.html

Consultatieschaak. Lucas versus Alec en Hidde. Karel kijkt toe. (foto Mark Pantus)
Partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/9/Game8749546.html

Studie Prokes. Wit aan zet maakt remise.

Bezoekje aan de schaaktafel in de Vlindertuin. (foto Olga)

Vorm van Herdersmat in partij tussen Hidde en Lucas.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/17/Game32314093.html

Schaakschool Het Bolwerk: Tutor oefeningen, Bill Wall openingsvallen en video’s
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 8 mei de 32e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Onderling schaken op DGT bord en analyse
- Video’s bekeken van Bolwerk toernooi en pupillencompetitie
- Chessmatec
- Tutor 1 H7
- Oefenen mat zetten koning + dame. Op bord en via Chessforheroes.
Verslag 14.45 groep:
- Terugblik Bolwerk toernooi en pupillencompetitie via video’s
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/9/Game8829109.html
- Tutor 2 H11 oefeningen
- Bill Wall opening traps vanaf 46 t/m 50
- Mat zetten koning dame via Chessforheroes
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse
- http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/9/Game8749546.html
- Tutor 3 H3 tien oefeningen
- Schaakideeën: Prokes
- Euwe Meester tegen amateur partij 19
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 15 mei de 33e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Geschaakt in de Vlindertuin
- Onderling schaken op DGT bord en analyse
- Chessmatec en online gespeeld, scores bekeken
- Tutor 1 H8
Verslag 14.45 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Herdersmat
- Nieuwsbrief bekeken
- Greco Chessgames.com

Cbs Oud Zandbergen. Type www.lichess.org/iets en je krijgt een spelletje te zien.

Hertog van Gelre. Analyse eerder gespeelde partij op DGT-bord. Wit dreigt aftrekaanval met damewinst over de b-lijn.

Pallas Athene. Leerkracht heeft sites op het bord geschreven.

Schaakvereniging VDS in Beekbergen is opgeheven. Een deel van het materiaal is geschonken aan Schaakacademie
Apeldoorn. Het materiaal komt terecht bij diverse scholen waar schaaklessen zijn.

Het Woudhuis. Onderlinge competitie. Indeling met Sevilla. Elke ronde één partij op DGT-bord.
Partij Sjoerd en Thyrsa in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/9/Game5313906.html

Sint Victor. In duo’s oefenen op site Chess for heroes: http://www.chessheroes.uk/play.html

Sint Victor. Mat in één oefeningen via Stappen cdrom. (foto Klaas)

De Zevensprong. De buit staat netjes op een rijtje. Çinar heeft ook al een koning te pakken.

De Bouwhof – De Touwladder. Twintig minuten van de les werken leerlingen zelf op een PC en leraar Karel loopt rond
om vragen te beantwoorden en tips te geven. Leerlingen doen veel Chessmatec oefeningen, Chessmatec online,
Raindrop Chess of ze spelen tegen Schaken is Cool. Je kunt ook kijken naar de film ‘Lang leve de koningin’. Deze film en
een aantal sites kun je vinden via www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken.

Hertog van Gelre. Video van het schoolteam in pupillencompetitie bekijken. (foto Lois)

De Bouwhof – De Touwladder. Op het digibord staat informatie van de schaakbond KNSB.
Je kunt daar een gratis spreekbeurtpakket aanvragen: https://www.schaken.nl/spreekbeurtpakket
Mads en Thijs maken op school een werkstuk over schaken. Die gaan we ook in de schaakles bekijken.

De Bouwhof – De Touwladder. De site www.chess.com biedt veel mogelijkheden.

Hertog van Gelre. Spelen op het DGT-bord is populair.

Het Woudhuis. Tijdens de schaakles naar de Vlindertuin.

Het Woudhuis. Kat en muizen op de schaaktafel in de Vlindertuin.

Sint Victor. Af en toe is het nodig de stukken weer te sorteren.

Hertog van Gelre. Loïs versus Lois.

Passe-Partout Kerschoten. Jack heeft een video over Banterblitz gemaakt via zijn Iphone en gelijk online gezet:
https://www.youtube.com/watch?v=RMpIzmn61ew

Berg en Bosschool. Twee groepjes spelen online.chessmatec.com

Berg en Bosschool. Chessmatec online. Wat doen de anderen? Wat doen wij?

Berg en Bossschool. Video kijken over het schoolteam in de scholencompetitie.

Berg en Bosschool. Koning verdedigen door STU: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken.
https://www.youtube.com/watch?v=iw5_rJ70vPU&feature=youtu.be

Schoolschaaklessen: onderlinge competities en analyseren eigen partijen
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen.
Elke les omvat diverse onderdelen. Uitgangspunten: Variatie, Fascinatie, Participatie.
Schaken is leuk en maakt je slimmer. De foto’s geven hier een beeld van.
Het duurt nog even voor het zomervakantie is. Daarom zijn er bij diverse scholen extra lesseries.
Komend seizoen zullen divers nieuwe scholen aan de scholencompetitie deelnemen. Zoals een
combinatieteam van De Bouwhof en De Touwladder. Ook De Zevensprong, Sint Victor en PassePartout Kerschoten gaan waarschijnlijk debuteren.
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse 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

Boek Schoolschaken
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken

Pupillen. Hertog van Gelre team. (foto Marijke Weller)

Pupillen. Team schaakschool Het Bolwerk.

Pupillen. Team Hertog van Gelre. In de volgende ronde kwamen drie meisjes in actie. Zie video.

Pupillen. Team Berg en Bosschool.

Pupillen. Topscoorders kregen een bekertje.

Aspiranten. KWS versus Het Woudhuis.

Aspiranten. Prijsuitreiking.

VCSC Apeldoornse scholencompetitie schaken slotronden pupillen en aspiranten
De slotronden van de pupillen vonden plaats op dinsdag 7 mei in De Regenboog. De slotronden van
de aspiranten waren vrijdag 10 mei, eveneens in De Regenboog. In beide categorieën waren alle
zestien teams aanwezig.
Zie voor uitslagen en standen: http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/vc-schoolschaakcompetitie
Video slotronden aspiranten: https://www.youtube.com/watch?v=f2LeD87P3Yw&feature=youtu.be
Video slotronden pupillen: https://www.youtube.com/watch?v=74BqIdWCeeU&feature=youtu.be

Folder jeugd Schaakstad Apeldoorn
Schaakstad Apeldoorn heeft een folder gemaakt over de jeugdafdeling van de club.
Zie verder: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
De folder is onder meer uitgedeeld bij de finaleronden van de Apeldoornse scholencompetitie.

Wit aan zet. ‘Zet van een andere wereld’ van Mitrofanov.

Zwart geeft mat in twee.

Stelling van Saavedra. Minorpromotie tot toren wint.

Hier is iets misgegaan. Wit heeft twee witveldige lopers. Dat doet denken aan de toverloper van Timothy.

Artikel uit Schaakkrant Apeldoorn 2000. Zie voor alle negen SBSA-schaakkranten:
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn

Schaakles senioren in het Bolwerk: Mitrofanov, openingsvallen, spelen en analyseren
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 waren woensdagmorgen 13 en 20 maart schaaklessen voor senioren.
Verslag 8 mei:
- Stelling uit boek Schaakideeën: Zet van een andere wereld van Mitrofanov
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2vgIQikkoKQ
https://timkr.home.xs4all.nl/admag/mitrofanov.htm
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-haroldvan-der-heijden
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mitrofanov
- Onderlinge partij Anneke en Herre vs André op DGT bord + partij bespreken
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/8/Game2172281.html
- Bill Wall openingsvalletjes 13 t/m 20
- Koningsgambiet 3
Verslag 15 mei:
- Tip: bij schaken overdag foto’s maken van stellingen als je niet noteert
- Studie Saavedra
- Matzetten KT-K
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partijen bespreken

Eerste GM-norm voor IM Max Warmerdam.

Speelzaal slotronde Meesterklasse in gemeentehuis Bloemendaal.

MuConsult Apeldoorn zesde, IM-titel Nico Zwirs, GM-norm Max Warmerdam
MuConsult Apeldoorn is als zesde geëindigd in de Meesterklasse. Zaterdag 11 mei bleef het team
steken op negen matchpunten na een 5,5-4,5 nederlaag tegen HWP Sas van Gent.
Alle teams uit de Meesterklasse speelden hun wedstrijden in het gemeentehuis van Bloemendaal.
Nico Zwirs haalde zijn derde IM-norm en daarmee de IM-titel.
Max Warmerdam haalde zijn eerste GM-norm.
Informatie over uitslagen: https://knsb.netstand.nl/scores/index/14
Video slotronde: https://www.youtube.com/watch?v=u0VRR_YdMAA&feature=youtu.be
Foto’s van Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/jaTDS1KVpvdmJvxo8
Verslag van Stefan Kuipers:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2019/05/17/muconsult-apeldoorn-net-niet-in-linkerrijtje/#more-8219
Partijen Meesterklasse: https://www.schaken.nl/ftptoernooien/partijen/meesterklasse18-19
Partijen HWP Sas van Gent – MuConsult Apeldoorn in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/17/Game59643421.html

Nico Zwirs heeft enkele van zijn mooiste partijen met commentaar gestuurd voor de nieuwsbrief.
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/17/Game32688437.html
Hij schrijft:
= Zwirs - Admiraal: De leukste partij die ik afgelopen seizoen heb gespeeld.
= Loginov - Zwirs: Toen ik deze GM versloeg had ik een ronde voor het einde van het ONK m’n 2e IM
norm al binnen. Tevens is het ONK m’n beste toernooi ooit.
= Van Meegen - Zwirs: De beslissende partij in de bekerfinale van 2018.
= Zwirs - Movsesian: De beste speler ooit die ik remise hield. Op het moment van spelen had
Movsesian 2680 en stond 64e op de wereldranglijst.
= Zwirs - Pijpers: Aan deze partij koester ik speciale herinneringen. Op dit NK was ik een enorme
underdog, maar toen ik in ronde 4 van Arthur won gaf me dit het gevoel dat ik echt goede spelers
kon verslaan. Na de partij vroegen ze of ik een publieksexplicatie wou doen en die is hier te vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=NKXzhbZvZOM
Max Warmerdam heeft ook enkele partijen gestuurd.
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/17/Game32820578.html
Hij schrijft:
Ik weet niet of het mijn mooiste potjes zijn, maar ik vind ze wel leuk.
Die tegen Zeman en van der Wiel waren ook een beetje in het schaaknieuws gekomen en de partij
tegen Lahaye won de schoonheidsprijs voor die meesterklasse ronde.
De partij tegen Gunduz was misschien niet heel mooi, maar ik vond hem zelf wel goed omdat ik
volgens mij elke keer de beste zet deed.

Jasper Zwirs versus GM Loek van Wely: remise.

Apeldoorners in Wageningen op 5 mei
Diverse Apeldoorners deden 5 mei mee aan het traditionele Bevrijdingstoernooi in Wageningen.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jcOmwkJwwCk&feature=youtu.be.

In de eerste ronde had Jasper Zwirs een plusremise (KT-KL) tegen GM Loek van Wely. Jasper meldt:
‘Ik heb geprobeerd om de partij te reconstrueren maar dat is mij helaas niet gelukt.
Ik heb wel een stelling in de bijlage toegevoegd. Het is volgens mij de stelling die we op het bord
hebben gehad die erg interessant was. Aangezien er niet genoteerd is weet ik het niet 100% zeker.’
Ook wie er aan zet is in deze stelling, wist Jasper niet meer.

GM Loek van Wely speelde remise tegen GM Jan Timman. Voor deze nieuwsbrief heeft hij het
eindspel gereconstrueerd en van commentaar voorzien.
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/16/Game4506609.html
van Wely, L - Timman, J
Wageningen, 05.05.2019 [Loek van Wely]
[#] 1.Lxa6! Lxa6 2.Tc6 Tc7 [2...Db8 verliest direct: 3.Txg6+ Kf8 4.Pxe4 dxe4 5.Dc6] 3.Txc7+ [3.Txd6
Txc1 4.Td7+ Kf8 5.Txd8+ Ke7 6.Td7+ Ke8 is niet meer dan remise] 3...Lxc7 4.Dxc7+ Dxc7 5.Pe6+ Kf6
6.Pxc7 Lc4 7.Pd7+? [7.a4 wint vrij triviaal] 7...Ke7 8.Pxb6 Kd6 9.Pba8™ om nog op winst te kunnen
spelen 9...Pc3 10.Kg2 Kc6 11.Pe6 La6 12.Pac7 Lc8 13.b5+ Pxb5 [13...Kd6 14.b6] 14.Pxb5 Kxb5 15.Pf8
Kc4 16.Pxg6 Kxd4 17.Kf2?! [17.Pe7 was nog het beste, voldoende voor de winst is het echter niet,
maar als er iemand beter staat, dan is het wit wel. En ook nog een voordeel: het verliest niet!
17...Ld7 (17...Le6 18.a4 Ke3 19.a5 d4 20.a6 d3 21.a7 d2 22.a8D d1D=) 18.Kf2 Kc4 19.Ke3 d4+ 20.Kd2
Le6=] 17...Kc3 18.Pe5?? [18.a4] 18...d4 19.Ke1 d3?? [19...Lb7 het paard van f3 afhouden, en het
Bevrijdingstoernooi in Wageningen zou een andere winnaar gehad hebben....] 20.Pf3 Ld7 21.Kd1
La4+ met remise aanbod 22.Kc1?? een ontverantwoorde winstpoging 22...Lc6 23.Pd2 Kd4 24.Pf1 Kc3
[24...Lg2 25.Pd2 Ke3 wint alsnog omdat zwart alles opeet op de koningsvleugel] ½–½

Tom Molewijk bood met zwart remise aan tegen Karel van Delft.

Zwart concludeerde remise na 1. Kb2. Maar …Kxc6 zou winnen.
Zonder de zwarte d-pionnen zou de stelling wel remise zijn.
Tom Molewijk zocht naar een verklaring waarom hij niet alle mogelijkheden had uitgerekend.
Misschien was het een ‘Schrecksekunde’? Dat begrip betekent dat een speler onaangenaam verrast
wordt door een zet en geen mogelijkheden meer ziet.
In dit geval werd Molewijk verrast door de koning en het paard die de a-lijn domineren.
GM Ludek Pachman bespreekt het begrip in zijn boek ‘Wie überliste ich meinen Gegner?’
Het boek gaat over schaakpsychologie en trucs.
Als voorbeeld noemt Pachman onder meer een partij Napolitano – Junge, München 1942:
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1273122

IM Nico Zwirs (links) wint MuConsult Apeldoorn rapidkampioenschap.

Er deden 45 spelers in drie groepen mee.

Zwart aan zet. Ruud Wille speelt met wit.

Karel van Delft en Ruud Wille hadden een bye in ronde 2. Dat gaf tijd voor snelschaak (1-1).

Zwart aan zet.
Stelling in snelschaakpartij tussen Ruud Wille en Karel van Delft. Zwart lijkt erg slecht te staan, maar wint na …Pe5 (ook
…Pf8 wint). Varianten kun je uitspelen via http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/19/Game212176234.html

Nico Zwirs wint MuConsult Apeldoorn rapidtoernooi
Nico Zwirs heeft het MuConsult Apeldoorn Rapidkampioenschap 2019 gewonnen. In de A-groep
scoorde hij zeven uit zeven.
Het toernooi was minder sterk bezet dan andere jaren omdat het samenviel met het NK snelschaken
voor clubteams. Dit NK kwam later op de kalender dan het rapidtoernooi.
Er deden 45 schakers mee aan het rapidtoernooi.
Uitslagen: www.schaakstad-apeldoorn.nl

MuConsult Apeldoorn wint NK snelschaken clubteams
MuConsult Apeldoorn heeft zaterdag 18 mei in Bunschoten het NK snelschaken voor clubteams
gewonnen. Zie voor uitslagen: http://chess-results.com/tnr441393.aspx?lan=17&art=0
Het eerste team van MuConsult Apeldoorn bestond uit IM Max Warmerdam, IM Robby Kevlishvili, IM
Thomas Beerdsen en IM Stefan Kuipers.
Het tweede team bestond uit GM Roeland Pruijssers, IM Merijn van Delft, IM Arthur van de
Oudeweetering en FM Tim Lammens.
Zie voor alle deelnemers: http://www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=93
Het NK is georganiseerd door En Passant: http://www.schaakclubenpassant.nl

Uit de vele aardige partijen één briljante zege van Houdini op AllieStein om na te spelen via de game viewer. Een
typische nederlaag voor een NN engine tegen een AB engine: het neurale netwerk merkt de zeer diepe tactische zwarte
mogelijkheden niet op, waar Houdini dankbaar gebruik van maakt.
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/11/Game3034578.html

3e TCEC Cup: Leela Chess Zero prolongeert titel
Tekst Jeroen Noomen.
De 3e TCEC Cup, inmiddels een traditioneel toetje tussen de Premier Division en de TCEC superfinale,
is gewonnen door Leela Chess Zero. Daarmee prolongeerde de neuraal netwerk engine de titel die
het in de 2e Cup had veroverd. In de TCEC Cup spelen 32 engines een knock-out competitie met
matches van 8 partijen. Het speeltempo is 30 minuten voor de hele partij, plus 5 seconden per zet.
We pikken het toernooi op in de kwartfinales, waarin we alle 8 Premier Division engines terugzagen.
Computerschaak is wat dat betreft redelijk voorspelbaar, verrassingen komen niet zo vaak voor.
Kwartfinales
Leela Chess Zero - Fire 5-3
Houdini - AllieStein 4,5-3,5
Stockfish - Ethereal 6-4 (na verlenging)
Komodo MCTS - Komodo 4,5-3,5

De kwartfinales waren een stuk spannender dan gedacht. Leela had de volle 8 partijen nodig om zich
van Fire te ontdoen, hetzelfde geldt voor Houdini dat AllieStein terugwees. Stockfish had zelfs een
verlenging nodig tegen Ethereal, nadat de reguliere 8 partijen allemaal in remise waren geëindigd.
Stockfish won vervolgens partij 9, kwam verloren te staan in partij 10, maar Ethereal vergooide in
tijdnood zijn kansen en verloor zelfs nog. De grootste verrassing in de kwartfinales was de
uitschakeling van de reguliere Komodo door zijn nieuwe MCTS broertje. In 6 remises liet reguliere
Komodo een enorme winstkans in partij 7 onbenut en ging toen kansloos in partij 8 ten onder.
Halve finales
Leela Chess Zero - Houdini 4,5-2,5
Stockfish - Komodo MCTS 4,5-2,5
De halve finales waren behoorlijk eenzijdig. Houdini had geen kans tegen Leela, verloor 2 partijen bij
6 remises. Precies hetzelfde resultaat zagen we bij Stockfish tegen Komodo MCTS. Daarmee
plaatsten Leela en Stockfish, de 2 sterkste engines van dit moment, zich zoals verwacht voor de
finale.
Om plaats 3
Houdini - Komodo MCTS 4,5-2,5
In de troostfinale behaalde Houdini een relatief makkelijke overwinning op Komodo MCTS. Daarmee
revancheerde Houdini zich enigszins voor het matige optreden in de TCEC 15 Premier Division,
waarin het slechts vijfde werd.
FINALE
Leela Chess Zero - Stockfish 5,5-4,5 (na verlenging)
De finale tussen Leela en Stockfish stond na 8 partijen 4-4. Beide engines wonnen 1 partij, 6 partijen
werden na heftige strijd remise. Er werd nu steeds met 2 partijen verlengd totdat er een winnaar is.
In de 9e partij leek het lange tijd uit te zien naar remise, maar plotseling maakte Stockfish in een 7
stukken eindspel een ongelofelijke fout, die Leela onmiddellijk opmerkte. Stockfish gaf nog enkele
zetten ten onrechte 0.00 aan, totdat het in de gaten kreeg dat het totaal verloren stond. Een
merkwaardige misser. In TCEC worden overigens 6 stukken eindspel databases gebruikt.
In de laatste partij moest Stockfish vervolgens winnen om de stand weer gelijk te trekken en een
volgende verlenging af te dwingen. Dat zat er echter geen moment in. Leela hield zonder moeite
remise en prolongeerde daarmee de TCEC Cup titel. Dat belooft wat voor de TCEC superfinale, die
vrijdag 10 mei om 21:00 uur 's avonds begint.
TCEC 15 superfinale LIVE vanaf 10 mei 21:00 uur op https://tcec.chessdom.com/live.html
Update van de TCEC 15 superfinale.
TCEC 15 Superfinale (UPDATE): debacle dreigt voor Stockfish
De TCEC 15 superfinale is op het moment dat ik dit schrijf - woensdagmiddag 15 mei 16:00 uur - 26
partijen oud. En deze superfinale dreigt op een debacle uit te lopen voor de regerend kampioen
Stockfish. Leela Chess Zero leidt soeverein met 5-1 en is heer en meester in de tot nu toe gespeelde
partijen.
Het enige wapenfeit van Stockfish is een overwinning door een blunder van Leela in gelijke stelling.
De vijf overwinningen van Leela waren daarentegen indrukwekkend, de 'fish' werd gewoon
positioneel overspeeld. Wat opvalt, is het gemak waarmee Leela de mindere stellingen vanuit de
voorgegeven openingen remise maakt. Om vervolgens bij de return flink druk te zetten.
Tot nu toe is het nog nooit een engine gelukt om van een 4 punten achterstand terug te komen. Het
lijkt er dus sterk op dat Leela Chess Zero de nieuwe kampioen gaat worden. Hopelijk kan Stockfish in
de nog resterende partijen beter tegenstand bieden.
Meekijken? Dat kan. Uiteraard weer op https://tcec.chessdom.com/live.html

Quote Garry Kasparov: ‘Chess has been shaken to its roots by AlphaZero.’
Kasparov schrijft dit in zijn voorwoord in het boek ‘Game Changer’.
Hij vervolgt: ‘But this is only a tiny example of what is to come.’
https://www.newinchess.com/game-changer?mc_cid=0fc1a74195&mc_eid=ef33899c91

Divers nieuws
-

Giri: Chess is extremely psychological
Jan Gustafsson Interviewt Anish Giri over Shenzhen Masters
How world no.4 Anish Giri thinks? | Analyzing his Shenzhen Masters 2019 victory

Puzzle rush world record (70!)
Grand Chess Tour foto’s van Lennart Ootes

Giri: Chess is extremely psychological
https://www.chess.com/article/view/anish-giri-interview-chess-is-extremely-psychological

Jan Gustafsson Interviewt Anish Giri over Shenzhen Masters
https://chess24.com/en/read/news/giri-i-treat-myself-as-an-idiot-until-proven-otherwise

How world no.4 Anish Giri thinks? | Analyzing his Shenzhen Masters 2019 victory
https://www.youtube.com/watch?v=wVF0Dbwc9wE&feature=youtu.be

Puzzle rush world record (70!)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=664&v=B2ywPhNygM8

Grand Chess Tour foto’s van Lennart Ootes
https://www.flickr.com/photos/grandchesstour/albums

Trainingsmateriaal
-

Gratis trainingsmateriaal via www.schachtraining.de
Positioneel offer van Kasparov
Depth and Beauty in Pervakov’s Endgame Studies
Unglaubliche Studien
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Gratis trainingsmateriaal via www.schachtraining.de
Walter Rädler meldt:
Liebe Schachfreundinnen und -freunde,
mit Elias Pfann und Johannes Pfadenhauer, die beide brilliant sind, habe ich tolle Mitstreiter
gefunden, ein sehr schönes Projekt anzugehen: Die Seite www.schachtraining.de. Sie wird sich mit
der Zeit mit immer mehr Leben füllen, dafür brauchen WIR natürlich EUCH!
WICHTIG: WENN IHR TOLLES SELNSTGEMACHTES MATERIAL FÜR DEN SCHACHUNTERRICHST HABEN;
IMMER HER DAMIT! SCHICKT ES BITTE AN wraedler@aol.com
Hier ist der Werbetext von Elias Pfann!
Heute ist es endlich so weit. Die Webseite www.schachtraining.de ist gestartet. Dort gibt es
kostenloses Trainingsmaterial für alle Schachspieler und Schachtrainer. Betrieben wird die Webseite
überwiegend ehrenamtlich von Walter Rädler und Elias Pfann. Künftig soll mindestens einmal pro
Woche dort neues Trainingsmaterial hochgeladen werden. Die Webseite ist nicht nur etwas für
Anfänger, sondern auch für erfahrene Vereinsspieler. Die Trainingsaufgaben sollen nach Themen und
Spielstärke sortiert werden, sodass man sich leicht zurechtfindet. Außerdem ist es jedem möglich
Kommentare zu verfassen und Feedback zu geben. Wenn nun Dein Interesse geweckt ist, dann schau
doch mal vorbei!
www.schachtraining.de
https://www.facebook.com/schachtraining.de

Positioneel offer van Kasparov
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1070699

Depth and Beauty in Pervakov’s Endgame Studies
https://en.chessbase.com/post/depth-and-beauty-in-pervakov-s-endgame-studies

Unglaubliche Studien
Martin Minski op Facebook: Niclas shows the spectacular Loyd-Turton by Gady Costeff:
https://www.youtube.com/watch?v=knXDXSepwE8

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.

Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs)
www.schaken-en-autisme.nl
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014

Kalender en sites
-

31 mei en 1 juni ASV Vierkampentoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl
1 - 7 juli Deloitte NK Schaken 2019 https://schaken.nl/nk-schaken%20
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.schaken.nl/onk
en 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
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
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

Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
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.schoolschakenapeldoorn.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.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
Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl
Schaaktalent www.schaaktalent.nl
Chesstalent www.chesstalent.com
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl
YouTube kanaal www.youtube.com/user/karelvandelft
Artikelen Max Euwe Centrum site www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
Facebook groep Schaakpsychologie
Pinterest
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.
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
https://www.deutsche-schachjugend.de
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

