Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 2 - 30 juni 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.

Apeldoorns kroegloperstoernooi 2015: IM Merijn van Delft – GM Sipke Ernst en GM Ruud Janssen – Hidde Weller.
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Tweede nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Yochanan Afek, Merijn van Delft, Evi Zickelbein en Thomas Beerdsen stuurden bijdragen.
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven eveneens te lezen.
Op de site kun je een aantal partijen uit deze nieuwsbrief in gameviewers naspelen.
Er zijn nu 121 abonnees. Mail de nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden.

De deelnemers van de trainingen krijgen het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. Op de foto (Fred Lucas) staan voormalige
deelnemers van Apeldoornse jeugdtrainingen GM Roeland Pruijssers, IM Stefan Kuipers en IM Etienne Goudriaan.

Is de Apeldoornse Stertraining duur?
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers.
Schaakacademie Apeldoorn biedt voor het seizoen 2015 - 2016 trainingen aan op vier niveaus.
Trainers zijn Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft. Locatie is Denksportcentrum Apeldoorn.
Of er daadwerkelijk vier groepen komen, is een open vraag. Dat hangt af van het aantal
aanmeldingen. We kunnen op dit moment één groep maken, maar er zijn nog vijf weken te gaan tot
de sluitingsdatum van de aanmelding. Er is in ieder geval belangstelling en in het verleden waren er
vier groepen bij Apeldoornse jeugdtrainingen.
De ratingsgrenzen zijn een indicatie. Veel jeugdspelers zijn flink underrated. We gaan in ieder geval
homogene groepen maken. Dat doen we in overleg met jeugdleiders die de kinderen goed kennen.

Wat mag schaken kosten? Onze trainingen kosten 300 euro per jaar.
Het is diverse ouders opgevallen dat er forse prijsverschillen tussen Stertrainingen in den lande zijn.
Dat klopt. Of we in Apeldoorn duur zijn, is een kwestie van perspectief en rekenen.
Collega Pascal Losekoot rekent in Utrecht bijvoorbeeld 150 euro voor een Ster 1-training.
Net als penningen in het schaakspel zijn prijzen ook absoluut en relatief. Absoluut zijn wij duurder,
relatief niet. Genoemde training van onze gewaardeerde collega (met wie we prettig samenwerken)
omvat 20 uur, die van ons 35 uur.
Bovendien krijgen deelnemers er bij ons twee boeken bij en een dvd. Die boeken staan met korting
op de begroting voor 29 euro. Ga je dan rekenen, dan kun je in Utrecht voor 7,50 euro per
contactuur terecht en in Apeldoorn voor 7,71 euro.
Voor die 21 cent verschil per contactuur organiseren wij als extra een individueel gesprek met ouder
en deelnemers. Ook is er een ouderbijeenkomst.
Andere trainers bieden ongetwijfeld ook extra’s. Hun namen staan op de site www.stertrainingen.nl.
Er kunnen goede redenen zijn om niet naar de Apeldoornse Ster-trainingen te komen. Je hebt
bijvoorbeeld een smalle beurs of andere financiële prioriteiten. Het kan ook zijn dat je als ouder eerst
eens een jaartje bij een training met minder uren wilt kijken of het iets voor je kind is.
Of je vindt andere trainers beter of je kent hen goed. Misschien wil je je dochter juist in een
meidengroep. Dan moet je zeker met Judith van Amerongen in Utrecht spreken.
Eerder organiseerden we in Apeldoorn jarenlang de SBSA jeugdacademie. Daar zijn veel sterke
schakers uit voortgekomen zoals GM Roeland Pruijssers, IM Stefan Kuipers, FM Thomas Beerdsen,
Nico Zwirs en Armen Hachijan. En meervoudig Nederlands meisjeskampioenen als Marijn en Gillian
Visschedijk.
Bij die trainingen hielden we ook ouderbijeenkomsten. Zie bijvoorbeeld twee video’s:
www.youtube.com/watch?v=JW2gsowyQYA en www.youtube.com/watch?v=wBD288RVnqM.
Onze indruk is dat alle Ster-trainers in den lande weten waar ze het over hebben.
Er zijn wel wat verschillen in aanpak. Tweevoudig Nederlands kampioen GM Genna Sosonko zei ooit:
‘De een houdt van koffie en de ander van thee.’ Zo moet je het maar zien.
In ons programma is nadrukkelijk aandacht voor studievaardigheden en zelfmanagement.
Dat heeft ook iets te maken met onze expertise op het gebied van psychologie. Zowel Merijn van
Delft als Karel van Delft hebben psychologie gestudeerd aan de UVA.
Of schaaktrainingen duur zijn hangt er ook van af of je het vergelijkt met dansen, muziek, waterpolo
of met een vriendelijke schaaktrainer die gratis les geeft.
Onze overweging bij het opzetten van de trainingen is dat we kwaliteit willen leveren op een manier
waar we zelf achter staan. Dat vinden we veel belangrijker dan veel deelnemers binnen halen.
Ook raden we iedereen aan alleen deel te nemen als hij of zij heel gemotiveerd is en ook veel
zelfstudie wil doen.
Er is geen makkelijke weg naar de top. Dat geldt voor geen enkele sport. Je moet veel trainen en
tegenslagen leren incasseren.
Er is nog meer slecht nieuws voor wie opziet tegen financiële investeringen.
Groepstrainingen leggen een basis. Als je echt goed wilt worden moet je wekelijks minimaal een uur
met een sterke trainer eigen partijen analyseren. Dat kost ook geld.
Alle Apeldoornse jeugdspelers, die de nationale top bereikten, hebben individuele trainers gehad.
Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn
De trainingsdata zijn 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.
De data staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen. Er zijn enkele mutaties t.o.v.
de aanvankelijke planning, bijvoorbeeld 27 september is vervallen wegens NK rapid jeugd in Mierlo.

De schaakschool-lessen vinden plaats in zaal 2 van Het Bolwerk.

Schaakschool voor jeugd in Apeldoorn
De schaakschool voor jeugd begint woensdagmiddag 26 augustus in Het Bolwerk.
Er zijn drie niveaugroepen. De training kost 6 euro per les van 75 minuten.
De helft van de les bestaat uit partijtjes spelen, de andere helft uit gevarieerde lesvormen.
Naast het doornemen van de Stappenmethode bespreken we eigen partijen.
Ook leren deelnemers hoe ze thuis zelf met schaken kunnen bezig zijn, bijvoorbeeld via internet.
Daarnaast zijn er nog tientallen werkvormen, dus met de variatie en het plezier komt het wel goed.
Meer informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Op de site kun je een folder en poster downloaden.
Iedere deelnemer krijgt het boekje ‘Ik leer schaken’.
Er is ook wifi, dus we kunnen in de lessen de hele wereld over en allerlei leuke sites bezoeken en
video’s bekijken. Een aantal sites staat op www.schaaktalent.nl (button links voor jeugdschakers).

Poster op Avier-formaat.

Wit aan zet wint.

Wit aan zet maakt remise.

Baby studies
Baby studies zijn eindspelstudies met maximaal vijf stukken.
IM Yochanan Afek heeft er in zijn lange carrière twee gecomponeerd. De stellingen met de
oplossingen staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Voor een artikel over eindspelstudies en Harold van der Heijden zie:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden

Van der Heijden merkt op dat eindspelstudies componeren een ultiem masculiene sport is: in zijn
database (de grootste ter wereld) zijn van de circa 5.000 componisten slechts vijf vrouw.

Mensen als schaakstukken, Steinitz en Lasker alsook een schaakstrip.

Schaakexpressie in Bennekom en Ede
Schaakexpressie is een lesvorm waarbij leerlingen een zelfgekozen schaakonderwerp combineren
met een expressievorm.
Zie voor video’s van Karel van Delft over een project in zijn schaakklassen van De Lettertuin (Ede)
en De Prinsenakker (Bennenkom): www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-vandelft/686-schaakexpressie-leonardo-ede-bennekom.

Tips voor les geven aan jonge kinderen en beginners
Wie jonge kinderen wil leren schaken kan dat op allerlei manieren doen.
Adviezen over lesgeven aan heel jonge kinderen staan in hoofdstuk 2 van het boek Schoolschaken.
Op de site www.schaaktalent.nl staat een button ‘Leren schaken’ met veel tips.
Een paar van de tips:
Op internet kun je gratis spelen tegen een computer die op verschillende levels weinig stukken heeft:
www.chessheroes.uk/play.html (klik op blauwe woorden ‘here’).
Nuttig zijn ook de spelletjeskaarten (mini-chess), te downloaden via:
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid.
Erg leuk vinden kinderen het spelen met online Raindropchess.
Zie www.raindropchess.nl (klik op groene button boven in).
Er staat dat je alleen tegen jezelf kan spelen. Dat is onzin: je kunt gewoon om de beurt een zet doen.
Engels leren én een beginnersquizje doen kan via:
www.kidchess.com/evaluator/index.html.
Voor 2,84 euro kun je de geweldige Alterman chess app kopen:
www.altermanchess.com/#!appenglish/c10i9.

Zeg ja tegen schaken
‘Zeg ja tegen schaken’ is een project van Het SchaaKKasteel van Teun Koorevaar uit Rotterdam. Hij is
ook de initiatiefnemer van www.schoolschaaksite.nl. Op deze site staat meer informatie.
‘Zeg ja tegen schaken’ is de Nederlandse versie van ‘Say yes2chess’. Via dit project kunnen
schoolkinderen in acht landen gratis schaken op de Playchess-server. In Nederland deden dit seizoen
bijna 4.000 kinderen mee. Komend seizoen kunnen scholen opnieuw licenties aanvragen. Kinderen
die al een licentie hebben kunnen die ook in de zomer gebruiken.
Leerlingen beleven er plezier aan: www.youtube.com/watch?v=ArJZHHtNd0U&feature=youtu.be.

Youri Gerritse en Xanthine Gerritse.

Mat.

Toernooi app van Rick Kuipers.

Anja Samsam bij Schoolschaakposter.

Links kampioenen Lucas van Foreest en Casper Schoppen bleven handvol GM’s voor.

Organisatoren IM Merijn van Delft (links) en IM Stefan Kuipers.

Apeldoorns kroegloperstoernooi
Schaakstad Apeldoorn hield zondag 28 juni het derde Apeldoorns Kroegloperstoernooi.
Zie een video: www.youtube.com/watch?v=dyiIdTrPeB4&feature=youtu.be.
Organisator Merijn van Delft bericht:
De derde editie van het kroegloperstoernooi in Apeldoorn is weer sfeervol verlopen. Het was goed
toeven in Apeldoorn met zonnig weer (tussendoor wat regenspatjes maar het bleef lekker warm),
het WK beachvolleybal en het Drakenbootfestival op de achtergrond.
Lucas van Foreest uit Groningen deed voor de derde keer mee en wist samen met zijn Utrechtse
partner Casper Schoppen de grootmeesterlijke concurrentie voor te blijven en de hoofdprijs binnen
te slepen. In de spannende laatste ronde verloor Lucas van zijn broer Jorden, maar Casper won van
Thomas Beerdsen. Nico Zwirs en Maurice Schippers haalden eveneens 11 uit 14 en werden knap
tweede.
Een halfuurtje na de prijsuitreiking bleek er een foutje in de eindstand geslopen te zijn. De nummers
1 en 2 van de eindrangschikking bleken wel te kloppen, maar de werkelijke nummer 3 is Roeland
Pruijssers met Sjef Rijnaarts. De volledige (en correcte) eindstand is hier te
vinden: http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm
Volgend jaar zetten we de traditie uiteraard voort - binnenkort gaan we ons buigen over de nieuwe
datum.

Prijzen voor Evi Zickelbein en Merijn van Delft.

Wit aan zet IM Merijn van Delft – FM Bojan Medak.

Wit aan zet IM Merijn van Delft – GM Robert Zelcic.

Resultaten Apeldoorners in Pula Open
Merijn van Delft, Evi Zickelbein en Freddie van der Elburg deden van 13 tot 20 juni mee aan het Pula
Open in Kroatië: www.skpula.hr/Pula%20Open%202015/en/index%20en%2015.htm.
Merijn van Delft werd achtste en beste IM (tpr 2451). Evi Zickelbein vierde dame. Freddie van der
Elburg eindigde met een tpr van 2261.
In de zevende ronde speelde IM Merijn van Delft tegen FM Bojan Medak.
Van Delft,M (2422) - Medak,B (2396) (7), 18.06.2015
[commentaar Merijn van Delft]
1.d4 d6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.c4 c5 5.Pf3 Pc6 6.d5 Pa5 7.0–0 a6 8.Pbd2 b5 9.Dc2 Pf6 10.e4 Pd7 11.Tb1
bxc4 12.Pxc4 Pxc4 13.Dxc4 a5 14.Dc2 0–0 15.Ld2 Pe5 16.Pxe5 Lxe5 17.Lc3 Lxc3 18.Dxc3 a4 19.h4
Tb8 20.h5 Tb4 21.h6 f6 22.f4 Lg4 23.e5 Td4 24.Tbe1 fxe5 25.fxe5 Txf1+ 26.Txf1 Lf5 27.De3 Df8
28.exd6 exd6 29.Lh3 Txd5 Diagram [#] 30.De6+! Een lekker zetje om te doen. [De computer vindt het
rustige 30.Dg5! nog beter.] 30...Df7 [30...Lxe6 31.Lxe6+ wint eenvoudig.] 31.Dxf7+ Kxf7 32.g4 Wint
een stuk. Zwart krijgt er wel wat pionnen voor, dus de partij is nog niet meteen beslist. 32...Td3
33.Lg2 Kf6 34.gxf5 gxf5 35.Le4 Tg3+ 36.Kh2 Tg5 37.Lc6 a3 38.bxa3! De dubbele a-pion blijkt erg
effectief te zijn. 38...Tg6 39.a4 Ke5 40.Te1+ Kd4 41.a5 d5 42.Lb7 Txh6+ 43.Kg3 Tg6+ 44.Kf3 Th6
45.a4! Nu blijkt de kracht van de dubbelpion: de zwarte toren kan er niet meer achter komen. 1–0
In ronde 9 mistte IM Merijn van Delft op zet 89 met nog tien seconden op de klok remise tegen GM
Robert Zelcic. Hij vreesde ten onrechte voor een matnet. Daarom sloeg hij niet op b7 maar speelde
89. Dc2.
Van Delft,Merijn - Zelcic,Robert
Pula Open 2015 Pula, 17.06.2015
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.Ph3 e6 7.Pf4 Dc7 8.h4 Ld6 9.Pxg6 hxg6 10.Pe4 Lf4
11.Lxf4 Dxf4 12.Pg5 Ph6 13.g3 Dc7 14.c3 Pd7 15.Dc2 0–0–0 16.0–0–0 Pf6 17.Lg2 Td7 18.The1 Thd8
19.De2 c5 20.dxc5 Dxc5 21.Txd7 Txd7 22.Td1 Txd1+ 23.Kxd1 Dc7 24.Kc1 Pf5 25.Db5 Pd6 26.De5 Db6
27.De2 Kd8 28.Ph3 Da5 29.a3 Pd7 30.Pf4 g5 31.hxg5 Dxg5 32.Dd2 De5 33.De2 Df5 34.Pd3 e5 35.De3
e4 36.Pf4 g5 37.Ph3 f6 38.Dxa7 Pc5 39.b4 Pd3+ 40.Kd2 g4 41.Pf4 Pxf4 42.gxf4 Dxf4+ 43.Ke2 De5
44.Dc5 De6 45.Ke3 f5 46.Lf1 Ke7 47.a4 Df6 48.Kf4 Dh6+ 49.Ke5 De6+ 50.Kd4 Kf6 51.Dd5 De7 52.a5
f4 53.b5 Pf5+ 54.Kc4 e3 55.Ld3 Pd6+ 56.Kb3 exf2 57.Dd4+ De5 58.Dxf2 Dd5+ 59.Kb4 Dxd3 60.Dxf4+
Ke7 61.Dg5+ Ke8 62.Dg8+ Ke7 63.Dg7+ Kd8 64.Dg8+ Kc7 65.Dg7+ Kb8 66.Dg8+ Pc8 67.Dxg4 Db1+
68.Kc5 Da1 69.Dg3+ Ka8 70.Kb4 Db1+ 71.Kc5 Df5+ 72.Kb4 Df8+ 73.Kb3 Pd6 74.c4 Pe4 75.De3 Pc5+
76.Kc3 Dh8+ 77.Kb4 Pd7 78.Kb3 Dh5 79.Kb4 Dg6 80.Kc3 Kb8 81.Df4+ Kc8 82.De3 Df5 83.Dd4 Dh3+
84.Kb4 Dh1 85.Ka4 De1 86.Dh8+ Kc7 87.Dh2+ Pe5 88.Dh7+ Kd6 89.Dc2 Kc5 90.Kb3 Db4+ 91.Ka2
Dxa5+ 0–1
Deze partijen zijn na te spelen in gameviewers op www.schaakacademieapeldoorn.nl.

Workshop over openingenstudie door GM Sipke Ernst.

NK en openingsvoorbereiding GM Sipke Ernst
Het NK vindt van 4 t/m 12 juli plaats in Amsterdam.
Eén van de deelnemers is GM Sipke Ernst. Hij komt al een jaar of twintig regelmatig naar Apeldoorn.
Bij zo’n toernooi speelt openingsvoorbereiding een belangrijker rol. Hoe je dat kunt doen legde
Sipke Ernst uit in een video over een training van het Joesoepov Schaak Genootschap:
www.youtube.com/watch?v=IlF9YzcXUlQ&list=UUKbIC72JPs2Pd-nWSOpApsQ&index=1&feature=plcp

Een tekst over de training vind je via (naar beneden scrollen): www.schaaktalent.nl/index.php/jsg.

Open NK Dieren
Honderden schakers beleven elk jaar weer veel schaakplezier aan deelname aan het Open NK in
Dieren.
Zie http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2015/inschrijving-geopend.

Max Euwe Centrum Pleinfestival met simultaangever GM Robin van Kampen.

Cees Visser: kloksimultaan remise tegen GM Van Kampen.

Max Euwe Centrum Pleinfestival
Het Max Euwe Centrum hield zaterdag 27 juni weer een Pleinfestival met simultaans door GM Robin
van Kampen en FM Robby Kevlishvili. Er was een NK 80+ en er waren jeugdsimultaans. Nederlands
jeugdkampioen Hing Ting Lai snelschaakte tegen het publiek.
Het centrum is een eerbetoon aan de enige Nederlandse wereldkampioen schaken Max Euwe.
Het Max Euwe Centrum is een museum, bibliotheek en ontmoetingsplaats voor schakers. Regelmatig
vinden er activiteiten en lezingen plaats. Toegang tot het centrum is gratis. Het is gevestigd aan het
Max Euwe plein, vlak bij het Leidseplein. De site is www.maxeuwe.nl.
Het MEC brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Donateurs krijgen de papieren versie thuisgestuurd.
De nieuwsbrief is ook te downloaden op de site.
De gemeente Amsterdam heeft het voornemen de subsidie aan het MEC na een kwart eeuw op te
heffen. Dat is ongeveer een derde van de begroting. Dat is een serieuze kwestie. Het museum is een
uniek centrum en de bibliotheek is een van de meest unieke schaakbibliotheken ter wereld. Meer
informatie staat op de site van het MEC.
De simultaanpartij van Robin van Kampen tegen Karel van Delft verliep simpel, zoals vaker gebeurt in
simultaanpartijen. De grootmeester wacht op een fout, slaat toe en wint.
Hier ging het niet anders. Na 20 zetten stond het gelijk. Zwart vreesde onterecht voor zijn isolanipion en besloot tot een pionoffer voor tegenspel. Dat kwam er nooit. De witspeler: ‘Van Delft senior,
je geeft een pion weg.’ De zwartspeler: ‘Ik probeer tegenspel te creëren.’ De witspeler: ‘Waarschuw
me even als het zover is.’
Robin van Kampen – Karel van Delft
MEC simultaan, 27.06.2015 (commentaar Karel van Delft)
1.Pf3 d5 2.g3 Pf6 3.Lg2 e6 4.0–0 c5 5.c4 Pc6 6.d4 Le7 7.cxd5 exd5 8.Pc3 0–0 9.dxc5 Lxc5 10.Pa4 Le7
11.b3 h6 12.Lb2 Le6 13.Pd4 Pxd4 14.Dxd4 b6 15.Tac1 Tc8 16.Dd3 Txc1 17.Txc1 Dd7 18.Pc3 Tc8
19.Td1 Lf5 20.Dd2 d4 meende ten onrechte dat pion te zwak zou zijn en ging voor tegenspel gericht
op c2 [20...Lb4] 21.Dxd4 Dxd4 22.Txd4 Lc5 23.Td1 Lb4 24.Tc1 Le7 25.Pb5 Txc1+ 26.Lxc1 a5 nu loopt
zwart achter de feiten aan, kwestie van langzaam uitschuiven door wit 27.Le3 Ld7 28.Pd4 a4 29.Pc6
Lxc6 30.Lxc6 axb3 31.axb3 Lc5 32.Ld2 Pg4 33.Le1 Kf8 34.Kg2 Ke7 35.Lb5 Pf6 36.Lc4 Pe8 37.e3 f6

38.Kf3 Pd6 39.Ld3 Pf7 40.Ke4 Pe5 41.Lf1 Pc6 42.Lc3 Ld6 43.Kd5 Pd8 44.La6 Pe6 45.Kc6 Pc5 46.Lc4
Pe4 47.Le1 Pg5 48.Ld3 Ph3 49.f4 Pg1 50.Kxb6 La3 en wit won in enkele zetten 1–0

Meidentrainster Judith van Amerongen.

FM Thomas Beerdsen versloeg GM Slava Ikonnikov.

FM Hugo ten Hertog – IM Yochanan Afek 0-1.

Boekentafeltje.

Thomas in trainingsgroepje bij Karel van Delft.

Publieksanalyse Thomas (6) met IM Rob Hartoch.

HSG Open: kleine beer wordt grote beer
In Hilversum vond van 19-21 juni het HSG Open plaats.
Apeldoorner Thomas Beerdsen boekt progressie. Door zijn fans en vrienden wordt hij ‘kleine beer’
genoemd. Inmiddels wordt hij een grote beer.
Speelde hij in het OKU nog drie maal remise tegen GM’s, nu speelde hij tweemaal remise (Benjamin
Bok en toernooiwinnaar Namig Guliyev) en hij won van GM Slava Ikonnikov. Met een tpr van 2603.
Nico Zwirs scoorde eveneens 4,5/6. Hij had een rating van 2498.
De toernooisite is www.hsgopen.nl/website.
Beerdsen,Thomas (2277) - Ikonnikov,Vyacheslav (2550)
HSG Open Hilversum 21.06.2015 (commentaar Thomas Beerdsen)
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c3 d6 4.Pf3 Pd7 5.Ld3 e5 6.0–0 Pgf6 7.h3 0–0 8.Le3 b6 9.Pbd2 Lb7 10.Dc2 De7
11.Tfe1 Tfe8 12.Tac1 h6 13.Db1 Ph5 14.b4 Omdat hij aan wil vallen op de koningsvleugel, ga ik
spelen op de kant waar ik het sterkst ben; de damevleugel. 14...Kh7 15.d5 Ik wil c4 en c5 spelen,
maar na een direct c4 kan hij op d4 slaan. [15.c4 exd4 En zwart heeft een prima stelling.] 15...Pf8
16.c4 Pf4 17.Lf1 Lc8 18.c5 g5 Dit verzwakt veld f5. 19.Lb5 Ik wil mijn paard naar f5 omspelen, dus ik
maak ruimte voor het paard. 19...Td8 20.cxd6 cxd6 21.Pf1 a6 22.Ld3 b5 23.Pg3 Pxd3 24.Dxd3 Pg6
25.Tc6 Df6 26.Tec1 Pe7 27.Tc7 Kg6?? Een grote blunder. 28.Dd1! Er dreigt nu Ph5. 28...g4 29.hxg4
Lxg4 30.Pxe5+ Dxe5 31.Dxg4+ Kh7 32.f4 Df6 33.Ph5 Dg6 34.Dxg6+ Kxg6 [34...Pxg6 35.Txf7 Tg8
36.Tcc7] 35.Pxg7 1–0
IM Yochanan Afek won een eindspel van FM Hugo ten Hertog met weinig tijd op de klok voor beide
spelers. Een toeschouwersspektakel.
Ten Hertog,Hugo (2386) - Afek,Yochanan (2263)
HSG Open 2015 Hilversum, 21.06.2015
1.b3 e5 2.Lb2 Pc6 3.c4 Pf6 4.d3 d5 5.cxd5 Pxd5 6.Pd2 Le7 7.Tc1 0–0 8.Pgf3 f6 9.g3 Le6 10.Lg2 Dd7
11.0–0 a5 12.a3 Lh3 13.Lxh3 Dxh3 14.Pc4 Ta6 15.e4 Pb6 16.Pe3 Td8 17.Pf5 Lf8 18.b4 axb4 19.axb4
Pxb4 20.Db3+ Kh8 21.Txc7 P6d5 22.Lxe5 Dh5 23.d4 Pxc7 24.Lxc7 Tda8 25.P3h4 Ta3 26.De6 De8
27.d5 Dxe6 28.dxe6 Pc6 29.Ld6 Lxd6 30.Pxd6 b6 31.Phf5 T3a7 32.Tb1 Ta1 33.Txa1 Txa1+ 34.Kg2 Td1
35.Pc8 Td8 36.Pfd6 Kg8 37.e7 Pxe7 38.Pxe7+ Kf8 39.Pdf5 g6 40.Pc6 Te8 41.Pe3 Txe4 42.Pd5 Tc4
43.Pb8 b5 44.Pd7+ Kf7 45.P7xf6 Ke6 46.Kf3 Td4 47.Pc7+ Kxf6 48.Pxb5 Td5 49.Pc7 Tc5 50.Pa6 Tc4
51.Ke3 Ke5 52.Kd3 Kd5 53.h4 Tg4 54.Pc7+ Ke5 55.Pb5 Tb4 56.Pc3 Kf5 57.f3 Tb2 58.Pd5 Tb3+ 59.Ke2
Ke5 60.Pe3 Kd4 61.Pc2+ Kc3 62.Pe3 Tb2+ 63.Kf1 Kd3 64.Pg4 Ta2 65.f4 Ke4 66.Pe5 Ke3 67.Kg1 Tc2
68.Kf1 Tf2+ 69.Kg1 Ke2 70.Pg4 Tf1+ 71.Kg2 h5 72.Pe5 Tf2+ 73.Kg1 Ke3 74.Pxg6 Kf3 75.Pe7 Tg2+
76.Kf1 Ta2 77.Kg1 Kxg3 78.Kf1 Kxf4 79.Pg6+ Kf3 80.Pe5+ Kg3 81.Pg6 Tf2+ 82.Kg1 Tf6 83.Pe5 Te6 0–1
De partijen staan ook in gameviewers op www.schaakacademieapeldoorn.nl.

Het zeventiende schaakstuk en Norway Chess
De mens is het zeventiende schaakstuk. Soms gaan er dingen mis en soms gaan er een paar dingen
tegelijk mis. Dat zei wereldkampioen GM Magnus Carlsen in een persconferentie tijdens Norway
Chess.
In de eerste ronde stond hij straalgewonnen tegen GM Veselin Topalov. Hij meende een tijdcontrole
gehaald te hebben en wist niet dat hij geen extra tijd kreeg. Hij ging door de vlag.
Schaakjournalist en organisator Lennart Ootes (http://lennartootes.com) wijst er in een tweet op dat
er tegenwoordig een wirwar is aan tijdschema’s.
De dagelijkse beschouwingen van IM Lawrence Trent van 20 minuten ‘game of the day’ zijn wellicht
nog te achterhalen op de site. Zeer instructief!
Zie https://chess24.com/en.
Over omgaan met tijd en tijdnood staat een artikel van Karel van Delft op de MEC-site:

www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/55-grootmeester-friso-nijboer-waarschuwt-voor-dedomheid-van-tijdnood.
Over de schaker als zeventiende schaakstuk handelt een gelijknamig boek van Karel van Delft (zie
button op site www.schaaktalent.nl). Een artikel met dezelfde titel staat op de MEC-site:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk

Goed trainingsmateriaal voor jeugdtrainingen leverde het duel tussen GM Jon Ludvig Hammer
(secondant van Carlsen) en GM Veselin Topalov op.
Kennelijk vermoeid (zeventiende schaakstuk) speelde Hammer het dramatische Kc6.
Remise lag binnen handbereik. Het idee is om via (na enige voorbereiding) via de zet f5 de zwarte
pion af te ruilen, waarna zwart geen matpotentieel meer heeft.

Yoga en schaken
Tijdens Norway Chess stelde commentator GM Jan Gustafsson het thema yoga en schaken aan de
orde. Het bleek dat Anand het regelmatig doet en ook Topalov en Giri hebben er ervaring mee.
Gustafsson zelf heeft het ook beoefend. In Nederland is GM Paul van der Sterren yoga-leraar. Hij
vertelt over ontspanningstechnieken en mentaal zelfmanagement in zijn boek ‘Zwart op wit’.
Zie voor een video van Karel van Delft over een lezing ‘Mentaal fit’ van Paul van der Sterren en AnneMarie Benschop: www.youtube.com/watch?v=c5tAQgf-saY.

Ken Robinson en educatieparadigma’s
Sir Ken Robinson combineert humor met inzichten over didactiek en creativiteit.
Dat is ook nuttig voor schaaktrainers.
Een pleidooi voor creativiteit in het onderwijs:
www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=nl
Educatieparadigma’s:
www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms

Quote GM Susan Polgar over schaakdenken
‘Most people think that Masters have some incredibly complex method of thinking about a chess
position. To tell you the truth, Masters simply apply the fundamentals better than other players.’
GM Susan Polgar in haar nieuwsbrief Chess Daily News. (https://chessdailynews.com).

Kalender
-

4-12 juli: NK Amsterdam
20-30 juli: Open NK Dieren
1 augustus: sluiting aanmelding Stertrainingen
26 augustus: begin Schaakschool in Apeldoorn

