Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 3 – 14 juli 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.

Je schaakt met je hersens. Die moet je net als spieren regelmatig rust geven. Jeugdtraining mentale vaardigheden Axel.
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Derde nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven eveneens te lezen.
Op de site kun je partijen uit deze nieuwsbrief in gameviewers naspelen.
Er zijn nu 128 abonnees. Mail de nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden.

Het boek Schaakideeën is één van de boeken die deelnemers als documentatie krijgen.

Stertrainingen: boeken, schaaktechniek, studievaardigheden, zelfmanagement
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.
Meer informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Deelnemers krijgen de boeken ‘Schaakideeën’ en ‘Schaaktalent ontwikkelen’. In die boeken staan
veel praktische tips over schaakdenken en trainen.
De trainingen omvatten schaaktechniek (eigen partijen analyseren en thema’s), studievaardigheden
en zelfmanagement.
Studievaardigheden
1. Trainingsprogramma maken en zelfstudie
2. Hoe documentatie gebruiken
3. Fritz, Chessbase en Playchess
4. Stellingen databank + dagboek met vuistregels
5. Becommentarieerde partijen bestuderen
6. Analysevragenlijst

7. Leerprincipes
8. Sites, grasduinen, schaakcultuur
Zelfmanagement (Ken en beheers jezelf)
1. Aristoteles: we zijn wat we regelmatig doen
2. Schaakdenken (patronen, vuistregels, rekenen)
3. Profylactisch denken
4. Denkbiases
5. Geheugen
6. Routines ontwikkelen
7. Besluitvaardigheid en risico’s nemen
8. Creatief denken
9. Taakgericht denken en stressmanagement
10. Concentratie
11. Energiemanagement
12. Time management
13. Waarnemen en zoekstrategieën
14. Wapenen tegen psychologische trucs
15. Verbaliseren: Vertel een partij via een verhaal

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.
Meer informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.

Partijen spelen en bespreken met de analysevragenlijst.

Training mentale vaardigheden voor jeugdschakers in Axel
In Axel (Zeeland) vond zaterdag 4 juli een training mentale vaardigheden voor jeugdschakers plaats.
Die werd gegeven door voormalig Nederlands dameskampioen WIM Anne-Marie Benschop en Karel
van Delft. Zie voor de inhoud van de training, foto’s en een video:
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/692-jeugdtraining-mentale-vaardigheden-axel

De analysevragenlijst staat in de databank op www.schaaktalent.nl.

NK publieksanalyse kampioen Giri
Het NK schaken was een inspirerend evenement. GM Anish Giri werd voor de vierde keer Nederlands
kampioen, WGM Anne Haast behaalde haar tweede damestitel.

Er waren side events en een informatieve site. Het was een inspirerend NK. Hulde aan de organisatie.
Voor een terugblik zie de site van het NK: www.nkschaken.nl.
Video met impressie vierde speeldag:
www.youtube.com/watch?v=mGOfUVFo8jA&feature=youtu.be.

GM Anish Giri won in de vijfde ronde fortuinlijk van GM Sipke Ernst, die een simpel matnet overzag.
Giri gaf ruim 20 minuten publieksuitleg over de partij. Zie voor een video:
www.youtube.com/watch?v=L3lElUwJLMA&feature=youtu.be.

Tijdens de achtste ronde vond het NK Schaakcafés voor teams plaats.
Voor De Flierefluiter uit Apeldoorn speelden IM Stefan Kuipers, IM Merijn van Delft, Marcel Boel en
Freddie van der Elburg. Het viertal werd kampioen.
Zie: www.schaakbond.nl/data/nk2015/kroeg/index.html.

Levend schaakspel in Bennekom
Klas L2 van De Prinsenakker in Bennekom maakte in juni een levend schaakspel:
www.youtube.com/watch?v=_xWyK2ocDIM&feature=youtu.be.

International Conference On Thinking in Bilbao
In het Spaanse Bilbao vond de 17e conferentie over denken plaats.
Zie www.icot2015.com
IM Stefan Löffler was daar aanwezig. Hij is onder meer bekend als directeur van de London Chess and
Education Conference (voor informatie zie www.chesstalent.com) en betrokken bij divers onderzoek
naar de educatieve meerwaarde van schaakles op scholen.
Hij spreekt Nederlands, maar zond dit verslag in het Engels:
I spent the last few days at the International Conference on Thinking in Bilbao, which is mainly on
education. I want to share some points relevant for school chess.
Adriana Salazar from Columbia presented her work. She is usually starting with 3year olds and
promotes this. She is also doing numerous lessons on a giant board with the children learning to
distinguish files, ranks and diagonals and then impersonating pieces. Marina Rizzo, an Argentinian
friend, of her has invented something very similar. Adriana is marketing her materials in Spain and in
the US. She may come to the London conference.
Guy Claxton pointed out recent research showing that children learn more when they gesticulate,
and that moving hands is linked with brain activity. Therefore, touch-move should be a no go in
scholastic chess.
A rhythm trainer showed games with different ways of rhythmic clapping of hands, which could be
worth experimenting and integrating in psychomotricity.
Metacognition and thinking based learning are common terms in this community. Carol McGuiness
(Belfast) considers chess suitable to raise metacognitive awareness and make thinking visible to the
students. Their research seems to be mostly qualitative (and applied or even packagable for
consulting work). That means: Analyzing transcripts of classroom conversations. Designing prompts
to stimulate students to discover strategies. Designing debriefing and reflection routines. I agree that
this is what we need for scholastic chess
Stefan Löffler
Erasmus Plus-Koordinator der Deutschen Schulschachstiftung www.castleproject.eu
Director Chess & Education London Conference www.londonchessconference.com
Wissenschafts-, Gesundheits- und Schachjournalist

Het magazine New In Chess portretteert Wei Yi in het laatste nummer.

Wei Yi (2724) - Lazaro Bruzon Batista (2669)
6th Hainan Danzhou Danzhou CHN, 03.07.2015
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.Pc3 a6 4.Le2 Pc6 5.d4 cxd4 6.Pxd4 Dc7 7.0–0 Pf6 8.Le3 Le7 9.f4 d6 10.Kh1 0–0 11.De1 Pxd4
12.Lxd4 b5 13.Dg3 Lb7 14.a3 Tad8 15.Tae1 Td7 16.Ld3 Dd8 17.Dh3 g6 18.f5 e5 19.Le3 Te8 20.fxg6 hxg6 21.Pd5
Pxd5 22.Txf7 Kxf7 23.Dh7+ Ke6 24.exd5+ Kxd5 25.Le4+ Kxe4 26.Df7 Lf6 27.Ld2+ Kd4 28.Le3+ Ke4 29.Db3 Kf5
30.Tf1+ Kg4 31.Dd3 Lxg2+ 32.Kxg2 Da8+ 33.Kg1 Lg5 34.De2+ Kh4 35.Lf2+ Kh3 36.Le1 1–0
De partij staat in een gameviewer op www.schaakacademieapeldoorn.nl.

Wei Yi
Via Twitter was de partij Wei Yi – Lazaro Bruzon al gauw wereldnieuws op 3 juli.
Zie bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=naKsGK6dvMU.
Via deze link kun je nog enkele ‘immortals’ op het spoor komen.
Zie ook een Engelstalig verhaal van Peter Doggers:
www.chess.com/news/wei-yi-plays-21st-century-immortal-game-2240.
Analyse GM Daniel King: www.youtube.com/watch?v=3HLVJE1uvNo&feature=em-subs_digest.
Chinese schakers horen tot de wereldtop. Het Chinese team won bijvoorbeeld de laatste Olympiade.
De weg naar de top werd onder andere voorbereid door Liu Wenzhe.
Zie video’s over de bekende partij tussen Liu Wenzhe – Jan Hein Donner in 1978:
- https://www.youtube.com/watch?v=rYf7uzMjEas
- https://www.youtube.com/watch?v=k-mNgFClfdY
Lees meer over Liu Wenzhe via https://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Wenzhe.
Een quote van de grondlegger van de Chinese schaakschool:
‘Systematically training players is more important than selecting them.’
Ofwel: talent is overal, je moet het alleen organiseren.

Wit wint na Dg5 !! Studie van het millennium.

Mitrofanov
De ‘Zet van een andere wereld’ is een schitterende eindspelstudie van Leopold Mitrofanov.
Zie bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=2vgIQikkoKQ.
Je kunt de studie naspelen via een artikel in Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mitrofanov.
Zie ook Tim Krabbé:
http://timkr.home.xs4all.nl/admag/mitrofanov.htm.
Zie ook Harold van der Heijden:
http://schaaksite.nl/page.php?al=eindspelstudie-2-de-zet-van-een-andere-planeet.

Open NK Dieren
Honderden schakers beleven elk jaar weer veel schaakplezier aan deelname aan het Open NK in
Dieren. Het toernooi stevent mogelijk af op een record aantal deelnemers.
Zie http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2015/inschrijving-geopend.
IM Yochanan Afek heeft een toernooistudie gecomponeerd.
Hij wordt deze zomer in Polen door wereldschaakbond FIDE benoemd tot GM eindspelstudies.
Zijn site is www.afekchess.com.

Zomertoernooien in Amsterdam, Leiden en Vlissingen
Er zijn diverse zomertoernooien.
Het is altijd leuk om online live vrienden te volgen als ze op een topbord spelen.
Amsterdam: http://amsterdamchess.com
Leiden: www.leidenchess.com.
Vlissingen: www.hztoernooi.nl/hz.

Playchess uitzendingen
Playchess is de server van Chessbase.
Je kunt er online partijen spelen.
Ook zijn er vrijwel dagelijks uitzendingen waarin schaakmeesters partijen bespreken.
IM Merijn van Delft bespreekt bijvoorbeeld woensdagavond partijen.
Bij een uitzending zie je een bord in je scherm, je hoort de schaakmeester en je kunt vragen stellen
via de chat.
Voor meer informatie zie http://en.playchess.com.
Je kunt een abonnement nemen via de Chessbase-shop:
http://shop.chessbase.com/en/products/premium_serial_number_one_year

Sevilla
Sevilla van J.P. Hendriks is een prima gratis indelingsprogramma.
Je kunt het downloaden via www.jbfsoftware.com.
Veel toernooiorganisaties en schaakverenigingen maken er gebruik van.
Bijvoorbeeld Schaakstad Apeldoorn.
Ook voor indelen van competities op scholen is het programma heel erg geschikt.
Een beknopte handleiding staat op www.schaakclubassen.nl/sevilla.php.

Kalenders jeugdtoernooien
Er zijn in Nederland veel jeugdtoernooien. Voor teams en voor individuen.
Er zijn verschillende speeltempo’s zoals snelschaken (5 minuten), rapid (15-25 minuten) en normale
partijen van ongeveer twee uur bedenktijd per persoon per partij.
Aan toernooien voor individuen kan je gewoon meedoen als je je inschrijft bij de organisatie.
Je hoeft niet lid te zijn van een schaakvereniging.
Jeugdschaakkalenders vind je onder meer via:

Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html (binnenkort kalender
voor komend seizoen).
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
Een leuk toernooi met een lange traditie is bijvoorbeeld het jeugdtoernooi in Bennekom op maandag
19 oktober 2015: www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=767.
Aan toernooien voor volwassenen kunnen jeugdspelers doorgaans meedoen. Dat zijn ook geschikte
toernooien voor volwassenen die samen met hun kinderen een toernooi willen spelen.
Veel toernooien staan op de kalender van de KNSB: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender.

Yoko Chess
Yoko Ono promoot een schaak-app met honden in plaats van schaakstukken.
Alleen in de App Store.
http://www.nu.nl/games/4078470/yoko-ono-lanceert-schaak-app-met-honden.html

Quote Aristoteles
‘We zijn wat we regelmatig doen.’
Nuttig principe bij leren en zelfmanagement.
Ofwel: sleutel tot succes is ontwikkelen van productieve denk- en gedragsroutines.

Kalender
-

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

Jeugdtoernooien
(suggesties welkom)
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.
Bennekom ma 19 oktober 2015: www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=767.

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.
Er zijn enkele mutaties t.o.v. de aanvankelijke planning.
Bijvoorbeeld 27 september is vervallen wegens NK rapid jeugd in Mierlo.

