Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 19 – 2 maart 2016
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.

Ilse concentreert zich in een partij tegen Nick tijdens de competitie op basisschool De Lettertuin.
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Negentiende 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 179 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (540 leden) en
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden.

Concentratie: Thomas Beerdsen in Epe.

Concentratie: IM Merijn van Delft vs Manuel Bosboom, Tata.

Concentratie: GM Anish Giri vs GM Artur Joesoepov in Apeldoorn. Naast Joesoepov zit Arthur van de Oudeweetering.

Relaxed concentreren: Veerle Weller tegen Karel, GM Magnus Carlsen tegen Anand.

Concentratie: Tristan van der Schaaf tijdens Stertraining.

Stertrainingen en concentratie
In de Stertrainingen bespreken we allerlei schaaktechnische zaken. Daarnaast is er aandacht voor
zelfmanagement en studievaardigheden.
Een belangrijke zelfmanagement-vaardigheid is concentratie.
Vaardigheden kun je trainen.
De deelnemers van de Stertraining hebben het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’.
Daarin staat onderstaande tekst.
Voor preview en inhoudsopgave zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen.
A4.6 Concentratie
Goed kunnen concentreren is een belangrijke vaardigheid, die sterk van invloed is op prestaties. Dat
geldt zeker voor schaken. Concentreren is de aandacht (focus) op iets richten en bereid zijn hier veel
energie aan te spenderen.
Concentratie kan door diverse fysieke en emotionele oorzaken verslechteren. Bijvoorbeeld doordat
iemand moe wordt, zich laat afleiden, zich zorgen maakt of stress ervaart.
Stress ontstaat als iemand boven zijn vermogen wil presteren op een terrein dat hij belangrijk vindt
en waarop hij meent invloed uit te kunnen oefenen. Het is een vorm van angst waarbij de mentale
draaglast (druk) groter is dan de draagkracht.
Aan stress kun je proberen te ontsnappen door gebruik van bepaalde pillen, ontspanningsoefeningen
of zelfs hypnose. Het beste is om je verstand te gebruiken en een doordachte realistische benadering
te kiezen.
Je kunt je het best concentreren als je uitgerust bent, je taak aankunt en gemotiveerd bent die tot
een goed eind te brengen.
Dat heeft alles te maken met een positief en realistisch zelfbeeld en zelfmanagement. Een goede
voorbereiding op een partij draagt daar in zowel schaaktechnisch als mentaal opzicht aan bij. Die
voorbereiding houdt zowel openingsvoorbereiding, het bestuderen van partijen van de tegenstander
(sterkte-zwakteanalyse), een tactische warming up als het overdenken van het mogelijk partijverloop
in (wat doe ik als hij dit of dat doet).

Peptalk van een coach met opmerkingen als ´winnen hè´ is zinloos. Een schaker moet tijdens de
training al weten wat hij kan en wil, daar moet een coach of ouder niet vlak voor een wedstrijd nog
over beginnen.
Als je je uitstekend voelt, zin hebt in waar je mee bezig bent en alle vertrouwen in de uitkomst van je
handelen hebt , kun je in een optimale concentratietoestand komen, de flow.
De volgende tips bevorderen een goede concentratie tijdens een partij (of een training):
- uitgerust zijn
- niet teveel eten vooraf
- enige lichaamsbeweging vooraf
- realistisch doel stellen
- energiemanagement (inspanning en ontspanning afwisselen)
- eventueel vingers op je oren, handen om gezicht tegen afleiding
- systematisch en creatief denken
- uitsluitend in het nu denken (dus: aan de volgende zet)
- tijd goed indelen
Tijdens een training kan een spelletje met deelnemers worden gedaan. De opdracht is: hoe kun je
het beste je concentratie verknallen? De antwoorden schrijft de trainer op (laat naar bed gaan, met
andere dingen bezig zijn, bang zijn voor tegenstander, nonchalant zijn, denken dat de ander perfect
is, negatieve gedachten, onderschatten, overschatten, geen zin hebben, te goed willen doen,
perfectionisme, af laten leiden). Vervolgens laat hij de deelnemers de antwoorden omdraaien en er
ontstaat een mooi recept voor wie zich beter wil leren concentreren. De trainer kan het lijstje
uitprinten en deelnemers kunnen het bijvoorbeeld in hun schaakdagboek plakken. Het is nuttig om
de adviezen waar mogelijk te vertalen in één begrip dat de lading dekt. In het geval van concentratie
is dat: focussen.

Indy coacht Jurgen tegen Gerben.

Samen oefening doen met programma SchaakMat.

Verwoed gevecht tussen beginners Victor en Julia. Het werd remise. Opa van Julia kijkt toe.

In beginnersgroep zetten Hugo en Stijn hun oorlogsbuit netjes op een rijtje naast het bord.

Schaakschool Het Bolwerk bekijkt cdrom SchaakMat
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
De 24e training (2 maart) waren er totaal elf kinderen aanwezig. Vier kinderen waren afwezig.
De groepen begonnen en eindigden met vrij schaken.
Groep 1 (zeven kinderen) keek naar een korte video over een partij van Veerle tijdens het OAJK.
Daarna bespraken we het begin van de partij. We deden oefeningen van de cdrom SchaakMat.
We bekeken de ‘Alterman app’. We hebben het schaakkanaal van Karel op YouTube bekeken.
Groep 2 ging niet door.
Groep beginners heeft ‘Mat in één’ besproken (Stap 1, hoofdstuk 8). Na de inleiding hebben we tien
opgaven gedaan. Die hebben we herhaald. We hebben spelletjes van de cdrom ‘SchaakMat’ gedaan
(Sumo worstelaars: oppositie. Toiletpotten kapot knallen: vooruitkijken en spelen via diagonalen).

Foto site SV Wageningen, rechts vooraan Jelle.

Jelle demonstreert zijn partij in de klas.

Jelle analyseert de partij tegen Timman met leden van de schoolschaakclub.

Jelle van Mullekom speelt simultaanpartij tegen Jan Timman
Schaakvereniging Wageningen hield 6 februari een jubileumsimultaan met Jan Timman. De
grootmeester speelt in het eerste team van de club. Timman is negenvoudig Nederlands kampioen.
Jelle van Mullekom is lid van SV Wageningen en hij was een van de 35 deelnemers.
De club doet verslag van de simultaan op de clubsite: www.svwageningen.nl/?p=4704#more-4704.
Er is ook een video van de simultaan gemaakt: www.youtube.com/watch?v=_CHi_jzrTQQ.
Tijdens een schaakles op zijn school De Lettertuin in Ede presenteerde Jelle later de partij. Hij had de
notatie nog wel met zijn vader nagekeken en gecorrigeerd. Met schaakleraar Karel en klasgenoten
heeft Jelle de partij besproken. Dezelfde dag besprak hij hem nogmaals bij de schoolschaakclub.

GM Jan Timman vs IM Merijn van Delft. GM Gary Kasparov kijkt, Tata 2014.

Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen

Trainingsadviezen van Jan Timman in boek Schaakideeën
Over GM Jan Timman schreef Karel van Delft onderstaand verhaal in het boek Schaakideeën.

Timman – Velimirovic.

96. Trainingsadviezen van Jan Timman
Grootmeester Jan Timman speelde in 1979 tegen GM Dragoljub Velimirovic met wit een befaamd
eindspel in het Interzonale toernooi in Rio de Janeiro. In die tijd werden partijen nog afgebroken.
Omdat de Joegoeslaaf nog meer afgebroken partijen had, duurde het week voordat de partij hervat
werd. Wereldwijd werd er over gespeculeerd. De vraag was of Timman, met hulp van zijn secondant
GM Ulf Andersson, het eindspel binnen 50 zetten zou kunnen winnen. Anders zou de partij in remise
eindigen vanwege de 50 zettenregel.
De stelling kwam ter sprake tijdens een lezing die Jan Timman en prof. Jaap van den Herik in
november 2012 gaven in het Max Euwe Centrum in Amsterdam. De lezing is getiteld ‘Schaakstudies
componeren met de computer’. Van den Herik vertelde dat de negenvoudig Nederlands kampioen
zich vroeger afvroeg wat het nut van computers voor het schaken zou kunnen zijn. Timman was in
zijn topjaren nummer twee van de wereld. Hij is tevens een begenadigd eindspelcomponist.
Tegenwoordig kun je daar de computer goed bij gebruiken. Anno 2012 wierp Van den Herik de vraag
op ‘zou die computer het ook zonder Timman kunnen?’
Van die lezing heb ik een video van een uur gemaakt. Die is terug te vinden via YouTube.
Van den Herik onderzoekt hoe de computer gebruikt kan worden bij het componeren van
eindspelstudies. De inzichten en ervaringen van Timman acht hij daarbij van groot belang.
Mensen redeneren enerzijds via algoritmen (vaste oplosprocedures), anderzijds via heuristieken
(vuistregels, die richting aan het denken geven). En wat komt er nog meer kijken bij dat denken?
Timman merkte op dat schakers vooral vooruit denken. 'Maar eigenlijk is het veel leuker om terug te
denken.'
Bij het componeren van eindspelstudies speelt Timman met bekende thema's. Hij heeft ideeën en
probeert die uit. Soms redeneert hij terug vanuit een eindstelling, soms kijkt hij wat er mogelijk is
met bepaalde patronen.
Enerzijds is dat een kwestie van 'trial and error' (gissen en vergissen), anderzijds gaat hij
mogelijkheden na met de computer. Dat levert regelmatig bijzondere vondsten op. Die vondsten zijn
bijzonder omdat ze paradoxaal zijn aan wat mensen verwachten.
Timman heeft over eindspelen het boek 'The Art of the Endgame, My Journeys in the Magical World
of Endgame Studies' geschreven. Dat boek staat beschreven op de site van uitgever New in Chess.

In 2004 heb ik Jan Timman geïnterviewd nadat hij in de Apeldoornse boekhandel Nawijn & Polak zijn
boek ‘De macht van het loperpaar’ signeerde. Tegelijkertijd gaf IM Merijn van Delft een simultaan
over drie borden aan de aanwezigen.
Uit dat interview (dat staat in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’) geef ik enkele gedeelten weer.
De ‘best of the west’ werd Jan Timman genoemd, toen hij in 1982 na wereldkampioen Anatoly
Karpov tweede op de wereldratinglijst stond. Jan Timman is beroepsschaker sinds hij de
schoolbankjes verliet. ‘Ik doe het vooral omdat ik het goed kan, denk ik’, vertelde hij.
Timman heeft veel schaakartikelen geschreven, onder meer in het beste schaaktijdschrift ter wereld
New In Chess, waarvan hij hoofdredacteur is. Daarnaast is hij auteur van een dozijn schaakboeken.
Als zijn beste boek beschouwt hij ‘Het smalle pad’. Hij bespreekt daarin partijen en beschrijft hoe het
hem in de periode 1972-1986 is vergaan in diverse matches om het wereldkampioenschap. Van dat
in het Nederlands verschenen boek zijn zo’n 7.000 exemplaren verkocht. Je kunt niet leven van het
schrijven van schaakboeken, zegt Timman. Hij is echter enorm geboeid door het analyseren van
partijen, het zoeken naar de ultieme schaakwaarheid en het schrijven van schaakboeken biedt hem
de uitdaging om te reflecteren op het spel. ‘Euwe was meer een didacticus, hij schreef meer
leerboeken’, zegt Timman. ‘Het verschil is dat ik meer over duidelijk omschreven thema’s schrijf.
Maar ik probeer dat wel op zo’n manier te doen dat het voor een breed publiek toegankelijk is.’
In een radiogesprek met Hans Böhm en Nederlands grootste talent Daniel Stellwagen vertelde
Timman dat hij niet zeker weet of hij nu ook nog als jeugdig talent profschaker zou willen worden.
‘Het probleem is dat er nu veel voorbereid wordt met de computer. Je moet nu eerst enorm veel
kennis tot je nemen om mee te kunnen komen, dat maakt het minder aantrekkelijk.’
Voor jeugdspelers met ambities heeft Timman geen kant-en-klaar recept. ‘Het is moeilijk die vraag in
algemene zin te beantwoorden.’ Natuurlijk moet er regelmatig tactiek geoefend worden en het is
belangrijk becommentarieerde partijen na te spelen. ‘Vooral partijboeken van Keres zijn leerzaam.’
Openingsboeken bestuderen heeft alweer minder zin, dat is meer voor gevorderde spelers. ‘Je moet
natuurlijk de beginselen leren, dat moet je ook als je fluitspelen wilt leren. Maar je moet oppassen
dat je niet teveel sjabloonmatig gaat spelen.’
Jan Timman heeft in februari 1997 op een zondag bij hem thuis in Amsterdam een training gegeven
aan Merijn van Delft, Tim Lammens en Tim Remmel. De jongens maakten deel uit van een
trainingsgroepje dat wekelijks een avond bij mij thuis doorbracht. Merijn heeft van die training een
uitgebreid verslag geschreven in De Koningsvleugel, het blad van de Apeldoornse schaakvereniging
De Schaakmaat. Eén van de partijen die besproken werd, was een remise van Merijn tegen Tal
Shaked, die dat jaar jeugdwereldkampioen t/m 20 jaar zou worden. De partij werd gespeeld in
december 1996 tijdens het Koop Tjuchem toernooi in Groningen. Het commentaar heeft Merijn
geschreven na zijn analyse met Timman.
Tal Shaked (2445) – Merijn van Delft, Groningen Koop Tjuchem, 20.12.1996
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 g6 4.Lxc6 dxc6 5.d3 Lg7 6.h3 Pf6 Een ander plan is direct 6..e5. Bijvoorbeeld
7. Le3 b6, 8. Pc3 h6. Zwart wil nu een opstelling met Le6, Dc7,Pe7, 0–0–0 en f5 bereiken. Volgens
Timman is het echter te riskant om lang te rokeren met zwart omdat wit dan 0–0, a3 en a4 doet. De
witte koning staat dan veel veiliger dan zijn zwarte collega. 7.Pc3 0–0 8.Le3 b6 Waarschijnlijk de
oorzaak van zwarts latere problemen. Veel flexibeler is 8..Pd7. Dit heeft een aantal voordelen: * het
bereidt direct ..e5 voor * als wit lang rokeert, heeft zwart de zet ..Da5 bij de hand * het paard is nog
maar twee zetten van ideaalveld e6 af. 9.Dd2 Te8 10.0–0–0 e5 11.Lh6 Lh8 12.g4 a5 Er is een
spannende stelling met tegengestelde rokades ontstaan, maar het is voor wit makkelijker de zwarte
stelling onder druk te zetten dan omgekeerd. 13.Pg5 Ta7 14.f4 Opent dan wel de lange diagonaal
voor zwart, maar belangrijker is dat zwart zijn grip op het centrum kwijtraakt. 14...exf4 15.Pf3
Sterker dan het voor de hand liggende 15. Dxf4. Zwart vervolgt met 15..Dc7 (in het eindspel heeft
zwart geen problemen). Na 16. Thf1 Dxf4, 17. Txf4 Tee7, 18. Tfd1 Pe8 gevolgd door 19..Lg7 heeft
zwart zijn problemen opgelost. ook na 16. Df2 a4, 17. Thf1 a3, 18. b3 Le6 met idee De5 staat zwart
okee. 15...a4 16.Lg5! Wint een tempo omdat nu 17. e5 dreigt. 16...Dc7 17.Lxf4 Db7?! Staat hier
slecht in verband met Pe4-d6. Maar ook na 17..Dd8 heeft zwart het moeilijk. Als je de lichte stukken
met elkaar vergelijkt, zijn Pc3 en Pc6 ongeveer even sterk. Hetzelfde geldt voor Lf4 en Lh8, maar Pf3
is duidelijk sterker dan Lc8. 18.e5 [Ook sterk is 18.Le5 om het zwarte tegenspel er uit te halen. De
tactische rechtvaardiging: 18...a3 19.b3 Pxe4 20.Pxe4 Lxe5 21.Pxe5 Txe5 22.Pf6+ Kg7 23.The1! De7

24.Dc3! Txe1 (24...Kxf6 25.Txe5 Dxe5 26.g5+ Kf5 27.Tf1+ Ke6 met winst) 25.Pe8+ Kh6 (enige zet)
26.Txe1 Dg5+ 27.Kb1 f5 28.Pf6 met winnende aanval.] 18...Pd5 19.Pxd5? Een onbegrijpelijke zet die
al het voordeel weggeeft. Na 19. Pe4 staat wit duidelijk beter (19..Pxf4?, 20. Pd6+-). 19...cxd5
20.Lg5?? A mistake never comes alone. Na 20. d4 a3, 21. b3 Le6 staat het ongeveer gelijk. 20...d4 Nu
staat zwart opeens vrijwel gewonnen. De witveldige loper op c8 is weer geheel tot leven gekomen.
21.Thf1 Dd5 22.a3 [Normale zetten werken niet meer. Na 22.Kb1 Le6 23.b3 Tea8 24.Tf2 axb3 25.cxb3
wint zwart met het dameoffer 25...Dxb3+ 26.axb3 Ta1+ 27.Kc2 T8a2#] 22...Da2 23.c4 dxc3?! [Na
23...b5 24.cxb5 Le6 25.Dc2 Lb3 26.Db1 Dxb1+ 27.Kxb1 Lxd1 28.Txd1 Tb7 heeft zwart gewoon een
eindspel met een kwaliteit meer.] 24.Dxc3 Le6 25.Lf6 b5 26.Lxh8 Kxh8 27.Pg5 b4 28.axb4 cxb4
29.Dxb4 a3 [Ook mogelijk is 29...Taa8 30.Da3 (30.Pxe6? Tab8 met winst) 30...Tac8+ 31.Kd2 Dd5
32.Pf3 Ld7! ( 33.Pg5? Dg2+ ), idee Tb8 met prettige drukstelling voor zwart.] 30.Kd2! Wit weet op
wonderbaarlijke wijze nog een verdediging te organiseren. Dat kwam als een psychologische klap in
mijn gezicht. 30...axb2 31.Tb1 Dd5 Met angstig remise-aanbod. Wit moet 32. Pxe6 Dxe6, 33. Txb2
doen. Dan is 33..Td7, 34. De4 Ted8, 35. Tf3 niet zo duidelijk. Timman stelde echter direct 33..Dxe5,
34. Dc3 (en het toreneindspel is eerder beter voor wit dacht ik nog oppervlakkig tijdens de partij)
Dxc3, 34. Kxc3 Te3 met groot voordeel voor zwart voor. De witte koning staat onveilig en de witte
vrijpion is alleen maar zwak. Remise. ½–½

GM Jan Timman en prof. Jaap van den Herik in het Max Euwe Centrum.
Lezing ‘Schaakstudies componeren met de computer’: www.youtube.com/watch?v=kxnp8MLS7A8

Jaap van den Herik afscheidsrede ‘Intuïtie valt te programmeren’
Jaap van den Herik heeft afscheid genomen als hoogleraar informatica van de Tilburg University.
In zijn afscheidsrede stelt hij: intuïtie valt te programmeren.
Zie www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/persbericht-afscheidsrede-jaap-van-den-herik
Met geluidsfragment: http://www.bnr.nl/radio/bnr-spitsuur/wetenschap-vandaag/6974511601/jaap-van-den-herik-voelt-dat-het-er-aan-zit-te-komen-computers-krijgen-intutie

Thomas Beerdsen won de hoofdgroep van het OAJK 2016.

Quint de Jong won de D-groep.

William Shakverdian won de B-groep met 12/12.

Veerle (links) en fans Marijke, Lois en Karel.
Zo’n knuffelmascotte is best prettig. Zie simultaan van Illya Nyzhnyk, die nu grootmeester is en nr 162 van de wereld:
www.youtube.com/watch?v=bGwDRgVOhZs.

Fadi el Kasah en Mats de Jong, 5 maart op eerste borden van De Lettertuin tijdens halve finales OSBO schoolschaken.

Mick van Randtwijk (links) analyseerde op de eerste OAJK-dag partijen met deelnemers. (foto Marco Beerdsen)

Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 25 en 26 februari 2016
De Schaakmaat organiseerde de 37e Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschappen.
De site van het toernooi is www.oajkschaken.nl. De ranglijsten staan hier onder.
Video-impressie van het toernooi: www.youtube.com/watch?v=juh-8r8RrTc&feature=youtu.be

Video partij Katja Tangarife Ramirez, winnaar C-groep: www.youtube.com/watch?v=p3ZE1mnzKis&feature=youtu.be.

Katja Tangarife Ramirez - ? OAJK C-groep, 26.02.2016
1.e4 e5 2.Pf3 f6 3.Lc4 a6 4.d3 b5 5.Ld5 c6 6.Lb3 Ph6 7.0–0 f5 8.Pc3 fxe4 9.dxe4 Pg4 10.h3 Pf6 11.Lg5
Lc5 12.Pxe5 h6 13.Pf7 Dc7 14.Pxh8 Dd6 15.De2 Lb6 16.e5 De7 17.exf6 gxf6 18.Lxh6 Lc7 19.Dxe7+
Kxe7 20.Tfe1+ Le5 21.Tad1 d6 22.Pg6+ enzovoort 1–0

Video partijen Quint de Jong: www.youtube.com/watch?v=9N5jfeYW0Pg&feature=youtu.be.

Magdalena (wit) en Veerle.

Magdalena Shirokova en Veerle Weller speelden de eerste ronde van de D-categorie een lange
partij van 53 zetten. Die duurde ongeveer 18 minuten. Magdalena kon Herdersmat geven, maar dat
zagen beide speelsters niet. Gelukkig maar, want anders was het veel te snel afgelopen. In het begin
van de partij stond Veerle beter en later Magdalena.
Op de site van schaakleraar Jeroen Vuurboom staan gameviewers over het Herdersmat en hoe je je
daar tegen kunt verdedigen: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken.
Karel heeft van de hele partij een video gemaakt. Zo kun je een partij noteren. De partij bevat veel
leerzame momenten. Die gaan we in quizvorm op de schaakschool in Het Bolwerk bespreken.
Video over het begin van de partij: www.youtube.com/watch?v=L79pMID9iVA&feature=youtu.be.
Schaken tijdens een toernooi is anders dan tijdens een les oefenopgaven maken. Je moet heel veel
informatie verwerken. Veel kinderen vinden het ook best spannend. Dat is niet erg. Dat heeft
iedereen. Als je een paar toernooitjes hebt gespeeld, gaat het steeds beter. Oefening baart kunst.
Magdalena Shirokova - Veerle Weller
OSBO OAJK (1), 26.02.2016
1.e3 e5 2.Dh5 Le7 3.Lc4 Pf6 4.Dxe5 0–0 5.Pc3 Pc6 6.Db5 d6 7.Db3 a5 8.Pa4 De8 9.Db5 Tb8 10.Ld5
Ld7 11.Pc5 b6 12.Lxc6 Lxc6 13.Dd3 bxc5 14.Tb1 Tb6 15.b3 Db8 16.Tb2 Db7 17.Pf3 Da6 18.Dxa6 Txa6
19.Ph4 Te8 20.0–0 Taa8 21.Pf5 Tad8 22.g3 a4 23.b4 Lb5 24.c3 c6 25.Te1 Pe4 26.d3 Td7 27.dxe4 Lf6
28.f3 Ted8 29.Td1 La6 30.Pxd6 Ta8 31.Tbd2 Lxc3 32.Tc2 Lxb4 33.e5 Tad8 34.Ld2 Txd6 35.exd6 Txd6
36.Lxb4

36...cxb4 37.Txd6 h6 38.Tdxc6 Lb5 39.T6c5 La6 40.T2c4 Lc8 41.Txc8+ Kh7 42.T4c6 f6 43.Ta6 b3
44.axb3 axb3 45.Tb8 h5 46.Txb3 h4 47.gxh4 g6 48.Txf6 Kh6 49.Tbb6 Kh5 50.Txg6 Kxh4 51.Tb7 Kh5
52.Tg8 Kh4 53.Th7# 1–0

Thomas Beerdsen gaat met 4/4 aan kop in de Hoofdklasse van het OSBO PK.

De zwarte pion zorgt voor de winst.

Eerst op het bord analyseren, dan de analyse checken met de computer. Rechts Dries, links Karel. (Foto Fokko Wedda).

Laatste partij van de dag.

Thomas Beerdsen aan kop in OSBO PK
Thomas Beerdsen gaat aan kop in de Hoofdklasse van het OSBO PK.
Zie http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/uitslagen.
Karel van Delft en Dries Wedda speelden een enerverende partij in de 1e klasse.
Dries maakte een analyse:
Van Delft, Karel (1608) - Wedda, Dries (1879)
OSBO PK Apeldoorn (7), 27.02.2016 [commentaar Wedda, Dries]
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 e6 [3...c5] 4.e3 Ld6 [4...c5] 5.Lg3 Pbd7 [5...c5] 6.c4 Lxg3 7.hxg3 c6 [7...dxc4
Georgiev-Lazic, 2015.] 8.Pc3 b6 [8...De7 Ivanchuk-Malakhov, 2015] 9.cxd5 exd5 10.Ld3 Lb7 11.Tc1
De7 12.a3 a6 13.Dc2 h6?! [Na 13...g6= kan wit geen gebruik maken van de zwakke zwarte velden
rond de koning.] 14.Ph4 [Met 14.Kf1± heeft wit zijn koning van het centrum verplaatst.] 14...0–0
15.Pf5 De6 16.Pxh6+?? [Wit moet zijn dame omspelen met 16.De2± .] 16...gxh6 17.Txh6 Kg7 18.Lf5
De7 19.Th4 Th8 20.Kd2 Txh4 21.gxh4 Te8 22.Th1 Pe4+ 23.Pxe4 dxe4 24.h5?! [24.Dc3µ is beter.]
24...c5 25.h6+ Kh8 26.dxc5 Pxc5 27.Dc3+ De5 28.Dxe5+ Txe5 29.g4 Pd3 30.h7?! [30.b4µ] 30...Te8?
[30...Pxb2–+] 31.Th6 b5 32.Tb6 Ld5?! [32...Lc8 33.Tb8 Ld7 34.Txe8+ Lxe8 35.Lxe4 Pxb2–+] 33.Txa6
Pxb2 34.Kc3 Pd3 35.f4 exf3?? [35...Pxf4 36.Td6 (36.exf4 e3–+) 36...Pe2+ 37.Kb4 La2] 36.Lxd3 f5!
37.Lxb5?? [37.Lxf5 f2 38.Ld3 Txe3 39.Tf6 Txd3+ 40.Kxd3 f1D+ 41.Txf1 Lc4+ 42.Kc3 Lxf1 43.Kb4 Le2
44.a4 bxa4 45.Kxa4 Lxg4 46.Kb4 Kxh7=] 37...Tb8 38.Ld3 Tb3+ 39.Kd2 Txd3+! 40.Kxd3 Lc4+ 41.Kxc4 f2
42.Ta8+ Kxh7 43.gxf5 f1D+ 44.Kc5 Dxf5+ 45.Kb6 [45.Kb6] 45...De6+ 46.Kb7 De7+ 47.Kb8 Dxe3 48.a4
Db6+ 49.Kc8 Kg6 50.a5 Dc6+ 51.Kb8 Kf6 52.Ta7 Ke6 53.Tb7 Da4 54.Ta7 Db5+ 55.Ka8 Kd6 56.a6 Kc6
[56...De8+ 57.Kb7 Dd8 58.Ta8™ Dc7#] 57.Tb7 Dxa6+ 58.Ta7 Dc8# 0–1

Eindspel Thomas Beerdsen – Richard Vedder.

Concentratie. Lichaamstaal is ook leuk.

In Epe krijgt iedereen een prijs.

Stertraining-deelnemer Casper Wouters (rechts) noteerde al zijn partijen.

Thomas Beerdsen wint rapidtoernooi De Zeven Pionnen
Voorzitter Andries Elskamp meldt:
Voor de derde maal heeft Thomas Beerdsen uit Apeldoorn het schaakrapidtoernooi van De Zeven
Pionnen in Epe op zijn naam gebracht. De 17-jarige Fide-meester won al zijn zeven partijen,
waaronder in de laatste ronde tegen de kampioen van vorig jaar Richard Vedder uit Nijkerk. Ruud
Wille uit Arnhem eindigde als derde, nog voor Luuk de Ruijter uit Heerde.
Het 21e rapidtoernooi telde ruim tachtig deelnemers. Vooral de jeugdgroep was opmerkelijk goed
vertegenwoordigd. Vanuit Hattem onder meer meldde zich een hele sterke groep van dertien
jeugdspelers. Deze jongeren (stap 1 en 2) speelden dit jaar in de Prinszaal. Liefst vier spelers uit
Hattem eindigden op de eerste vier plaatsen. Jesse van de Worp won de finalegroep, voor Adam
Arntz, Ruben Jaspers en Jasper de Lange.
Bij de senioren won Rob van de Griendt uit Apeldoorn de tweede groep, voor Rolf van der Hulst uit
Epe en Cor Petersen uit Putter. Arno Braam uit Meppel won de derde groep, voor Ronald Halenbeek
uit Zeewolde en Job Geytenbeek uit Nijkerk.
Het toernooi van zeven ronden onder leiding van Harry en Marcel Logtenberg en Marcel Rodewijk bij
de senioren en Rein Schuring en Helmig van der Vegt verliep vlekkeloos.
Site De Zeven Pionnen: www.de7pionnen.nl
Ranglijsten: www.harrylogtenberg.nl/7pionnen/uitslagschaaktoernooi/uitslagschaaktoernooi2016
Fotoalbum: www.harrylogtenberg.nl/7pionnen/fotoalbum/fotoalbumschaaktoernooi2016
Video eindspel Beerdsen – Vedder: www.youtube.com/watch?v=XTQZNpvHGxg&feature=youtu.be
Casper Wouters zond onderstaande partij in.

Wouters, Casper (1735) - Elskamp, Andries (1827)
rapidtoernooi Epe (1), 20.02.2016 [commentaar Casper Wouters]
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.c3 Ik probeerde eens iets nieuws 3...Pf6 4.Ld3 e6 5.Lc2 Pc6 6.0–0 Le7 7.d4 cxd4
8.Pxd4 0–0 9.De2 e5 Ik dacht dat het paard pakken veel beter was dan teruggaan maar dat maakt
niet zo veel uit 10.Pxc6 bxc6 11.Td1 Db6 Dreigt Lg4 met kwaliteitswinst 12.h3 a5 13.b3 La6 14.Df3?
Tad8 15.Le3 Dc7 16.c4 d5 17.Pd2 gestopt met noteren 17...Lb7 18.Tac1 h6 19.Dg3 Kh7?? 20.Pf3 was
al eerder gespeeld maar ik weet niet meer wanneer 20...Ld6 21.c5 Jaagt de loper weg en dekt d6
21...Le7 22.exd5+ Aftrekaanval met schaak en dreigt d6 met een dubbele aanval 22...Kh8 23.d6
[23.Pxe5 Dreigt een aftrekaanval met damewinst 23...Dc8 24.d6] 1–0

Deelnemers NK jeugd A, B, C, D, E
Het NK Jeugd en meisjes 2016 is (A, B en C) van vrijdag 29 april t/m zaterdag 7 mei in Rotterdam.
De D-categorie speelt in Rijswijk 5 t/m 7 mei. De E-categorie in Waalwijk 25 en26 maart.
IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers begeleiden een groep van tien deelnemers in Rotterdam.
Hier onder links. Hopelijk niemand vergeten, anders horen we het graag.
KNSB jeugdsite:
www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc
www.schaakbond.nl/nieuws/deelnemerslijsten-njk-a-t-m-e-2016-bijna-compleet
Deelnemerslijst ABC:
www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc/deelnemerslijst%20NK%20jeugd%20ABC%202016.pdf
Toernooisite ABC:
http://nkjeugd.pathena.nl/2016
KNSB D:
www.schaakbond.nl/jeugd/njk/nkd
Deelnemerslijst D:
www.schaakbond.nl/jeugd/njk/nkd/Deelnemers%20NK%20D%202016.pdf
KNSB E:
www.schaakbond.nl/jeugd/njk/nke
Deelnemerslijst E:
www.schaakbond.nl/jeugd/njk/nke/Deelnemerslijst%20NK%20E%202016.pdf
Aan de NK’s doen Apeldoornse jeugdspelers mee en jeugdspelers die in Apeldoorn spelen of trainen.
Tussen haakjes plaatsingsnummer:
A-categorie:
Max Warmerdam (2)
Thomas Beerdsen (3)
Casper Wouters (20)
C-categorie:
Mick van Randtwijk (3)
Dries Wedda (9)
Colin Wouters (16)
Elmar Roothaan (21)
C-meisjes:
Marrit Adema (9)
D-categorie:
Onno Elgersma (4)
William Shakhverdian (24)
E-categorie:
Wessel Adema (9)

De Spelkaravaan: schaken en dammen in vrijheid
De Spelkaravaan wil schaken en dammen aanbieden aan de vluchtelingen in de Nederlandse
asielzoekerscentra. Een leuke en leerzame tijdsbesteding voor vluchtelingen, een mogelijkheid om
Nederlanders en vluchtelingen met elkaar in contact te brengen en een goede manier om onze
denksporten te promoten.
De Spelkaravaan wordt ondersteund door GM Anish Giri, GM Jan Timman en GM Ton Sijbrands.
Informatie: www.spelkaravaan.nl.

Maurice Ashley in Washington Square Park
GM Maurice Ashley is tijdens snelschaken in Washington Square Park geconfronteerd met een
opmerkelijke truc van zijn tegenstander: www.youtube.com/watch?v=U5vnpOp0U_g
Ashley is een bekend trainer en schaakpresentator.
Zijn YouTube kanaal is www.youtube.com/channel/UC0EnYpiF7z4XebtJvi6ADOQ.

Zie zijn sites:
http://mauriceashley.com/learning-diagonal
www.learningdiagonal.com (categorieën onderaan de homepage)
Ashley werkt samen met dr. Jessica Parr.
Zie ook: www.chesskid.com/article/view/chess-helps-kids-think.
En meer over de London Chess Conference: www.chesstalent.com/chess-london-conference-2015.

IM Arthur van de Oudeweetering 13 februari 2016 tijdens eFXO-wedstrijd.

Op f5 is het paard dodelijk. Via jpegjes (plaatje met pijlen) leg je ideeën vast. Patroon + actie = priyome.

Boek verschijnt binnenkort.

IM Arthur van de Oudeweetering met zijn eerste boek.

Boekbespreking Daniel King: Chess Pattern Recognition door Arthur van de Oudeweetering
GM Daniel King heeft een video gemaakt met een boekbespreking van ‘Chess Pattern Recognition’
van eFXO-speler IM Arthur van de Oudeweetering. Zie www.youtube.com/watch?v=kTC7vt8CPbk.
Het boek omvat 40 thema’s waarvan de ideeën grotendeels in woorden worden uitgelegd.
Het boek is in het Engels en het Duits verkrijgbaar bij uitgever New In Chess.
Zie: www.newinchess.com/Improve_Your_Chess_Pattern_Recognition-p-9006.html.
Arthur van de Oudeweetering meldt dat er een nieuw boek aankomt met dezelfde opzet.
Zie: www.newinchess.com/Train_Your_Chess_Pattern_Recognition-p-9021.html.
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. In de Apeldoornse Stertraining is hier aandacht
aan besteed. Zie nieuwsbrief 16 voor verslag van de training én een lijst naar links over dit thema:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
016%20-%2020%20januari%202016.pdf
Meer video’s van PowerPlayChess: www.youtube.com/channel/UCMBATpFb--uLNAODOVWvCTA.

Overzichten schaaklinks
Veel schaaksites geven links naar andere schaaksites.
Schaakgenootschap Zutphen heeft een mooie matrix gemaakt, waarin direct duidelijk is waar die
sites over gaan. Zie www.schaakgenootschapzutphen.nl/bestand/html/links.html.
Karel van Delft heeft op zijn sites ook diverse overzichten met links:
www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
www.schaaktalent.nl/index.php/links-voor-jeugdschakers
www.schaaktalent.nl/index.php/didactiek
Ook staan er op zijn sites databanken met documenten:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining

Het Narrenmat, de kortst mogelijke partij.

Openingsvallen
Openingsvallen zijn fouten in de opening.
Door openingsvallen krijg je een indruk van openingen en leer je valkuilen.
Je oefent ook tactische vaardigheden.
Je kunt openingsvallen naspelen, maar ook als quiz oefenen.
Er zijn boeken met openingsvallen, zoals van Roisman (‘400 Kurzpartien’) en Mazukewitsch (‘Verflixte
Fehler’). Dergelijke boekjes kun je tweedehands vaak goedkoop aanschaffen.
Er is ook veel informatie gratis op internet te vinden.
Via googelen (in het Engels via tricks and traps) kun je heel wat vinden.
Hier volgt een lijstje.
Bestanden
‘Bill Wall's Chess Traps and Miniatures Collection’
http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm
E-books
700 Opening traps Bill Wall gesorteerd op opening
http://billwall.phpwebhosting.com/permanent/700_Opening_Traps.pdf
Exeter Chess Club ‘Tactics in The Chess Opening’, Dr. David Regis (97 blz):
http://exeterchessclub.org.uk/x/FTP/TacticsInJuniorOpenings.pdf
Exeter Chess Club ‘Chess Tactics and Combinations’, Dr. David Regis (84 blz):
http://exeterchessclub.org.uk/x/FTP/TacticsCourse.pdf
Exeter Chess Club meer downloads: http://exeterchessclub.org.uk/downloads

Gameviewers
Chess.com 16 vallen in gameviewers
www.chess.com/blog/rsuhud78/chess-traps4
10 Most Deadly Chess Opening Traps You Must Know
www.thechessworld.com/learn-chess/1-openings/376-openings-traps
Vuurboom Miniatuurtjes
http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_miniatuur/3_miniatuur.htm
Chess for all ages
www.mark-weeks.com/aboutcom/pal4/ztrapsqa/blztraix.htm
Chess Games
www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1001235
The Chess World
www.thechessworld.com/learn-chess/1-openings/376-openings-traps
Sites
Wikipedia List of traps
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_traps
Simple traps for beginners
http://members.tripod.com/hsk_chess/simpletraps.html
The Chess Website
www.thechesswebsite.com/chess-traps
Video’s
Anand's quickest defeat: Zapata vs Anand Biel 1988
www.youtube.com/watch?v=Vrt9U1EzPOQ
MatoJelic, World's Best Chess Miniatures (205 video’s)
www.youtube.com/playlist?list=PLFCFEFEF4CFB6F10A
Chess Traps, The Chess Website
https://www.google.nl/search?q=chess+traps&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=yimCVob6I4bxUu2fl-AG#q=chess+traps&tbm=vid
The Chess Website
www.youtube.com/channel/UCHz5JQAUSkjxrosDIWCtEdw
Chess Traps Kingscrusher
www.youtube.com/playlist?list=PL17D9F35805CE0A76

Het boekje ‘Kombinaties en valstrikken in de opening’ van B. Weinstein bevat onder andere de
volgende openingsvallen:
Narrenmat
1.f4 e5 2.g3 exf4 3.gxf4 Dh4# 0–1
Mat van Legal
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 h6 4.Pc3 d6 5.d4 Lg4 6.dxe5 Pxe5 7.Pxe5 Lxd1 8.Lxf7+ Ke7 9.Pd5# 1–0
Stikmat
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pd4 4.Pxe5 fout [4.Pxd4 exd4; 4.c3 Pxf3+ 5.Dxf3] 4...Dg5 5.Pxf7 Dxg2 6.Tf1
Dxe4+ 7.Le2 Pf3# 0–1
Schijnoffer
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Pc3 Pxe4 4.Pxe4 d5 5.Ld3 dxe4 6.Lxe4 Line
Vergiftigde d-pion
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Pbd7 5.cxd5 exd5 6.Pxd5 fout 6...Pxd5 7.Lxd8 Lb4+ 8.Dd2 Lxd2+
9.Kxd2 Kxd8 0–1
Giuoco fortissimo
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d4 Lb6 6.dxe5 Pxe4 7.Dd5 Line

Quote GM Nigel Davies over openingsvallen
‘Whilst I dont’ believe in playing for traps in the openings a knowledge of thematic traps helps us to
understand some important chess ideas.’
Bron: http://chessimprover.com/tricks-and-traps-after-1-e4.
Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Davies_%28chess_player%29
De site biedt onder andere een overzicht van ‘benefits’ van schaken en wetenschappelijk onderzoek:
http://chessimprover.com/chess-benefits

Kalender
-

Zaterdag 5 maart halve finales schoolschaken OSBO Arnhem
Zaterdag 5 maart Torenstadtoernooi Zutphen
Zondag 6 maart Apeldoorns snelschaakkampioenschap
Woensdag 9 maart Schaakschool Het Bolwerk
Zaterdag 12 maart ASV voorjaarstoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl
Woensdag 16 maart lezing Joesoepov in Max Euwe Centrum
Zaterdag 19 maart finale schoolschaken OSBO Zutphen
Zondag 17 april Apeldoorns Kroegloperstoernooi
20 en 21 mei ASV Arnhem vierkampentoernooi
2-4 september OSKA: Open Schaak Kampioenschap Arnhem

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=

Snelschaakkampioenschap SamSam zondag 6 maart 2016
http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm

Apeldoorns Kroegloperstoernooi zondag 17 april 2016
http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm

Torenstadtoernooi zaterdag 5 maart
Schaakgenootschap Zutphen houdt het 6e Torenstadtoernooi.
Er wordt 7 ronden Zwitsers gespeeld met 15 min. + 5sec. p.p.p.p.
De eerste ronde begint om 10:00
Locatie: MFC Waterkracht, Ruijs de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen
Inschrijven t/m 4 maart via sgzutphen@gmail.com of ter plekke op 5 maart,
volwassenen 10 en jeugd 5 euro.
torenstadtoernooi.html
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
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Sites van 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

