Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 11 – 10 november 2015
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

De Schaakmaat hield zaterdag 7 november in Denksportcentrum Noord het 1e IJSCO jeugdschaaktoernooi in Apeldoorn.
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Elfde nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen.
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven te lezen.
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 167 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (531 leden) en
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.

Stelling Lasker – Loman: hoe wint zwart?

Demonstratie over www.lichess.org

Volgende training bespreken we meer leerzame boeken.

Silman’s Complete Endgame Course is een uitstekend boek.

Hoe tast je pionstructuren aan.

Schaakprogramma’s: Je kan niet zonder als je de top wilt halen.

Zie boek: www.qualitychess.co.uk/products/2/235/chess_structures_-_a_grandmaster_guide_by_mauricio_flores_rios

Derde Stertrainingen leveren instructievideo’s op
De derde Stertrainingen vonden plaats op 8 november in Denksportcentrum Apeldoorn.
Het waren weer uitstekende trainingen. Achttien van de negentien deelnemers waren aanwezig. De
deelnemers krijgen van hun trainers een verslag met wat behandeld is en een paar huiswerktaken.
Groep 4 heeft met Merijn van Delft uitspeelstellingen gedaan naar aanleiding van eigen partijen van
de deelnemers. Daarbij werden diverse pionstructuren besproken. Ook heeft de groep op eigen
laptops geoefend met ChessBase: hoe analyseer je met deze database en hoe bouw je files. De groep
speelt onderling een tactiek-competitie via www.chess24.com. Daar kun je gratis vijf tactische
opgaven per dag doen met rating. Trainer Merijn voert het ratingklassement aan. Het idee is om hem
in te halen.
Groep 2 heeft met Nico Zwirs partijen geanalyseerd en cruciale stellingen uit eigen partijen
besproken. Het gebruik van Fritz werd behandeld. Ook kwamen eindspelstellingen aan de orde.
Tevens heeft het groepje anti-blundertechnieken besproken (zie ook vorige nieuwsbrief).
Groepen 1A en 1B hadden ongeveer hetzelfde programma. Met Merijn van Delft werden
uitspeelstellingen geoefend. Die stellingen waren gebaseerd op eigen partijen van de deelnemers.
Met Karel van Delft hebben de groepen gesproken over onder meer jpegjes maken, programma Fritz
en weekschema’s. Een stelling van Lasker-Loman werd bekeken. Beide groepen bespraken de
Konings-Indische partij van Hessel Hulleman jr en Karel van Delft. Daarin kwamen veel thematische
kwesties voor. Onder meer omtrent de koningsaanval. Dat thema bespreken we regelmatig.
We hebben bekeken hoe je van de documentatie dvd de Analysevragenlijst kunt kopiëren. In die
kopie kun je tussen de vragen door je antwoorden typen. Het is niet de bedoeling dat je alleen een
lijstje naar de trainers stuurt in de trant van 1. Ja, 2. Niet van toepassing, 3. Nee, enzovoort (en de
trainer moet er de vragen dan maar bij zoeken).

We hebben ook de acht anti-blundertechnieken van psycholoog GM Smirnov besproken. De
deelnemers kregen een hand-out met de regels. Dat is handig om nog eens na te kijken. Als je dat
bewust gaat toepassen ga je er na een tijdje een onbewuste routine (gewoonte) van maken. Het
idee: hoe minder blunders, hoe meer punten. In de rondvraag stellen we vragen en wisselen we
ervaringen uit. William had een leuke ervaring. Op een clubavond was iemand binnen gekomen en
die had hem het boek ‘Meester tegen amateur’ van Euwe gegeven. William weet nog steeds niet wie
dat was. Dat bracht ons op een idee: iedereen neemt volgende keer een paar interessante boeken
en/of dvd’s mee en die bespreken we.
In groep 1A en 1B hebben we onderwerpen behandeld waar we direct maar een instructievideo van
hebben gemaakt. Dat smaakt naar meer.
= Demonstratievideo Eva en Florian over www.lichess.org:
https://www.youtube.com/watch?v=poFO-rkXAC8&feature=youtu.be
= Demonstratievideo Eva en Florian over jpegjes maken:
https://www.youtube.com/watch?v=qWAlI7bQt9Q&feature=youtu.be
= Demonstratievideo Lennart over openingsboek in database in Fritz maken:
https://www.youtube.com/watch?v=TNVcufwRZ-M&feature=youtu.be
De deelnemers van de Stertrainingen is verzocht om af en toe jpegjes te mailen voor de nieuwsbrief.
Een jpegje is een stelling in jpeg-formaat. Het idee is dat iedereen een interessante stelling uit een
eigen partij stuurt.
Een jpegje kun je maken in de programma’s Fritz en Chessbase. Je selecteert een stelling en via de
menubalk kun je onder ‘Bestand’ kiezen voor ‘Stelling selecteren’. Je maakt dan een jpeg-bestand en
in de naam van het bestand beschrijf je waar het over gaat.
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert deze trainingen in Denksportcentrum Apeldoorn.
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl en eerdere afleveringen van deze nieuwsbrief.

Interview met Veerle over haar eerste schaaktoernooi.

De oversteekregel: Kijk eerst wat je tegenstander kan doen. Dat had de zwartspeler even vergeten. Zou wit het zien?

Leerlingen schaakschool in Het Bolwerk interviewen Veerle over toernooi
De negende training (28 oktober) waren er zes kinderen. Veerle heeft verteld over haar eerste
toernooi in Bennekom. Ze werd laatste, maar dat hoort er bij als je begint. We hebben een kort
videoverslag bekeken. Ook hebben we een paar zetten van een partij van Veerle besproken. Daarna
hebben een paar kinderen haar als journalist geïnterviewd. Karel heeft daar een korte video van
gemaakt: www.youtube.com/watch?v=uemwrEiJwzU&feature=youtu.be.
De kinderen hebben een folder van het schaaktoernooi op 7 november meegekregen. Jonne en
Veerle gaan in ieder geval. Ook kregen de kinderen een papier met de Paardenposter, dat is een
soort ganzenbord (van Pascal Losekoot). We hebben een paar foto’s van de schaakschool in de
nieuwsbrief bekeken. We hebben de partij van Lois – Jasmine bekeken via ‘Schaken is cool’. Per zet
hebben we bekeken wat er goed en fout was. Dat heet analyseren. Zo leer je veel. Van de video
‘Iedereen kan schaken’ hebben we aflevering 7 bekeken. Jelle en Gerben moesten iets eerder weg.
Jonne heeft toen een kloksimultaan aan Veerle, Lois en Ali gegeven. Dat was best lastig, want Jonne
had weinig tijd voor drie partijen. Dat is niet erg, want je moet ook met lastige situaties leren
omgaan. Karel gaf ondertussen wat tips over stellingen en we hebben de eindstellingen besproken.
De tiende training waren er zeven kinderen. De kinderen mochten kiezen tussen samen een partij
tegen ‘Schaken is cool’ of een partij van Karel analyseren. Ze kozen voor de partijanalyse. Af en toe
legt Karel de partijen stil bij het vrij schaken om een stelling te bespreken. We hebben video 8 van
‘Iedereen kan schaken’ bekeken.
De schaakschool heeft vooralsnog één groep, van 13.30 – 14.45 uur. Als er meer kinderen komen,
gaan we met een tweede niveaugroep om 14.45 uur beginnen.
De training kost 5 euro per les van 75 minuten. Een proefles is gratis. Je betaalt per semester (14
schoolweken). Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
De les bestaat uit gevarieerde lesvormen en partijtjes spelen.
Ouders, broertjes en zusjes zijn welkom tijdens het vrij schaken aan het begin en eind van de les.
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Op de site kun je een informatiefolder downloaden en een video over de eerste bijeenkomst zien.

Foto’s https://picasaweb.google.com/100567483639025738146/KNSBCompetitieRonde309?noredirect=1

eFXO wint derde KNSB-ronde met 8-2 van Voorschoten
Zie site Schaakstad voor meer informatie: www.schaakstad-apeldoorn.nl.
De partijen staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl.

Schaken op de topborden.

Schaken is voor iedereen. Wout heeft een spierziekte. Hij noemt zetten, vader Henri voert ze uit. Wout speelde nu nog in
de laagste groep. Hij is heel enthousiast en hij wil veel leren. Over een tijdje speelt hij vast in een veel hogere groep.

Verslag 1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi groot succes
Het eerste IJSCO toernooi van De Schaakmaat was een groot succes. Het werd gehouden op zaterdag
7 november in Denksportcentrum Noord in Apeldoorn.
Er deden 90 kinderen mee, waarvan 20 uit Apeldoorn.
De uitslagen verschijnen op de site van De Schaakmaat: www.deschaakmaat.nl.
In het weblog van Karel van Delft op www.schaaktalent.nl staan foto’s.
Zie voor een video-impressie: www.youtube.com/watch?v=9Ch2KN2XMws&feature=youtu.be.
De IJSCO-kalender staat op: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html.

Rechts: organisatoren en arbiters.

Marco Beerdsen met zwart op bord 1.

Henk Scholten met zwart: rating comeback dit seizoen?

Eerste twee ronden OSBO PK
In Denksportcentrum Noord in Apeldoorn zijn 31 oktober de eerste twee ronden van het persoonlijk
kampioenschap van de Oostelijke Schaakbond OSBO gespeeld.
Het aantal deelnemers valt wat tegen, maar de organisatie en sfeer zijn uitstekend!
Voor uitslagen zie http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/uitslagen.
Wie doet mee? Zie korte video: www.youtube.com/watch?v=KFmH9oH-Ntw&feature=youtu.be.
Hessel Hulleman jr en Karel van Delft beleefden plezier aan hun onderlinge partij. Wit blies zichzelf
op met 14. f4.

Hulleman, Hessel - van Delft, Karel
OSBO PK Apeldoorn 2015
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pf3 d6 4.c4 Pf6 5.Pc3 0–0 6.Le2 Pbd7 7.0–0 e5 8.dxe5 Pxe5 9.Pxe5 dxe5 10.Lg5 c6
11.b4 Le6 12.Dc2 Dc7 13.Tab1 Tfd8 14.f4 Td4 15.fxe5 Pe8 16.Le3 Td7 17.Pa4 b6 18.Lf4 Lxe5 19.Dc1
Lxf4 20.Dxf4 Dxf4 21.Txf4 Td2 22.Pc3 Tad8 23.e5 Tc2 24.Tb3 b5 25.Ta3 bxc4 26.Lxc4 Lxc4 27.Txc4
Tdd2 28.Tf4 Txg2+ 29.Kf1 Txh2 30.Kg1 Pg7 31.Txa7 Pf5 32.Pe4 Tcg2+ 33.Kf1 Pe3+ 34.Ke1 Tg1+ 0–1

Minisimultaans klas L1 De Lettertuin
Kinderen van klas L1 van De Lettertuin in Ede hebben 29 oktober minisimultaans gegeven aan
klasgenoten. Drie kinderen hadden drie tegenstanders en drie kinderen hadden twee tegenstanders.
Meester Karel heeft er een korte video van gemaakt:
www.youtube.com/watch?v=ukBMofLk6C0&feature=youtu.be.
De rest van de les hebben we gekeken naar een korte video over het BSV-toernooi in Bennekom in
de herfstvakantie. Jelle, Tarek, Thije en Quint deden daar aan mee. Ze hebben er over verteld in de
les. We hebben ook een paar zetten van Thije besproken.
Amy had een notatie van haar partij tegen Hanna. Via het digibord en het programma ‘Schaken is
cool’ hebben we acht zetten besproken.
Karel ging toen naar de klas van juf Olga. Juf Mariska heeft met de kinderen competitie gedaan en
deel acht van de video ‘Iedereen kan schaken’ bekeken.
Meester Karel kreeg van Ilse en Nick mooie tekeningen die ze tijdens de les hadden gemaakt.

Tekenen tijdens de schaakles
Jonge leerlingen mogen tekenen tijdens schaaklessen in klassen van Karel van Delft. Bijvoorbeeld in
klas H1 van cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide. De kinderen doen elke les vijf tactische
diagrammen in quizvorm. Soms maken ze daar leuke tekeningen bij. De stellingen (uit Stap 2) worden
gepresenteerd op een digitaal bord. De kinderen lossen de diagrammen in duo’s op. Je partner je
tegenstander van de competitieronden. Als het diagram gepresenteerd wordt, zet meester Karel een
digitale stopwatch aan. Die staat ingesteld op één minuut per opgave. Om beurten mogen een paar
kinderen hun oplossing noemen en vertellen hoe ze tot die oplossing komen. Meester Karel vertelt
dan wat de juiste oplossing is. Hij vraagt ook of er nog andere ideeën zijn. Die worden eventueel ook
besproken. Per goede opgave krijgt je een punt. Er is een puntenklassement dat wekelijks op het
bord hangt.
Het quizformulier is gemaakt door de Apeldoornse schaakleraar Lucas Smid. Je kunt het downloaden
via www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/42-antwoordformulieren-schaakquiz.
Van de quiz van 3 november 2015 heeft Karel een minivideo gemaakt:
www.youtube.com/watch?v=Q_zs1kSF9d0&feature=youtu.be.

Dubbelschaken van Dante en Lara
Tijdens de schaakles op De Prinsenakker in Bennekom hebben Lara en Dante het spel
‘Dubbelschaken’ bedacht. Dat hebben andere mensen vast ook bedacht, maar als je zelf iets nuttigs
bedenkt is het toch origineel en creatief.
Schaakleraar Karel heeft een korte video gemaakt waarin Lara en Dante het spel uitleggen:
www.youtube.com/watch?v=0WVsjsTrhNw&feature=youtu.be.

‘De Koning’ van Böhm en Afek verschijnt en lezing Böhm over ‘De Koningin’
Het zesde en laatste deel van deze serie boeken verschijnt in de tweede helft van november, meldt
GM Yochanan Afek.
IM Hans Böhm geeft vrijdag 13 november in Arnhem een lezing over het voorlaatste boek ‘De
koningin’. Erik Wille meldt: ‘Na het grote succes van zijn eerdere boekpresentaties (De Toren, Het
Paard, De Loper en De Pion) hebben we Hans Böhm nu weer bereid gevonden zijn volgende boek uit
de serie over de schaakstukken te komen presenteren. Hans zal vrijdagavond 13 november om 20
uur in Activiteitencentrum Schreuder De Koningin presenteren. We hopen weer op een grote
belangstelling. Het boek zal die avond gesigneerd van Hans Böhm gekocht kunnen worden voor 15
euro (winkelprijs 23 euro). Graag even vooraf aanmelden bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl. Indien je
ook interesse hebt in de eerder uitgaven in de serie (Pion, Toren, Paard en Loper), dan dat graag ook
even melden. Dan vragen we Hans ook die boeken mee te nemen. Toegang is gratis!. We hopen op
een goed gevulde kantine van het Activiteitencentrum Schreuder, Vlamoven 22-24 in Arnhem. Dus
aanmelden maar!’

WK jeugd Griekenland: geen successen, wel leerzaam en inspirerend
De Nederlandse delegatie heeft niet bijzonder gepresteerd op het WK jeugd in Griekenland.
Coaches IM Stefan Kuipers en IM Merijn van Delft hebben op het weblog een slotbeschouwing
geschreven, die ook voor andere jeugdschakers en trainers nuttige opmerkingen bevat.
Voor een analyse van een partij van Hing Ting Lai, zie verder op onder ‘Quote’.
Zie De KNSB blog: http://schaakuitzendingen.blogspot.nl.
Voor uitslagen zie de toernooisite: www.wycc2015.org.

Online database Chess DB
Gratis een uitgebreide database online: http://chess-db.com/public/index.jsp.
Uitleg: http://chess-db.com/public/about.html.

Tips van Magnus Carlsen
Wereldkampioen GM Magnus Carlsen geeft een aantal tips om beter te spelen:
www.youtube.com/watch?v=FMaaHd7aFIs

Schaakfotografie Cissy Caljé
Schaakfotografen dragen veel bij aan de schaakcultuur.
In deze nieuwsbrief gaan we er een paar in beeld brengen. Als eerste Cissy Caljé.

Cissy Caljé

Rechtstreekse link naar het Picasaweb van Cissy Caljé, waar al haar albums te bezichtigen zijn:
https://picasaweb.google.com/100055500720046266020

Jaarlijks vindt het Apeldoorns snelschaakkampioenschap plaats in artcafé Samsam.

London Chess Conference 2015: pub chess
Het programma van de London Chess and Education Conference op 5 en 6 december 2015 staat
online: http://londonchessconference.com/programme-2015.
Het thema luidt: ‘Chess and Society’ (schaken en samenleving).
Een reeks educatieve en sociale thema’s komt aan bod. Zie het programma op de site.
Zie www.chesstalent.com voor verslagen omtrent de eerdere twee edities.
De conferentie is onderdeel van het programma van de London Chess Classic.
De leiding berust bij IM Malcolm Pein, IM Stefan Löffler en John Foley.
Op de conferentiesite staan diverse artikelen, bijvoorbeeld van conferentieorganisator over ‘pub
chess’: http://londonchessconference.com/pub-chess-recapturing-a-tradition
Foley schrijft dat de pub in Engeland de meest populaire plek is om te schaken. Niet doordat
uitbaters zulke schaakliefhebbers zijn, maar doordat veel clubs er een betaalbare speelmogelijkheid
vinden. De pub biedt voordelen: het is een informele ontmoetingsplaats en niet-schakers komen in
aanraking met het spel. Misschien hoeft het geen probleem te zijn dat het in een café niet rustig is,
schrijft Foley. Je moet met je tijd meegaan.

Hing Ting Lai (foto Stefan Kuipers)

Quote Hing Ting Lai over doorzettingsvermogen
Nederlands jeugdkampioen Hing Ting Lai verloor jammerlijk tijdens de zesde ronde van het WK jeugd
in Griekenland. Tijdens het diner zei hij: ‘Het toernooi gaat verder.’
Zo is het: niet zeuren, maar bikkelen!
Coach IM Stefan Kuipers tekent voor onderstaande analyse van genoemde partij (de partij staat ook
op www.schaakacademieapeldoorn.nl – partijen naspelen).

Event World Youth Open u18 2015. Round 6.
Vaibhav, Suri (2561) - Lai, Hing Ting (2334) 1–0
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Pg1–f3 b7-b6 4.g2-g3 Lc8-a6 5.b2-b3 Lf8-b4+ 6.Lc1–d2 Lb4-e7 7.Pb1–
c3 c7-c6 8.e2-e4 d7-d5 9.Dd1–c2 0–0 [Gebruikelijk is 9...d5xe4 10.Pc3xe4 La6-b7 11.Lf1–g2 c6-c5=]
10.e4-e5 Pf6-e8 [10...Pf6-d7 11.Lf1–d3 h7-h6 12.Dc2-c1? c6-c5!] 11.Lf1–d3 h7-h6 12.0–0 Pe8-c7
13.Dc2-c1 Hing Ting staat nogal klem en wit dreigt nu met de botte bijl de koningstelling te openen.
13...f7-f5 Hing Ting moet nu de stelling openen terwijl hij een flinke ontwikkelingsachterstand heeft.
14.e5xf6 Le7xf6 15.Ld2-f4 [15.Ld3-b1! Het idee Dc2 gevolgd door Dh7 is moeilijk te stoppen.] 15...c6c5 16.d4xc5 b6xc5 17.Dc1–e1 Dreigt nog niet zoveel op e6 omdat het paard op c3 altijd blijft hangen.
[17.Tf1–e1] 17...Lf6xc3? [17...La6-b7 18.Ld3-c2 g7-g5 19.Lf4-e5 Pb8-c6= En zwart is in ieder geval
ontwikkeld, terwijl het bij wit inmiddels allemaal wat gek staat.] 18.De1xc3 g7-g5?! Je zwartveldige
loper ruilen en direct de koningstelling openen: dat kan natuurlijk nooit goed gaan. 19.Lf4xc7 Dd8xc7
20.Ld3-c2? [20.Ta1–e1!! Tf8xf3? 21.Te1xe6 Dc7-f7 22.Tf1–e1 Pb8-d7 23.Te6xh6 d5-d4 24.Dc3-d2+Wit staat totaal gewonnen, maar ik kan me voorstellen dat wit het nogal riskant vond om zomaar een
stuk te offeren in zo'n gezonde stelling.] 20...Pb8-c6 21.Ta1–e1 Ta8-e8 22.a2-a3?! [22.Lc2-g6 Te8-e7
23.Lg6-h5 Is een leuk idee om het paard te dekken en de loper om te spelen naar een veld waar hij
de coördinatie van de zwarte torens verstoort.] 22...Dc7-g7 23.Dc3-d3?! Wit lijkt niet in de gaten te
hebben dat de stelling aan het kantelen is. Hing Ting heeft zijn tegenkansen in dat opzicht wel goed
ingeschat. 23...g5-g4 24.Pf3-h4 Pc6-d4 25.Lc2-d1 e6-e5?! [25...d5xc4 26.b3xc4 Te8-d8! De witte
dame moet wijken vanwege de aftrekaanval, maar kan hierdoor c4 niet meer blijven dekken. 27.Dd3e4 La6xc4µ] 26.Dd3-g6 Wit trekt op tijd aan de noodrem, maar het kwaad is al enigszins geschied.
26...Dg7xg6 27.Ph4xg6 Tf8-f5 28.Te1–e3 d5xc4 29.b3xc4 Tf5-g5 30.Pg6-h4 La6xc4 Hing Ting heeft
een eindspel met een pion meer bereikt, maar het zal lastig genoeg zijn om dit in een vol punt om te
zetten. Vanwege zijn vele ver vooruit geschoven pionnen hebben de stukken weinig steunpunten en
is het lastig om even rustig te hergroeperen. 31.Tf1–e1 Lc4-d5 32.Te3-c3 Te8-c8 33.f2-f4 g4xf3
34.Ld1xf3 Ld5-e6 35.Lf3-e4 Le6-g4 36.Ph4-f3 Lg4xf3 37.Le4xf3 Kg8-f7 38.Kg1–g2 Tc8-b8?! Dit lijkt
een alles-of-niets poging om actief te worden. [38...Kf7-e6 De koning centraliseren.] 39.h2-h4 Tg5-f5
40.Lf3-g4 Tb8-b2+ 41.Kg2-h3 Tf5-f2 Hing Ting gaat voor de mat, maar wit kan dit probleem
eenvoudig oplossen. 42.Lg4-h5+ Kf7-f6 43.Tc3xc5 De pion is terug en daarmee heeft Hing Ting ook
zijn voordeel ingeleverd. 43...Tf2-f5 44.Lh5-g4 Tf5-f2 45.Lg4-h5 Tf2-f5 46.Te1–e3!? Wit vermijdt de
zetherhaling en gaat middels een interessante combinatie voor de afwikkeling. 46...Tf5xh5 47.g3-g4
Pd4-f5 48.Tc5-c6+ Kf6-f7 49.g4xf5 Th5xf5 50.Tc6xh6 Dit dubbel toreneindspel zou geen probleem op
moeten leveren... 50...a7-a5 51.Th6-a6 Tb2-b5 52.Te3-c3 Tf5-f6 53.Ta6-a7+ Kf7-e6 54.Tc3-c6+ Ke6f5 55.Tc6xf6+ Kf5xf6 56.Kh3-g4 e5-e4 57.Ta7-a6+ Er zijn hier meerdere manieren om remise te
maken: met de koning de vrijpion blokkeren of zelf de koning te activeren. Hing Ting kiest voor dat
laatste. 57...Kf6-e5 58.h4-h5 e4-e3 59.Kg4-f3 Ke5-d4 60.Ta6-d6+ Kd4-c4 61.h5-h6 Tb5-e5 [61...Tb5h5 Zwart moet gewoon zijn e-pion opgeven, achter de witte vrijpion gaan staan en met zijn koning de
a-pion ophalen. Dat zou vrij eenvoudig remise moeten zijn. Bijvoorbeeld na 62.Kf3xe3 Kc4-b3 63.Ke3f4 Kb3xa3 64.Kf4-g4 Th5-h1 65.Td6-d3+ Ka3-b2 66.Td3-h3 Th1–g1+ 67.Kg4-f5 Tg1–g8 68.h6-h7 Tg8h8 69.Kf5-g6 a5-a4 70.Kg6-g7 Th8xh7+ 71.Th3xh7 a4-a3= En wit kan de a-pion natuurlijk nooit op tijd
stoppen.] 62.Kf3-e2 Kc4-c5 63.Td6-g6 Te5-e8?? Hing Ting brengt zijn toren in plaats daarvan voor de
vrijpion en dat verliest direct. 64.Tg6-g5+ Kc5-d4 65.Tg5xa5 Te8-h8 66.Ta5-h5 Th8-h7 67.a3-a4 0–1

GM Jan Gustafsson vertelde in een Chess24 uitzending over het toernooi in Bilbao over de toren in
het eindspel dat hij twee principes kent:
Principe 1: torens activeren.
Principe 2: torens activeren.

Kalender
-

Woensdag 11 november Schaakschool in Het Bolwerk
Vrijdag 13 november lezing Hans Böhm over De Koningin in Arnhem
Zaterdag 14 november 10e Kreeft Consultancy BSV schaaktoernooi Bennekom
Woensdag 18 november schoolschaakkampioenschap individueel Ede (De Cirkel)
Zaterdag 5 en zondag 6 december London Chess and Education Conference

Jeugdtoernooien
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen.
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.

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

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

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

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

