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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
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25e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws
en divers schaaknieuws.
Het 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.
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 192 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.
Diverse schakers, waaronder GM/IM Yochanan Afek, sturen de nieuwsbrieven naar hun vrienden.
Erratum: in de vorige nieuwsbrief werd gesproken over ‘Jelmar’ Roothaan. Dat moet Elmar zijn.

Stertraining: thematoernooi Najdorf 6. Lg5
De Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn sloot het seizoen (tien trainingen) zondag 22 mei in
Denksportcentrum Apeldoorn af met een thematoernooi.
De achttien deelnemers speelden rapidpartijen met een vastgestelde opening. Daarna analyseerden
ze in twee niveaugroepen partijen met trainers IM Merijn van Delft en Nico Zwirs.
Merijn stuurde vooraf documentatie (tekst en pgn).
De opening was de Najdorf-variant in het Siciliaans:
1.e4 c5, 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4, 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6, 6.Lg5. Zie diagram.
Dit is de scherpste mogelijkheid voor wit. Bronstein, Tal, Spassky en Keres zijn de grote namen uit de
jaren '50 die zo begonnen te spelen met wit.
Tot op de dag van vandaag blijft het één van de belangrijkste varianten van de Najdorf.
GM Negi heeft er een mooi boek over geschreven:
www.qualitychess.co.uk/products/1/239/grandmaster_repertoire_-_1e4_vs_the_sicilian_i_by_parimarjan_negi

Zie ook een video uit 2011, waarin Nico zijn partij tegen Arthur Pijpers op het jeugd NK toont:
www.youtube.com/watch?v=NKXzhbZvZOM
Van de training hebben we drie video’s gemaakt:
Inleiding Merijn van Delft: www.youtube.com/watch?v=G4u0YnA83R0&feature=youtu.be
Inleiding Nico Zwirs: www.youtube.com/watch?v=h5-OlJQ6wzU&feature=youtu.be
Sfeerimpressie: www.youtube.com/watch?v=OhcUvRVRY2I&feature=youtu.be
Merijn van Delft besprak in zijn inleiding een partij van Giri en Vachier Lagrave.
Giri, A (2790) - Vachier Lagrave, M (2788) Stavanger NOR Stavanger NOR (2.3), 20.04.2016
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 h6 8.Lh4 Db6 9.a3 Le7 10.Lf2 Dc7 11.Df3 Pbd7
12.0–0–0 b5 13.g4 g5 14.h4 gxf4 15.Le2 Tg8 16.Tdg1 d5 17.exd5 Pe5 18.Dh3 exd5 19.Te1 Kf8 20.Pf5 Lxf5
21.gxf5 Lc5 22.Df1 d4 23.Pb1 Pe4 24.Lf3 Pxf2 25.Lxa8 Ped3+ 26.Kd2 Pxe1 27.Dxf2 d3 28.Dxe1 Le3+ 0–1

Komend seizoen opnieuw Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn
Komend seizoen zijn er opnieuw tien Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn.
Er zijn vier groepen. We delen de groepen in op niveau.
IM Merijn van Delft traint een groep op niveau 4. Nico Zwirs op niveau 3. Nico Zwirs en Karel van
Delft doen samen groepen op niveau 1 en 2. De cijfertjes zijn een niveau-indicatie. We maken
groepen van gelijke speelsterkte.
In de komende nieuwsbrief staat meer informatie.

Oefening schaak geven met programma SchaakMat.

Lois leest voor uit ‘Ik leer schaken’. Alle leerlingen van de schaakschool krijgen dit boekje.
Preview boekje: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken.

Christian en Vince spelen minigame uit boekje ‘Ik leer schaken’: toren tegen vier pionnen.

Lois en Vince hebben een ‘schaakschilderij’ gemaakt via ‘Schaken is cool’.
Zie www.schaken.wiltsite.nl/index.php?pagina=instructiebord.

Stijn speelt tegen ‘Chess for heroes’. Er zijn diverse levels: eerst spelen tegen een koning en daarna steeds meer stukken.
Zie www.chessheroes.uk/play.html.

Lois en Stijn spelen Raindrop chess. Dat kun je ook online spelen. www.raindropchess.nl.

Raphaël is jarig geweest en trakteert. Hoera!

Christian en Vince spelen Wisselschaak. Vanuit een random opstelling moet je snel de beginopstelling bereiken.
Het spelletje staat beschreven in het boekje ‘Ik leer schaken’.

Schaakvideo’s kijken.

Mat in 259 op de site van Tim Krabbé.

Mat in één is soms ook nog lastig. Als je eerst naar schaak kijkt, wordt het makkelijker.

Schaken voor vier. Je moet op heel veel dingen tegelijk letten.

Schaakschool Het Bolwerk: gevarieerde lessen
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
De 33e training (18 mei) waren er drie groepjes en acht kinderen. Drie kinderen waren verhinderd. Er
is ruimte voor meer kinderen. Maar het belangrijkste is dat we goed bezig zijn.
Groep 1: Vrij schaken. Wat als je een stuk aanraakt: FIDE regels en/of sportief oplossen. Fritz 960
uitleg, demonstratie via cdrom Fritz. Raindropchess online uitleg. Stap 1 H15 oef C 7 diagrammen.
Cdrom SchaakMat met oefeningen. Vrij schaken en Raindrop chess.
Groep beginners: Sites Schaaktalent (button leren schaken) en Schaakacademie bekeken. Film Lang
leve de koningin kijken: zelf thuis. Boekjes ‘Ik leer schaken’ gegeven. Lois attendeerde op een paar
video’s waarin zij en zus Veerle schaken, die bekeken. Boekje ILS t/m blz 36, minigame toren vs vier
pionnen geoefend. Stap 1 H4. Partijtje ‘Schaken is Cool’, tip samen tegen computer praatschaak. Vrij
schaken.
Groep 2: Vrij schaken. Stap 1 H6 oef A. Kwartier Lang leve de koningin (4e kwartier). Lois lezen
boekje ILS. Schaken tegen ‘Chess Heroes’ en Raindropchess bordspel.
In de eerste groep stelde iemand de vraag wat er gebeurt als je promoveert tot een stuk met de kleur
van je tegenstander. Arbiter Joost Jansen zegt dat dat niet mag. Het is dus een onreglementaire zet.
Bij gewone partijen krijg je dan een tijdstraf van twee minuten. Bij rapid en snelschaken kan de
tegenstander de partij claimen.

De 34e training (25 mei) waren er drie groepjes en negen kinderen.
Groep 1: Vrij schaken. Raphaël is acht geworden en heeft getrakteerd. Spelen op bord voor vier
spelers. Solitaire chess. Stap 1 H15 oefening D vijf opgaven en vijf mat in één opgaven. Via site
schaker/schrijver Tim Krabbé stelling mat in 259: https://timkr.home.xs4all.nl/admag/god.htm.
Gegoogeld op schaakfilmpjes. Bekeken: www.youtube.com/watch?v=nPPcgC7S07A. Stelling loper
van de verkeerde kleur met randpion is remise. Cdrom SchaakMat. Schaken op bord voor vier
personen. Johan Cruijff: ‘Als wij aan de bal zijn, kunnen zij niet scoren.’ Zo is het ook met schaken:
‘Als wij mat in één kunnen geven, zijn zij te laat.’
Via googelen op chess en kids vind je bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=13_3XDHEWHw.
Groep beginners: Beide deelnemers hebben film ‘Lang leve de koningin’ thuis gekeken en boekje ‘Ik
leer schaken’ grotendeels doorgenomen. Dat schiet op! Met paar kinderen van de vorige groep
‘schaken voor 4’ gespeeld. Vince heeft drie keer tegen vader Bob geschaakt en de buurman kan het
ook. Tip: vraag in de straat wie kan schaken en wil spelen. Beide jongens hebben een
schaakprogramma op de Ipad. Van ‘Ik leer schaken’ oefening ‘Wisselschaak’ gedaan. We hebben
geoefend en een video gemaakt: www.youtube.com/watch?v=9tTK2LTnKNQ&feature=youtu.be
Van Stap 1 H5 gedaan (verdedigen). Dat kan op vijf manieren: STUDT (Slaan, Tussenplaatsen,
Uitwijken, Dekken, Tegenaanval). Cdrom SchaakMat.
Groep 2: Vrij schaken, bord voor vier schakers. Stap 1 H7 (mat in één). Kwartier ‘Lang leve de
koningin’ gekeken. Oefenen met ‘SchaakMat’: koning met acht pionnen tegen acht pionnen. Levert
onder meer actieve koning en vrijpion op.

FM Thomas Beerdsen – GM Vladimir Epishin remise.

Freddie van der Elburg (rechts) versloeg IM Merijn van Delft.

IM Merijn van Delft vs FM Tim Lammens. Van Delft kwam door een overwinning langszij in de eindklassering.

GM Epishin wint MuConsult rapid toernooi
Grootmeester Vladimir Epishin heeft zaterdag 21 mei met 6/7 het MuConsult rapid toernooi
gewonnen. Hij speelde remise tegen IM Merijn van Delft en FM Thomas Beerdsen.
In de A-groep deelden IM Merijn van Delft en FM Tim Lammens de tweede plaats.
De organisatie was in handen van Schaakstad Apeldoorn.
Uitslagen: http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult.htm
Voor een video-impressie zie www.youtube.com/watch?v=vLkyXfWzCFw&feature=youtu.be.
In de video laat Thomas Beerdsen zien hoe hij met een pion minder een toreneindspel tegen Epishin
remise houdt. Met een grijns: ‘We hebben onlangs nog met Joesoepov de Philidor-verdediging
geoefend.’

Vadim van Kuijk op NK D
André van Kuijk bericht over deelname van Stertrainingsdeelnemer zoon Vadim aan het NK D.
Woensdag 4 mei reisde de familie Van Kuijk af naar Duinrell in Wassenaar, als uitvalsbasis voor het
NK D, waar Vadim aan mee zou doen. Aldaar bereidde onze man zich voor met zwemmen,
tegenstanders bestuderen en zo cool mogelijk zijn/blijven.
Op Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag 5 mei begon dan het toernooi in Rijswijk. Vadim moest de eerste
ronde tegen de sterke Lucas Nguyen. Vadim kwam goed uit de opening en zou in de volgende stelling
zelfs wat voordeel kunnen halen, volgens uw verslaggever.

Deze zou Lxb3 gevolgd door bxc3 hebben gedaan, met dubbelpion voor wit als resultaat. Vadim koos
hier echter voor Pxe3. Zeker niet slecht, maar het voordeel is hiermee ook weg. Mr Fritz gaf later 0-0
als sterkste zet aan.

Toen Vadim ook nog het initiatief aan de tegenstander gaf, ging het snel bergafwaarts. Een tijd lang
bleef het beperkt bij een stuk achterstand, maar dat werd steeds wat meer en Vadim gaf op, met
opgeheven hoofd.
In ronde 2 was het een ander verhaal. In zijn favoriete damegambiet-opening en tegen de op papier
zwakkere tegenstander Ties Dumont werd verwacht dat Vadim van de hatelijke 0 af zou komen.
Niets was minder waar, want hij zag een aftrekschaak over het hoofd en hoe hij ook probeerde,
verlies was niet meer te voorkomen.
Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van onze secretaris René Kniest, die even polshoogte
kwam nemen (en wat later aankwam doordat fietsen met een mobiel in je handen voor de route
toch best moeilijk blijkt).
En ook de derde partij op dag 1 had slechte afloop. Vadim begon het eindspel tegen Mark
Schoonhoven (rating 598, ook nog puntloos) met een toren en vier pionnen tegen een toren en drie
pionnen, raakte de pion onnodig kwijt en kwam in een remiserige stelling. Vadim zag nog een
winstkans na een aangeboden torenruil.

Als wit hier de zwarte toren zou hebben geslagen, had Vadim het punt binnengesleept. Maar na Kd3
besloot Vadim zelf de witte toren te slaan, en al snel besefte hij dat hij nu een tempo te kort kwam
om te promoveren. Maar toen was het te laat en hij verloor de partij.
Op dag 2 begon Vadim op het allerlaatste bord (waar niemand wil zitten natuurlijk), tegen Barto
Visser (344). Deze partij won hij snel en eindelijk was hij van de hatelijke nul af. Zou de flow nu gaan
komen? Of zou het toch liggen aan het feit dat Hanna de begeleidingsrol van André had
overgenomen, die met Julian en Lazlo naar Corpus in Oegstgeest ging.
De tweede partij van de dag was een plaatje. Er zaten vele trucs in die het tot de toernooisite hebben
gehaald. Met zwart wist Vadim het punt binnen te slepen tegen Mark Kenstra (1026). De truc top 20
haalde Vadim met de volgende stelling:

En de derde partij van de dag was tegen Muhammad Saad Zubair (1093). Hier kwam Vadim onder
druk en twee pionnen achter, maar ook hier wist onze man een winnende combinatie op tafel te
tonen:

Met 3 uit 6 was de stemming opperbest en vol vertrouwen stapte Vadim de laatste dag de arena in.
Hij moest tegen de ijzersterke Leon Reina (1504) uit Amsterdam en ook hier ging het een tijdlang
goed, maar positioneel kwam onze man onder druk te staan en dat werd er naarmate de partij
vorderde niet beter op. Helaas verlies. Erg leuk was dat Leon en zijn coach Vadim uitnodigden tot een
uitgebreide na-analyse, waar veel wijze woorden werden gezegd.
Het was de vraag hoe Vadim deze nieuwe tegenslag te boven zou komen. Hij moest de 8e partij
tegen Aadi Patwardhan (922), waar hij al eens van had gewonnen. Dit keer speelde Vadim wat
inspiratieloos en snel, wat hem een dikke 0 opleverde.
En toen begon de laatste ronde tegen Penn Schneider (939). Zou Vadim zich nog een keer op kunnen
laden. Toen na een half uurtje zijn moeder en broer de zaal binnen kwamen lopen, zette Vadim - na
een leuke combinatie - zijn tegenstander mat.
Met 4 uit 9 eindigde Vadim op de 32e plaats (gedeeld 28e, maar minder MP). Gelet op zijn
paringnummer (27e van de 46) mag dit een uitstekend resultaat worden genoemd, al had onze man
wel op iets meer gehoopt.
We kijken met veel plezier op het toernooi terug. Uitstekend georganiseerd en een bak aan ervaring
voor komende toernooien. Als uitsmijter had de organisatie voor iedereen een aandenken in de
vorm van een trofee met daarop hun mooiste truc. Wat een leuk presentje...
Alle partijen van Vadim en alle andere spelers, inclusief overzichten van de mooiste trucs (gezien en
gemist) staan op de toernooisite
http://www.haagseschaakbond.nl/component/option,com_wrapper/Itemid,533

William tijdens NK in Rijswijk. (foto moeder Silva)

Partijen van William Shakhverdian in NK D
Stertrainingdeelnemer William Shakverdian werd achtste op het NK D in Rijswijk. Met IM Merijn van
Delft heeft hij partijen geanalyseerd. William toont twee partijen. Zijn moeder heeft foto’s gemaakt.
De partijen kun je downloaden via www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Shakhverdian, William - Garceran Wang, Miguel Angel
NK12 (5), 06.05.2016
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 e7-e6 [2...d7-d6 3.d2-d4 c5xd4 4.Pf3xd4 Pg8-f6 5.Pb1–c3 a7-a6 6.f2-f3] 3.d2-d4 c5xd4
4.Pf3xd4 a7-a6 Paulsen 5.Pb1–c3 b7-b5 6.Lc1–e3 [6.Lf1–d3 Dd8-c7 7.f2-f4] 6...Lc8-b7 7.f2-f3 Dd8-c7 8.Dd1–d2
Pg8-f6 9.Lf1–e2 [9.0–0–0 b5-b4 10.Pc3-a4 (10.Pc3-e2 e6-e5 11.Pd4-f5 d7-d5) 10...d7-d5 11.e4-e5 Pf6-d7
(11...Dc7xe5?? 12.Le3-f4 De5-h5 13.g2-g4) 12.f3-f4 Pb8-c6„] 9...Lf8-c5 [9...Pb8-c6] 10.0–0 [10.Pd4xb5 a6xb5
11.Pc3xb5 Dc7-b6 12.Le3xc5 Db6xc5 13.Dd2-d6 (13.Pb5-d6+) ] 10...0–0 11.a2-a3 d7-d5 12.Pd4-b3 [12.e4xd5]
12...Lc5-b6 [12...Lc5-d6] 13.e4-e5 Pf6-d7 14.f3-f4 Pb8-c6 15.Le2-f3 f7-f6 [15...Pc6-e7] 16.e5xf6 Pd7xf6
[16...Tf8xf6] 17.Ta1–e1 Tf8-e8 18.Kg1–h1 [18.Le3xb6 Dc7xb6+ 19.Dd2-f2 Db6xf2+ 20.Tf1xf2] 18...Ta8-d8
[18...d5-d4] 19.Le3xb6 Dc7xb6 20.Pc3-e2 [20.f4-f5] 20...e6-e5 21.f4xe5 Pc6xe5 [21...Pf6-e4] 22.Pe2-d4 Pe5-c4
23.Dd2-c3 a6-a5 24.Dc3-d3 [24.Te1xe8+ Td8xe8 25.Tf1–e1] 24...b5-b4 [24...Pf6-e4] 25.a3xb4 a5xb4
[25...Te8xe1 26.Tf1xe1 a5-a4] 26.Te1xe8+ [26.Pd4-f5] 26...Td8xe8 27.Tf1–b1 Pc4xb2 28.Dd3-f1 [28.Dd3-b5]
28...Lb7-a6 29.Df1–c1 Pb2-c4 30.Dc1–g5 Pc4-e5 [30...h7-h6] 31.Pd4-f5 Db6-c7 32.Tb1–e1 Pe5xf3 [32...Kg8-h8]
33.Te1xe8+ Pf6xe8 34.g2xf3 Kg8-h8 [34...Dc7-c3] 35.Pb3-d4 Dc7-d7 36.Dg5-f4 Dd7-c7 37.Df4-d2 Dc7-c4
38.Pf5-e3 Dc4-c5 39.Pd4-b3 [39.Pe3-f5] 39...Dc5-b5 40.Dd2xd5 [40.Pb3-d4] 40...Db5xd5 [40...Db5-e2]
41.Pe3xd5 La6-b7 42.Pd5xb4 Lb7xf3+ 43.Kh1–g1 Pe8-d6 44.Pb3-d2 Lf3-e4 45.Pd2xe4 Pd6xe4 46.c2-c4 Pe4-c5
[46...Kh8-g8] 47.Kg1–f2 Kh8-g8 48.Kf2-e3 Kg8-f7 49.Ke3-d4 Pc5-e6+ 50.Kd4-e5 Pe6-c5 51.Ke5-d4 Pc5-e6+
52.Kd4-d5 Pe6-c7+ 53.Kd5-d6 Pc7-e8+ 54.Kd6-e5 Pe8-c7 55.Ke5-d6 Pc7-e8+ 56.Kd6-e5 Pe8-c7 57.Ke5-d6 ½–½
Shakhverdian, William – Kutchoukov, Daniel
NK 12 (3)
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 c7-c5 3.d4-d5 g7-g6 4.Pb1–c3 Lf8-g7 5.Pg1–f3 d7-d6 6.e2-e4 0–0 7.Lf1–e2 e7-e6 8.Lc1–
g5 h7-h6 9.Lg5-h4 e6xd5 10.e4xd5 Tf8-e8 11.0–0 a7-a6 12.Le2-d3 Dd8-c7 13.Dd1–c2 Pb8-d7 14.Tf1–e1
Te8xe1+ 15.Ta1xe1 b7-b6 16.h2-h3 Lc8-b7 17.Lh4-g3 Ta8-b8 18.Pf3-d2 Tb8-e8 19.Te1xe8+ Pf6xe8 20.Pd2-e4
Pd7-e5 21.Dc2-e2 Dc7-e7 22.Kg1–f1 Lb7-c8 23.Kf1–g1 Lc8-b7 ½–½

Partijfragment uit het rondebulletin van het Limburg Open. Zie http://limburgopen.nl.

Partijen van Dries Wedda in Limburg Open
Stertrainingsdeelnemer Dries Wedda speelde in het Pinksterweekend mee in de B-groep van het
Limburg Open. Hij was 115e geplaatst en eindigde met vijf anderen op de gedeeld eerste plaats (5,5
uit 7, TPR 2172).
Ook Stertrainingsdeelnemers Mick van Randtwijk (5 uit 7) en Onno Elgersma (5 uit 7) speelden mee.
Wedda, Dries (1942) - Leontiev, Oleg (1985) 1-0
BPB Limburg Open (5), 15.05.2016 (Commentaar Dries Wedda)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.g3 Pbd7 6.Lg2 Ld6 7.0–0 0–0 8.Pd2 dxc4 9.Pxc4 Lc7 10.e4 e5 11.d5 cxd5
12.exd5 Pb6 13.b3 Pxc4 14.bxc4 La5 15.Dd3 Te8 16.Lg5 h6 17.Lxf6 Dxf6 18.Pe4 Dg6 19.Da3 Lc7 20.c5 Lf5
21.Pc3 Ld3 22.Tfe1 Da6 23.Dxa6 Lxa6 24.Ted1 f5 [Wit heeft hier twee prachtige, verbonden pionnen op de
vijfde rij, die de partij later zullen beslissen.]

25.d6 La5 26.Pd5 [Hier staat het paard geweldig.] Kf7 27.Pe7 Txe7 28.dxe7 Kxe7 29.Tab1 e4 30.Lf1 Tc8
31.Lxa6 bxa6 32.Tb7+ Tc7 33.Txc7+ Lxc7 34.c6 Ld6 35.a4 g5 36.Kg2 Ke6 37.Kf1 h5 38.Ke2 f4 39.Td4 e3 40.gxf4
gxf4 41.fxe3 fxe3 42.h3 Ke5 43.Td3 a5 44.Kxe3 a6 45.Kf3 Ke6 46.Ke4 h4 47.Td5 Lb4 48.c7 1–0

Schubert, Karl (1838) - Wedda, Dries (1942) 0-1
BPB Limburg Open (7), 16.05.2016 (Commentaar Dries Wedda)
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.g3 c6 4.Lg2 Lf5 5.0–0 h6 6.b3 e6 7.Lb2 Le7 8.Pbd2 0–0 9.c4 Pbd7 10.a3 a5 11.Tc1 b5 12.Pe5
Pxe5 13.dxe5 Pe4 14.Pxe4 dxe4 15.h3 Db6 16.cxb5 cxb5 17.Ld4 Db7 18.a4 Tac8 19.Txc8 Txc8 20.Dd2 Lb4
21.De3 Tc2 22.Td1 bxa4 23.bxa4 Dc6 24.g4 Lg6 25.h4 Dxa4 26.h5 Tc3 27.Lxc3 Dxd1+ 28.Kh2 Lh7 29.Lxb4 axb4
30.Db6 Kh8 31.Dxb4 Dxe2 32.Db8+ Lg8 33.Kg3 Dd3+ 34.Kh2 e3 35.fxe3 Dxe3 36.Dc7 Df4+ 37.Kh3 f5! [Hier
breekt zwart de witte stelling definitief.]

38.gxf5 Dxf5+ 39.Kg3 Dg5+ 40.Kf2 Dxh5 41.Lf3 Df7 0–1

Een opening oefenen via Chess.com
Via de site www.chess.com kun je online bepaalde openingen spelen.
Maak een gratis account aan.
Ga naar Spelen, Online schaken, nieuwe partij. Vink vakje aan bij ‘toon meer opties’. Kies in vakje
daar onder een opening aan.

Verdedigen tegen het Herdersmat
Het Herdersmat is een geducht aanvalswapen in beginnerspartijen.
Wat is het en hoe verdedig je je er tegen?
Zie de site ‘Jeugdschaakpagina’ van schaakleraar Jeroen Vuurboom:
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/1_herdersmat_verdedigen/1_herdersmat_verdedigen.htm.
In gameviewers op de site kun je diverse varianten naspelen.
De site bevat nog veel meer onderwerpen en oefeningen. Veel onderwerpen zijn hetzelfde als in de
Stappenmethode. Het is een goede aanvulling op en afwisseling van die leermethode.
Veel onderwerpen zijn in gameviewers weergegeven. Je kunt daardoor door stellingen heen klikken.
Ook staan er onder meer verhalen en quizzen op de site.
Video van Robert Krouwel over het Herdersmat: www.youtube.com/watch?v=1FHDLfWXARI.

Oom Jan leert zijn neefje schaken
Dit boekje van Alb. Loon en Max Euwe kun je gratis downloaden:
www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01/downloads.php
Via deze site kun je het boekje ook online lezen.
Karel van Delft heeft zichzelf op elfjarige leeftijd via dit boekje leren schaken.

Stelling Paul van der Sterren – Jan Timman, NK 1987

Een stuk kan ook teruggaan
GM Paul van der Sterren bespreekt in zijn boek ‘Zwart op wit’ een verliespartij op het NK 1987 tegen GM Jan
Timman. Hij verloor de partij doordat hij zich niet realiseerde dat op 32. Txb6 de weerlegging 32..Pd7 zou
volgen. Hij had alleen naar 32..Pd5 gekeken. Het paard op f6 kwam juist van d7 en dan is het onbewust
kennelijk niet logisch dat het daar weer naar terugkeert. Bron: boek ‘Het zeventiende schaakstuk’.
Partij: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1143009

Cognitieve biases en schaken
De mens is een informatie verwerkend systeem. Het denken van de schaker is een complex proces.
Hoe verwerk je informatie, hoe leer je, hoe ontwikkel je zelfmanagement?
Het goede nieuws is dat je je brein kunt trainen. Mensen kunnen veranderen onder invloed van wat
ze begrijpen (professor psychologie Ben Kouwer in het boek ‘Het spel van de persoonlijkheid’).
Wie zich wil ontwikkelen heeft baat bij denken over zijn eigen denken en gedrag (metacognitie).
Zelfreflectie en ontwikkelen van productieve denkroutines vormen de sleutel tot succesvol denken.
Presteren betekent presenteren: je laat in de arena zien wat je kunt. Schaakprestaties worden
bepaald door schaaktechnische kwaliteiten, fysieke conditie, mentale aspecten en toeval.
Zelfkennis, zelfmanagement en mentale vaardigheden kun je ontwikkelen via training.
Een schaker kun je zien als het zeventiende schaakstuk. Hoe hij zich gedraagt, kleurt hij zelf in.
Om te presteren moet een schaker een aantal mentale kwesties op orde hebben als zelfkennis,
zelfvertrouwen, zelfspraak, motivatie, concentratie, besluitvaardigheid, spanningsregulatie/emoties
en incasseringsvermogen.
De ‘bedrading’ in ons brein is nogal gecompliceerd. Evolutionair gesproken is zelfs sprake van drie
breinen: het nieuwe brein (bewustzijn, redeneren), middelste brein (emoties) en ouder brein
(functies gericht op puur overleven). Denken en emoties beïnvloeden elkaar.
Het denken van een schaker is een complex proces omtrent een complexe denksport. Het gebeurt
bewust en onbewust, beheerst en onbeheerst, gestructureerd of minder gestructureerd. Daarbij
spelen waarnemen van patronen en relaties daartussen, het geheugen, redeneren, toepassen van
heuristieken (vuistregels), zoekstrategieën, rekenen, nemen van beslissingen en intuïtie (onbewuste
kennis en redeneren) een rol.

Alleen rekenen heeft weinig zin in een schaakpartij. Als je alle mogelijkheden in de opening bekijkt
zijn er na twee zetten algauw zo’n 160.000 mogelijke voortzettingen. Dat ga je niet uitrekenen en dat
kan bovendien slimmer. Patroonherkenning geeft richting aan ons denken en bij beredeneren van
kandidaatzetten zijn vuistregels heel nuttig. Er zijn schaaktechnische en psychologische vuistregels.
Denken van mensen wordt beïnvloed door ‘cognitieve biases’. Een cognitieve bias is een denkfout.
Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Denkfout
Zie uitgebreide lijst cognitieve biases: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases.
We neigen bijvoorbeeld tot verifiëren (klopt het wel) in plaats van falsificeren (klopt het niet).
Een andere beperking is de neiging tot consistentie: mensen wijken niet graag van een ingeslagen
weg af. Actief spelen associeer je onbewust met een nieuwe stelling en je komt niet op het idee om
een stuk terug te spelen naar het veld waar het vandaan komt.
Bij het ‘framing effect’ verbind je verschillende conclusies aan dezelfde informatie. Bij een sterke
speler ben je bijvoorbeeld beduchter dan bij een zwakkere tegenstander. Oplossing: speel tegen het
bord, niet tegen een tegenstander.
Zelfreflectie is niet makkelijk. Mensen zijn behept met self serving biases (denkmanieren om hun
eigen straatje schoon te vegen), ze zijn geneigd te verifiëren (bevestiging zoeken) in plaats van te
falsificeren (weerlegging zoeken) en tekortkomingen erkennen is soms pijnlijk. Afweermechanismen
gebruiken (ontkennen, projecteren, enzovoort) is soms makkelijker.
Emanuel Lasker (27 jaar wereldkampioen): ‘When you see a good move, look for a better one.’
Karel van Delft (schaakleraar) zegt in zijn lessen op scholen: ‘De vijand van goed is beter.’
Over onderzoek naar het ‘Einstellung effect’:
www.scientificamerican.com/article/einstellung-how-psychologists-study-einstellung-effect-chess
http://en.chessbase.com/post/psychological-warfare-and-einstellung-effect-1
http://en.chessbase.com/post/psychological-warfare-and-einstellung-effect-2
http://scienceonthesquares.blogspot.nl/2012/10/the-science-of-chess-fernand-gobet-and.html
Cognitieve biases kun je beheersen of beperken door veel schaakpatronen en psychologische
patronen te kennen en daardoor te herkennen.
Schaakstellingen zijn patronen (priyomes) waarbij je op basis van kenmerken mogelijkheden en
beperkingen ziet.
Psychologische patronen zijn situaties waaraan je bepaald gedrag kunt koppelen. Bij een
onverwachte zet van je tegenstander kun je eerst ontspannen. Neem als volleyballers een time-out.
Daarnaast is het belangrijk een open denkwijze te ontwikkelen en productieve denkroutines te
ontwikkelen. Zie bijvoorbeeld het boek ‘Creative chess’ van FM Amatzia Avni of de lezing ‘Building a
beautiful mind’ van GM Viswanathan Anand.
Via taalgebruik kun je het gebruik van een ‘open mind’ stimuleren. GM Jonathan Rowson (‘Chess for
Zebras’) citeert een Soefi-gezegde: ‘Als je hoefgetrappel hoort, denk aan zebra’s’. Je moet dus niet
bij voorbaat aan paarden denken, maar waardevrij proberen te oordelen. Als je kunt ontsnappen uit
beperkende aannames, kun je vruchtbaarder vragen stellen.
Verwerk nieuwe kennis en ervaringen via ‘actief leren’. IM Mark Dvoretsky adviseert: maak
diagrammen van fouten, beschrijf in woorden wat verkeerd ging, schrijf je conclusie op.
Meer informatie:
Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ van Karel van Delft
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
Preview boek ‘Het zeventiende schaakstuk’ van Karel van Delft
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-zeventiende-schaakstuk
Literatuurlijst boek ‘Het zeventiende schaakstuk’
www.schaaktalent.nl/documenten/Literatuurlijst%20boek%20Het%20zeventiende%20schaakstuk.pdf
Anand video lezing ‘Building a beautiful mind’
www.youtube.com/watch?v=4T5oHZLC71Y

Op de voorgrond IM Johan van Mil tijdens een blindpartij in het stadhuis van Apeldoorn.

IM Johan van Mil toernooi
Zondag 5 juni is in Eindhoven het Johan van Mil toernooi.
Johan was internationaal meester. Hij overleed veel te vroeg in 2008.
Johan was onder meer eindredacteur van het blad ‘Schaaknieuws.’
Meer informatie: http://johanvanmiltoernooi.nl.
Johan heeft diverse malen aan activiteiten in Apeldoorn meegedaan. Hij speelde bijvoorbeeld tijdens
een schaakdriedaagse een blindpartij tegen IM Merijn van Delft.
Onderstaand verhaal over Johan staat in het boek ‘Schaakideeën’ van Karel van Delft.
De foto is zwartwit gepubliceerd in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’.

Zwart aan zet
89. Een internationaal meester
Dit partijfragment sierde in 1992 een achterkant van het schaakmagazine Schaaknieuws. Zwartspeler
is Engelsman Andrew Martin, witspeler Johan van Mil. De partij is in 1981 in de promotiegroep B in
Wijk aan Zee gespeeld. Dat heeft René Olthof gevonden in het schaakblad De Raadsheer, waarin Van
Mil de stelling besprak. Zwart staat gewonnen en wacht tot wit opgeeft. Er volgde:
1...Kh4 2.Kh2 Le1 3.Kg2 Lg3?
Nu kan het witte paard weer spelen: 4.Pd2.
En zwart geeft op. De enige manier op mat te ontlopen is 4..Kg5 waarna hij zijn loper verliest.
Het zal rond 1990 zijn geweest dat mijn zoon Merijn en ik voor de eerste of tweede keer een
toernooi buiten Apeldoorn bezochten. In het girokantoor in Arnhem werd een snelschaaktoernooi
gehouden. IM Johan van Mil verkocht daar schaakboeken. We raakten in gesprek en hij gaf
desgevraagd goedlachs trainingsadviezen. Voor ons was het bijzonder om een internationaal meester
te ontmoeten. Vanaf dat moment hielden we contact met Johan en zijn vrouw WGM Erika Sziva.
Johan was eindredacteur van het blad Schaaknieuws, waarin ik later over schaakpsychologie schreef.
Zijn vrouw Erika had Johan in Hongarije ontmoet. Daar kwamen hij en IM Leon Pliester regelmatig
over de vloer bij de familie Polgar om te trainen met de drie dochters. In 2013 vertelde IM Sofia
Polgar me in een mail dat ze met veel plezier aan die bezoekjes terugdacht. Johan vertelde me eens
dat hij het een aparte belevenis vond om in Boedapest met kleine meisjes blind te schaken, terwijl
die verstoppertje speelden onder de keukentafel.
Johan van Mil en Erika Sziva kwamen later regelmatig in Apeldoorn. Ze deden onder meer mee aan
twee schaakdriedaagses. In 1998 speelde Johan tijdens zo’n festival een blindpartij tegen Merijn in
de hal van het Apeldoornse stadhuis. Honderden toeschouwers zagen de spelers geblinddoekt op
een stoel zitten en terwijl jeugdschakers stukken verzetten van een tuinschaakspel. De partij werd
remise.
Gedateerd op 26 december 1991 stuurde Johan me een brief met een partij waarmee hij zijn laatste
meesternorm had verdiend. In de brief lichtte hij de partij toe:
‘Merk op hoe het zwarte paard het hele bord rondwandelt om verzwakkingen uit te lokken, en zwart
met de onderstreepte zetten steeds zijn tegenstander ontwijkt (ruil vermijdt), die alleen in het
luchtledige slaat. Wit brengt zichzelf om door zijn pionnen naar voren te spelen die vervolgens
ongeneeslijk zwak worden, terwijl zwart zich beperkt tot het bewaren van de harmonie in de eigen
stelling. Vertaald in Tai Chi termen is de pionnenstructuur het lichaam dat in balans moet blijven, de
vele paardzetten de ademenergie die vrij door het lichaam moet kunnen bewegen, het vermijden
van ruil het ontwijken van de vijandelijke klappen (de fase vanaf de 20e zet), en het zetje 45 …f5 het
kleine stootje waarmee een uit zijn balans gebrachte reusachtige tegenstander (grootmeester met
2500 rating) omgeblazen wordt.’

GM Lothar Vogt – Johan van Mil Kecskemet, 1985
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 a6 6.g3 Pxd4 7.Dxd4 Pe7 8.Lf4 Pc6 9.Dd2 f6 10.Ld6 Lxd6 11.Dxd6
De7 12.Dd2 b5 13.Lg2 Pe5 14.0–0 Lb7 15.Tad1 Dc5 16.Kh1 Lc6 17.Pe2 Pc4 18.Dc3 b4 19.Dd4 Dxd4 20.Pxd4 Lb7
21.Tc1 Tc8 22.b3 Pd6 onderstreept 23.f3 Ke7 24.Pe2 Pb5 25.c4 bxc3 26.a4 Pa7 onderstreept 27.Pxc3 Tc6
28.Pa2 Thc8 29.Txc6 Txc6 30.Tc1 Td6 onderstreept 31.h4 Pc6 32.Tc3 Td2 33.Pc1 Pd4 34.b4 Lc6 35.b5 axb5
36.axb5 Pxb5 37.Te3 Tb2 38.Pb3 Pd6 onderstreept 39.Pd4 Lb7 onderstreept 40.Tb3 Td2 41.Pb5 Pf7 42.Pc3
Lc6 43.Tb1 Pe5 44.Td1 Tc2 45.Pb1 f5 46.Kg1 fxe4 47.fxe4 Pg4 48.Te1 Pf6 49.Pa3 Tc3 0–1

Zie voor deze partij ook IM Herman Grooten in zijn boek Chess Strategie for Club Players, hoofdstuk
19 ‘Harmony and coordination’:
https://books.google.nl/books?id=_SBBCwAAQBAJ&pg=PA272&lpg=PA272&dq=Lothar+Vogt+Johan+
van+Mil&source=bl&ots=YrzI0A3GW0&sig=T_kaYG5FuW7tnPzYGHUw3c9fBkM&hl=nl&sa=X&ved=0a
hUKEwjmteqgwdrMAhVqC8AKHUeWAxQQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Lothar%20Vogt%20Johan%20v
an%20Mil&f=false
In gameviewer: http://chess-db.com/public/game.jsp?id=4611292.1000128.63429120.15400

Silman over schaakpatronen
Schaakpatronen zijn de basis van het schaakdenken.
IM Jeremy Silman geeft zijn visie: www.chess.com/article/view/chess-patterns-are-for-everyone.
‘Yet, the more patterns you absorb, the stronger you’ll get.’

Veel gratis schaakactiviteiten via Chessbase.com
Chessbase biedt diverse gratis mogelijkheden: tactiek trainen, live partijen spelen, online spelen enz.
Ga naar www.chessbase.com.
Klik op Playchess.com: http://en.playchess.com.
Klik op grijze balk Play now: http://play.chessbase.com
Klik rechtsboven op ‘More opties’, bijvoorbeeld ‘tactics training’.
Voor kinderen is de optie ‘Fritz voor kinderen’ leuk, met een demo van ‘Fritz & Chester’. In het
Nederlands is dat bekend als de cdrom ‘SchaakMat’.
Klik links boven op ‘live partijen’ en selecteer’ partijen via ‘list’.

Fritz Online ook voor Macs en tablets
Chessbase meldt in CHESSLETTER May 2016 #10:
You can start Fritz Online in your browser at https://fritz.chessbase.com - in the few seconds it takes
your browser to load the page, Fritz is there for you with a range of playing levels, access to the
ChessBase LiveBook and a visual help function called “Assisted Play”. In his article, "Tactics against
Fritz“, Matthias Wüllenweber presents Fritz Online and demonstrates how you can play fun attacking
games against ChessBase’s signature engine and even win!
The only requirement for using Fritz Online is a Premium playchess.com/ChessBase account and an
up-to-date web browser - it couldn’t be simpler. Another great feature is that Fritz Online is
platform-independent - which means it runs on Macs and tablets!

STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval.

Video An introduction to Chess Thinking
Het is belangrijker dat je weet welke vragen je moet stellen dan dat je de correcte antwoorden hebt.
Zie voor de video: www.youtube.com/watch?v=KxdZxKkdmHA.
Playlist van ChessNetwork op YouTube: www.youtube.com/channel/UCCDOQrpqLqKVcTCKzqarxLg.
Tips (actief leren):
- Maak aantekeningen als je een video bestudeert.
- Maak jpegjes van leerzame stellingen.

GM Levon Aronian (links) tijdens Tata-toernooi.

Arianne, de vriendin van Aronian, trainde bijna 20 jaar geleden een paar dagen in Apeldoorn.

Quote GM Levon Aronian: Victories are built upon defeats
Je kan leren van je nederlagen. Je kan ook niet leren van je nederlagen.
‘Freedom is very important for me, when I don’t think whether I will win or lose the game, the final
result becomes less important. It’s important for me personally to treat the game more as an art.’
‘Defeats are our greatest teachers. Defeats help us to improve our style and make right conclusions
based on mistakes.‘
‘And the sense of lightness, it’s to find the final meaning of the game in the game itself rather than in
the win.’
‘I’m a strong but at the same time a universal player who can do a lot of things, but does not know
himself well enough yet.’
‘What awaits us is not important. It’s much more important to know what we are ready for.
Interview met GM Levon Aronian:
http://champord.am/levonaronyan-victories-are-built-upon-defeats

De OSBO en ASV organiseren een feest ter gelegenheid van hun 70-jarig en 125-jarig jubileum in
Rozet te Arnhem. Adres: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
De volgende activiteiten staan op het programma:
-een tweetallentoernooi met aantrekkelijke prijzen, 7 ronden Zwitsers, 15 minuten p.p.p.p.
-simultaans tegen Jan Timman en Thomas Beerdsen
-promotie door de Chess Queens Zhaoqin Peng & Tea Lanchava
-lezingen door Hans Böhm en door Huub Blom
-aanwezigheid van ‘De Beste Zet’ en ‘Schaakkunst’
Voor de simultaan tegen Jan Timman geldt dat hij tegen een vast aantal spelers (30 borden) uitkomt
waarbij we ernaar streven zoveel mogelijk verschillende verenigingen tegen hem te laten spelen.
Thomas Beerdsen speelt een aanschuifsimultaan (20 borden), waarbij de vrijgekomen borden tot ca.
14:30 kunnen worden bezet.
Schema van de dag
9.45: Opening: (vz)
10.00-15:30 Tweetallen Toernooi:
10.00-14.30 Simultaans Jan Timman en Thomas Beerdsen
Lezingen:
12.30-13.30 Huub Blom inzake 'De OSBO Competities'
14.00-15.30 Hans Böhm over het boek "Wij Presenteren De Koning" dat hij samen met Yochanan
Afek heeft gemaakt.
10.00-12.00 / 13.00 – 16.00 Chess Queens
Opgave voor het tweetallentoernooi bij Ruud Wille (ASV): r.wille@planet.nl
Opgave voor de simultaan bij Miklós Hoffer (OSBO): secretaris@osbo.nl
www.osbo.nl

Kalender
-

Woensdag 1 juni Schaakschool Het Bolwerk
Zondag 5 juni Eindhoven Johan van Mil toernooi http://johanvanmiltoernooi.nl
Vrijdag 17 – zondag 19 juni Hilversum HSG Open www.hsgopen.nl
17 – 20 juni België Your Next Move wereldtopper, o.a. Carlsen, volg online: www.yournextmove.be
Zaterdag 18 juni Derde NK Conditieschaak www.svlonneker.nl
Zaterdag 18 juni NK Pupillendag FGH-categorieën www.schaakbond.nl/jeugd/njk/nk-pupdag
Zaterdag 25 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam www.maxeuwe.nl
Zaterdag 25 juni OSBO en ASV jubileum
ONK Dieren 25 juli – 4 augustus www.schaakbond.nl
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.
Site OSBO: www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
Op zaterdag 4 juni wordt het SVW jeugdschaaktoernooi gespeeld in Wageningen.
KNSB kalender
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2016-2017
Zie komende nieuwsbrief

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

