Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 36 – 2 november 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.

OSBO PK 22 oktober 2016. Anna-Marie Hulleman begon in de Tweede Klasse met 1,5/2. Op de achtergrond opa Hes sr.
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36e 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 216 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (535 leden) en
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden.
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden.

Iedere deelnemer heeft een quizformuliertje bij het bespreken van een partij.

www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/42-antwoordformulieren-schaakquiz

Quiz als werkvorm in Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn
In de Stertrainingen maken we regelmatig gebruik van een quiz als werkvorm. Daarmee simuleer je
tijdens trainingen de sfeer van een partij. Je moet je concentreren en beslissingen nemen. De trainer
krijgt op zo’n manier ook snel duidelijkheid over sterke en zwakke punten van de deelnemers.
Quizzen kun je gebruiken bij Stertrainingen, maar ook bij andere lessen.
Onderstaande tekst komt uit hoofdstuk 20 van het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft.
In dat hoofdstuk staan 328 korte teksten over werkvormen en didactische principes.
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.
Partijquiz
Lessen zijn het leukst als leerlingen er actief aan deelnemen en zelf dingen kunnen ontdekken.
Spelenderwijs leren dus. Veel kinderen vinden het leuk om wedstrijdjes te doen en punten te scoren.
Een leraar kan partijen in quizvorm presenteren. Het is praktisch om korte partijen te nemen met
enkele duidelijke tactische en positionele thema’s. Kinderen vinden het leuk als een leraar partijen
toont die hij zelf heeft gespeeld.
Oudere kinderen kunnen ook zelf een quiz maken van een eigen partij en die aan de klas tonen. Ze
kunnen zo’n partij bijvoorbeeld eerst zelf analyseren en dan nakijken met schaakprogramma Fritz.
Er zijn schaakpartijen genoeg voorhanden voor een partijquiz. Thematische voorbeeldpartijen staan
bijvoorbeeld in ‘Meester tegen amateur’ van Euwe of in het boek ‘Kasparov teaches chess’.

Er zijn ook schaakleraren die quizpartijen voor beginners op internet hebben gezet. Van schaakleraar
Lucas Smid staan bijvoorbeeld zes partijen in de databank op www.schaaktalent.nl.
De leraar kan ook befaamde historische partijen of gedeelten daarvan in quizvorm presenteren.
Bijvoorbeeld: Morphy vs Graaf Isouard, Anderssen vs Kieseritsky, Lasker dubbel loperoffer, eindspel
Loman vs Lasker.
Partijen of stellingen kun je presenteren via een demobord of via een schaakprogramma en een
digitaal bord. Dat laatste is praktische want je kunt stellingen met één druk op een knop presenteren
vanuit een eigen database.
Bij het bespreken van partijen vinden sommige kinderen het prettiger als ze de zetten ook op een
eigen bord kunnen uitvoeren. Voor andere kinderen hoeft dat niet. Laat ze zelf kiezen wat ze willen.
Bij een partijquiz kun je punten halen voor goede antwoorden. Het aantal punten is afhankelijk van
de moeilijkheidsgraad van de vraag. De kinderen doen de quiz alleen of als duo. Voordeel van duo’s
is dat kinderen leren verbaliseren en overleggen. Een mogelijkheid is om kinderen samen te laten
werken met hun competitietegenstander van die dag. Dat is een simpel systeem om snel duo’s in te
delen en iedereen mettertijd met iedereen te laten samenwerken.
De kinderen vullen de antwoorden en de behaalde punten in op een quizformulier. Als je vaker
partijquizen doet, kun je een klassement ophangen. Door via het roulatiesysteem zwakkere spelers
aan sterkere te koppelen scoren zij wat meer punten dan op eigen kracht. Succeservaringen zijn
stimulerend.
Voor iedere vraag krijgen kinderen bijvoorbeeld 30 seconden, waarin ze alleen met hun partner
mogen fluisteren. Dat geeft rust en bevordert de concentratie. Zo’n halve minuut is niet lang, maar
het valt mee als de moeilijkheidsgraad van de vraag aansluit op het kennisniveau van de leerlingen.
Bovendien kunnen veel kinderen zich niet heel lang concentreren. Ook moet je praktisch omgaan
met de beperkte lestijd. De tijd kun je bijhouden met een stopwatch of digitale eierwekker. Als het
zoemertje afgaat geeft de leraar steeds een ander kind als eerste een beurt om de vraag te
beantwoorden. Het is nuttig om vervolgens om andere antwoorden te vragen. Eventueel vraagt de
leraar hoe een kind tot zijn antwoord is gekomen. Vervolgens geeft de leraar het juiste antwoord
met toelichting.

Pat.

Weggeefkast.

Stephan (midden) is blij met zijn schaakset uit de weggeefkast.

Remco en Jesse oefenen met klok. Karel noteert partij.

Hidde en Vince begonnen gelijk bij binnenkomst aan een partij.

Veerle en Jasmine oefenen met de klok. Karel noteert. Hidde kijkt toe en maakt op eigen initiatief filmbeelden.

Openingsval in de Russische opening.

Zwart wint na …Txb2.

Onderdeel vrij schaken.

Stephan (rechts) en Hidde besloten zelf Raindropchess uit te proberen. Raphaël gaf af en toe uitleg.
Video: www.youtube.com/watch?v=beJAJU14auU&feature=youtu.be

Schaakschool Het Bolwerk: schaakspelen uit de weggeefkast
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Zie pagina www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
De schaakschool doet mee aan de pupillencompetitie van de Apeldoornse scholencompetitie.
De eerste twee partijen zijn in De Zonnewende op maandagavond 14 november vanaf 18.30 uur.
De partijen duren elk maximaal een half uur.
Van de schaakschool doen acht kinderen in principe mee. Als iedereen komt, speel je je één partij in
het team. Tijdens de andere partij kun je bij het team kijken en vrij schaken.
Omdat je in de scholencompetie met klokken speelt, oefenen we daar mee in de lessen.
Het is niet belangrijk dat we winnen. Plezier en leren staan voor op.
In Het Bolwerk staat een ‘weggeefkast’. Daar kun je gratis dingen uit meenemen. Het is een goed
idee om er dan ook weer iets in te leggen. Twee kinderen hebben een schaakspel meegenomen.
Op 3 december is er een IJSCO-jeugdtoernooi in Apeldoorn. Nader bericht volgt.
Voor jeugdtoernooien, zie ook de kalender onder aan deze nieuwsbrief.
De 49e training 26 oktober (9e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal negen kinderen.
In de herfstvakantie was er geen les.
Video training 49: www.youtube.com/watch?v=ozmmyOmjIPw&feature=youtu.be.

Groep 13.30 uur:
Rondvraag (eigen partij ervaringen en te bezoeken jeugdtoernooien).
Hoe leer je noteren (oefen eerst thuis en benoem met tegenstander zetten).
Stelling ChessMovie 3.
Partij Euwe 3.
Hoe word je een betere schaker: boeken met commentaar lezen (tekst en varianten), tactiek
(Stappen, Chessmatec), toernooien spelen, eigen partijen met sterkere speler analyseren, op internet
schaaksites bekijken (alles wat je leuk vindt is goed).
Wikipedia bekeken omtrent wereldkampioenen.
Groep 14.45 uur:
Samen met groep 1: laatste deel Euwe 3 en ChessMovie 3.
Rondvraag (jeugdprikken, thuis op Chessmatec geoefend).
Schaakspel uit weggeefkast.
Stap 1 H8 inleiding en A 10 oefeningen.
Lang leve de koningin gekeken.
Onderlinge partij met klok. Karel noteerde. Volgende keer bespreken.
Groep 16.00 uur:
Rondvraag: jeugdprik, familie op bezoek en draaimolen, wespenbeten.
Schaakspel uit weggeefkast.
Op 14 november eerste ronde scholencompetitie.
Vrij schaken met klokken. Karel partij Veerle - Jasmine en Veerle genoteerd.
Partij ingevoerd in Fritz en begin besproken.
Openingsvalletje in het Russisch.
Foto’s schaakschool in nieuwsbrief bekeken.

De 50e training 2 november (10e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal tien kinderen.
Groep 13.30 uur:
Hoe word je beter met schaken: veel spelen, eigen partijen analyseren en becommentarieerde
partijen bestuderen. Tactiekoefeningen.
Eigen partij geanalyseerd. Leerzaam: actief stukken ontwikkelen (drie gouden regels), oversteekregel
(eerst kijken wat tegenstander kan doen), eerst kijken en dan doen.
Chess Movies partij 4.
Partij Euwe 4.
Stelling uit boek ‘Kasparov teaches chess’.
Groep 14.45 uur:
Deel partij Euwe 4.
Stelling uit ‘Kasparov teaches chess’.
Onderlinge partij vorige week geanalyseerd.
Onderling gespeeld.
Deel film ‘Lang leve de koningin’.
Groep 16.00 uur:
Chessmatec scores bekeken.
Hidde en Stephan Raindrop chess.
Stap 2 H7 inleiding en oefening A (dubbele aanval paard).
Correspondentieschaken www.chess.com en aantal zetten gespeeld op account Karel.
Vrij schaken.

Meester Karel met groepje leerlingen Eureka 1 De Lettertuin.

Jelle met groepje leerlingen Eureka 1 De Lettertuin.

In de klas tegen elkaar schaken via Lichess.org
Klas Eureka 1 (vroeger: Leonardo) van basisschool De Lettertuin in Ede krijgt wekelijks schaakles van
Karel van Delft. Basisonderdelen zijn tactiek, partijbesprekingen en competitie. Daarnaast zijn er
‘varia’: allerlei verschillende onderdelen.
Eén daarvan is leren omgaan met het gratis programma www.lichess.org.
In de afgelopen nieuwsbrieven heeft daar over al informatie gestaan.
Maandag 24 oktober speelde meester Karel een partij tegen leerling Jelle. Beide spelers werden
omringd door een aantal supporters, die goede ideeën mochten inbrengen.
Meester Karel was hardop aan het denken over zijn zetten.
Het was gezellig, we leerden van alles en het was spannend tot het eind!
In diverse klassen van Karel spelen diverse leerlingen hun competitiepartijen via Lichess. Als de partij
is afgelopen, kun je op ‘Analyse’ klikken en dan de partij (zie blauwe link) downloaden als pgnbestand. Dat bestand kun je als bijlage naar Karel mailen zodat de partij in een volgende les kan
worden besproken.
In de partij kwamen diverse thema’s aan de orde zoals opening, blunder, bezetten van de zevende rij,
alleen op je eigen kansen letten en mat.
jellevanmullekom (1500) - SchaakschoolBolwerk (1500)
Rated game https://lichess.org/iZH2y2Lc, 24.10.2016
[lichess.org]
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pc3 Lc5 5.d3 C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights
Variation 5...0–0 6.Lg5 h6 7.Lxf6 Dxf6 8.0–0 d6 9.h3 Dg6 10.Pd5 Lxh3 11.Pe7+ Kh7 12.Pxg6 fxg6
13.gxh3 Pd4 14.Pxd4 Lxd4 15.c3 Lb6 16.d4 Tf4 17.Kh1 Taf8 18.Tg1 Txf2 19.dxe5 Txb2 20.exd6 Tff2
21.d7 Th2# White is checkmated 0–1

OSBO Seniorenkampioenschap.

OSBO PK zaaloverzicht.

OSBO PK begonnen
De eerste ronden van het PK van de OSBO zijn zaterdag 22 oktober gespeeld in Denksportcentrum
Noord in Apeldoorn. Zie voor resultaten http://osbo.nl/kampioenschappen.

Links vooraan Steven Braun.

Analyseren na de partij.

Freddie van der Elburg (links) vs GM Roeland Pruijssers.

Marco Beerdsen vs Steven Braun.

Mick van Randtwijk (links) vs Casper Wouters: remise.

Stelling Raymond Jacobsen vs Karel van Delft. Zwart aan zet speelde …h3 met remise als gevolg.
Zwart had kunnen winnen met …Kd3. Wit promoveert dan niet met schaak.

GM Roeland Pruijssers wint 1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi
Van 28 t/m 30 oktober vond in Denksportcentrum Noord in Apeldoorn het 1e eFXO
weekeindtoernooi plaats. Er waren 44 deelnemers.
GM Roeland Pruijssers won de A-groep: www.schaakpromotieapeldoorn.nl/groep-a.
Diderick Holtland won de B-groep: www.schaakpromotieapeldoorn.nl/groep-b.
Toernooi-informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.nl/efxo-apeldoorns-weekendtoernooi
Voor uitslagen en partijen zie ook http://schaakstad-apeldoorn.nl.
Op liveborden waren 46 partijen van de A-groep te zien.
Die kun je als pgn-bestand downloaden via www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.
Ed van der Meulen meldt: Voor het naspelen in een viewer kan dezelfde link als voor de live-partijen
worden gebruikt: http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/efxo-live.
Link voor foto's van het toernooi: https://goo.gl/photos/DNAhLBMLwAKNm3Ze6
Het weekeindtoernooi is georganiseerd door Stichting Schaakpromotie Apeldoorn.
Dat gebeurde in samenwerking met Schaakstad Apeldoorn, De Schaakmaat en VDS Beekbergen.
Sponsor is eFXO: http://efxo.com.
Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=_kGZOlymlsg&feature=youtu.be.
Van der Elburg, Freddie (2130) - Pruijssers, Roeland (2490)
1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi DSC Noord, Apeldoorn (6.1), 30.10.2016
1.f4 d5 2.Pf3 Pf6 3.g3 b5 4.Lg2 Lb7 5.0–0 e6 6.Pe5 c5 7.d3 Pbd7 8.e3 Pxe5 9.fxe5 Pd7 10.d4 Le7
11.c3 0–0 12.e4 dxe4 13.Dg4 f5 14.exf6 Pxf6 15.Dxe6+ Kh8 16.Le3 Pd5 17.Lf2 e3 18.Lxe3 Txf1+
19.Kxf1 Pxe3+ 20.Dxe3 Lg5 21.Df2 De7 22.Lxb7 Dxb7 0–1
In een verloren stelling wist Pruijssers het initiatief naar zich toe te trekken en een eindspel met twee
pionnen minder te winnen:

Cebula, Jerzy (2011) - Pruijssers, Roeland (2490)
1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi DSC Noord, Apeldoorn (2.1), 29.10.2016
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Le7 6.Lf4 0–0 7.Dd2 c6 8.a4 a5 9.f3 Te8 10.0–0–0 Lf8
11.Pb3 Db6 12.Lxd6 Le6 13.Lxf8 Txf8 14.Dd4 Db4 15.Pc5 Pbd7 16.Pxe6 fxe6 17.Lc4 Tfe8 18.Pa2 De7
19.Dd6 Df7 20.Pc3 Kh8 21.Df4 Dh5 22.De3 De5 23.g4 Dc7 24.h4 b5 25.axb5 a4 26.bxc6 Pe5 27.Dc5
Pxf3 28.Dd6 Da5 29.Lxe6 a3 30.b4 a2 31.Pxa2 Da3+ 32.Kb1 Pxe4 33.Dd3 Pfd2+ 34.Txd2 Pxd2+
35.Dxd2 Txe6 36.Dd5 Txc6 37.Dxc6 Dxa2+ 38.Kc1 Da1+ 39.Kd2 Dd4+ 40.Ke2 Tf8 41.Tf1 De5+ 42.Kd3
Td8+ 0–1

William Shakhverdian met toernooidirecteur GM Loek van Wely. (foto Silva Vartanyan)

Ratingprijs William Shakhverdian in Hoogeveen Schaaktoernooi
Stertrainingsdeelnemer William Shakhverdian heeft uitstekend gepresteerd in de Amateur 1 groep
van het Schaaktoernooi Hoogeveen.
Het toernooi was 15 t/m 22 oktober in het Raadhuis van Hoogeveen. Zie www.hoogeveenchess.nl.

William bericht:
Ik heb tijdens de herfstvakantie een schaaktoernooi gespeeld in Hoogeveen.
Het was een leuk en leerzaam toernooi waar ik veel van heb geleerd.
Mijn beste prestatie vond ik dat ik van een bijna 2000 speler heb gewonnen.
Ik eindigde met 5.5 uit 8 en een TPR van 1964.
Waarmee ik de ratingprijs won!

Van Den Bergh, Ben (1995) - Shakhverdian, William (1686)
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lc4 e6 7.Lb3 b5 8.Df3 Lb7 9.0–0 Pbd7 10.Te1 Pc5
11.Lg5 Le7 12.a3 Pxb3 13.Pxb3 0–0 14.Tad1 Dc7 15.Pd4 Tac8 16.Dg3 Ph5 17.Dg4 Lxg5 18.Dxg5 Pf6
19.Td3 h6 20.Dh4 De7 21.Th3 Tc5 22.Tee3 Th5 23.Df4 Txh3 24.Txh3 Tc8 25.Dh4 Tc5 26.Te3 Th5
27.Dg3 Tg5 28.Df3 Pd7 29.Dh3 Pf6 30.f4 Tc5 31.e5 dxe5 32.fxe5 Ph7 33.Pf3 Pg5 34.Dg3 Pxf3+
35.gxf3 Dc7 36.Kf2 Db6 37.Ke1 Dc7 38.Kd2 Ld5 39.Kd1 Db6 40.Td3 Dc6 41.Df4 Tc4 42.Pxd5 exd5
43.Dd2 d4 44.Df2 Tc5 45.f4 Dh1+ 46.Kd2 Db1 47.Dxd4 Txc2+ 48.Ke3 De1+ 49.Kf3 De2+ 50.Kg3 Dg2+
51.Kh4 Dxh2+ 52.Kg4 h5+ 53.Kf5 g6+ 54.Ke4 Te2+ 55.Te3 Dg2+ 0–1
Poelstra, Ben (1993) - Shakhverdian, William (1686)
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 cxd4 4.cxd4 Pf6 5.Pc3 e6 6.Pf3 Le7 7.Ld3 0–0 8.0–0 b6 9.e5 dxe5 10.dxe5 Pd5
11.Pxd5 Dxd5 12.Dc2 Lb7 13.Lxh7+ Kh8 14.Td1 Dc6 15.Lf4 g6 16.Lxg6 fxg6 17.Dxg6 De4 18.Dh6+
Dh7 [18...Kg8] 19.Dxh7+ Kxh7 20.Pg5+ Lxg5 21.Lxg5 Ld5 22.f4 Pd7 23.Tac1 Tac8 24.g3 Kg6 25.Kf2
Pxe5 26.h3 Txc1 0–1

Zwart mist winst met 31...Le6!

Zwart mist enige kans op winst met 34...Td8 35.e6 Tf7!!
In de partij is het na 34...Ta8 verloren voor zwart.

Tactische missers in Hoogeveen
Dries Wedda meldt:
In de herfstvakantie heb ik meegedaan met de open groep in Hoogeveen. Ik heb daar redelijk
gespeeld met een score van 3.5 uit 9 (TPR 2021).
In een ‘pingpong-partij’ tegen Erik Sparenberg miste mijn tegenstander in tijdnood enkele mooie
kansen om te winnen met de zwarte stukken. De partij eindigde uiteindelijk in remise.

Zaaloverzicht. (foto Georgios Souleidis)

Thomas Beerdsen bij de prijsuitreiking. (foto Evi Zickelbein)

V.l.n.r. IM Merijn van Delft, FM Thomas Beerdsen, GM Sipke Ernst. (foto Evi Zickelbein)

Tweede IM-norm Thomas Beerdsen in Hamburg
Thomas Beerdsen heeft zijn tweede IM-norm gescoord. Dat gebeurde in Hamburg, waar HSK 1830
van 24 - 30 oktober twee tienkampen organiseerde.
Het GM toernooi werd gewonnen door GM Sipke Ernst, zie
http://chess-results.com/tnr241831.aspx?lan=0&art=4&fed=NED&wi=821
Het IM toernooi werd gewonnen door FM Thomas Beerdsen, zie
http://chess-results.com/tnr241830.aspx?lan=0&art=1&wi=821
Zie ook 20 Jahre HSK Schachzentrum www.hsk1830.de

IM Merijn van Delft speelde de eerste ronde met zwart tegen GM Sipke Ernst. Het was een scherpe
partij waarin zwart op het eind niet profiteerde van een misstap van wit en vervolgens zelf de laatste
fout maakte. Zowel Merijn als Sipke stuurden een analyse van hun onderlinge partij in.
Daarnaast stuurden beiden hun partijen, met een aantal analyses. De partijen kun je downloaden als
pgn via www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen. Ook van Thomas staan daar partijen.
Merijn meldt dat verliespartijen analyseren voor hem de beste manier is om ze te verwerken. Hij
schrijft: ‘Naarmate het toernooi vorderde, begon ik warm te draaien. Tegen Feuerstack was
bijvoorbeeld een prima partij. De laatste ronde tegen Cuenca was kwalitatief niet hoogstaand, maar
wel een leuk gevecht.’
Ernst, Sipke (2540) - Van Delft, Merijn (2384)
(1), 24.10.2016 – Analyse Merijn van Delft
1.c4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0–0 5.0–0 d6 6.Pc3 Pc6 7.d4 a6 8.h3 Tb8 9.a4 [9.e4 is the main line.]
9...Lf5! Provoking White into playing more pawn moves seemed to be in the spirit of the position.
There are not many games with this move. [9...a5 is solid, but a bit static. Not suprisingly, it was
Petrosian's choice in 1956 against Polugaevsky.] 10.d5 [10.a5 Pe4 11.Ph4 Pxc3 12.bxc3 Ld7 was the
idea. Here Sipke suggested 13.f4 after the game, which can be met by 13...b6! (My suggested 13...e5
is bad due to 14.fxe5 dxe5 15.d5) 14.axb6 cxb6 and Black can start directing his pieces against the
white c4 pawn, while 15.Txa6 runs into 15...Dc8] 10...Pa5 [10...Pb4 is again the solid, but slightly
static alternative.] 11.Pd2 c5 12.e4 Ld7 The knight on a5 may look strange, but as usual in this
opening it is annoying White on the queenside. 13.Te1 e5 This is NOT a very pretty move, but it
effectively kills White's central ambitions. [The most natural move seems to be 13...e6 since 14.f4
can be met by 14...Te8! and now (14...exd5 15.cxd5 looked unpleasant during the game, but is
unclear.) 15.e5 is good for Black after 15...dxe5 16.fxe5 Ph5; By the way 13...b5? 14.axb5 axb5
15.cxb5 Lxb5 16.Pxb5 Txb5 17.Da4 Db8 18.Lf1 was the point of 13.Re1, when 18...c4 is still playable,
but better for White.] 14.b3 Pe8 15.Lb2 f5 Switching attention from the queenside to the kingside.
16.exf5 gxf5 17.Pe2 [17.f4 exf4 18.gxf4 is risky because of moves like 18...Tf6] 17...f4 A double-edge
move, giving up control over the e4 square, in order to create play on the kingside. [After 17...Pf6 the
position looks balanced.] 18.gxf4 A sharp reaction, raising the stakes. [After the composed 18.Pc3
followed by Nce4 it's suprisingly difficult for Black to increase activity.] 18...exf4 19.Lxg7 Pxg7 20.Kh2
Inspired play, fighting for the initiative. [20.Pc3 Dh4 21.Pce4! was also possible again, because after
21...Lxh3 22.Lxh3 Dxh3 and now 23.Df3! Dxf3 24.Pxf3 White has enough compensation for the pawn;
The passive 20.Pf3 Df6 is just good for Black.] 20...Dh4 Accepting the challenge. 21.Pg1 Dxf2
Collecting a pawn like this takes time, but Black does get the e3 and g3 squares in return. And of
course, a pawn is pawn. 22.Pe4 Dh4 23.Df3? This is tactically flawed. [23.Pxd6 loses a piece to 23...f3
24.Pxf3 Df4+; Correct was 23.Pf3 Dh6 24.Pfg5 and now for example 24...Tbe8 25.Lf3 when the
position remains very sharp.] 23...Pf5 [23...Lf5! would have been most accurate, heading for a good
endgame: 24.Pxd6 Lc2! and now it seems that White has nothing better than 25.Dg4 (A key point is
that after something like 25.Pe2 Pxb3 26.Ta2 the rook on e1 is hanging.) 25...Dxg4 26.hxg4 Lxb3
27.Pe4 b6 28.g5 Pe8 and Black is about the consolidate his extra pawn; 23...Tbe8 24.Dc3 b6 25.Pf3
(25.Pxd6 f3! is the introduction to a long forced line: 26.Pxe8 Df4+ 27.Kh1 fxg2+ 28.Kxg2 Df2+ 29.Kh1
Pf5 30.Pe2 Lxe8 31.Tg1+ Lg6 32.Tg2 De3 with a winning endgame.) 25...Dh6 26.Te2 may also be
better for Black, but still gives White certain compensation for the pawn.] 24.Dc3 Pd4 Connecting the
knights. 25.Pf3 [25.Dxa5 f3! was the point.] 25..Pxf3+ 26.Lxf3? This loses, but it wasn't very easy to
see why. [26.Dxf3 Lf5 27.Pxd6 (27.Dc3 Lxe4 28.Lxe4 Dg3+ 29.Dxg3+ fxg3+ offers Black excellent
winning chances in the endgame, for example: 30.Kg2 (30.Kxg3 Pxb3) 30...Pxb3 31.Ta3 Pd4 32.Txg3+
Kh8 33.Ld3 Tbe8 34.Tb1 Te7 35.Tb6 Tef7 36.Txd6 b5) 27...Lc2! and this is very similar to 23...Bf5
24.Nxd6 Bc2 (the only difference being the knights removed from g1 and g7), but in this case White
hast more choice. Play could continue like (27...Lg6 was my intention during the game, which works
well in most cases, except for 28.Te6! and White takes over the initiative.) 28.Te2 (28.Tg1 Pxb3
29.Lh1+ Kh8 30.Dc3+ Pd4; 28.Te6 Pxb3) 28...Pxb3 29.Txc2 (29.Tg1 Pd4) 29...Pxa1 30.Tc3 Df6 31.Pe4
De5 32.Pxc5 Tf7 and Black remains the upper hand. Of course, all this is very complicated and
anything could happen in a practical game.] 26...Lxh3?? This loses the initiative. [The most
straightforward 26...Dxh3+ 27.Kg1 was correct and now 27...Pxb3! is the missing link, winning for
Black: 28.Dxb3 (28.Ta2 Pd4; 28.Pf6+ Txf6) 28...Tf7! Now that the white queen is distracted from the

long diagonal, this rook lift wins. 29.Ta2 (29.Kf2 Dh2+ 30.Lg2 f3) 29...Tg7+ 30.Tg2 Txg2+ 31.Lxg2
Dxb3] 27.Th1! A fantastic recource, creating serious practical problems for Black. [27.Tg1+ Lg4+
28.Kg2 Lh3+ 29.Kh2+ Lg4+ is a draw.] 27...Tf7?? Suddenly this move looked tempting, but it just
loses. [27...Kf7! was my first intention and I should have stuck to it: 28.Pxd6+ a) 28.Lh5+ suddenly
confused me during the game, but White has nothing after 28...Dxh5; b) 28.De1 Dh6 29.Pxd6+ Dxd6
(29...Kg8) 30.Lh5+ Kg8 is also fine for Black.; c) 28.Lg4 is a tricky suggestion by the computer:
28...Dxg4 29.Pxd6+ (29.Tag1 De2+ 30.Kxh3 Dh5+ with a perpetual.) 29...Ke7 30.Tae1+ Kd7 31.Thg1
Dh4 32.Tg7+ Kd8 33.Dxh3 and here it's a perpetual after 33...Df2+; 28...Ke7 29.Pe4 (29.Tae1+ Kxd6
30.De5+ Kd7 31.Dg7+ Tf7! (31...Kd6 32.De5+ with a perpetual is what I saw during the game.)
32.Dxf7+ Kd6 and here White has to escape in a worse endgame with 33.De7+) 29...Tg8 (29...Tbe8!?)
30.De1 Dh6 and the position remains dynamically balanced after a bunch of random moves: 31.Lh5
Kf8 32.Dh4 Lf5 33.Taf1 Tg4 34.Dh3 Tg5 35.Txf4 Tg2+ 36.Dxg2 Dxf4+ 37.Pg3 Dh4+ 38.Kg1 Dd4+ 39.Kf1
Da1+ 40.Kf2 Dd4+] 28.Tag1+ Kf8 29.Tg5! This move wins immediately.[29.Tg2 Lxg2+ 30.Kxg2 is also
good for White. All other moves are good for Black, the main idea being 29.Qh8 Ke7.] 1–0
Ernst, S (2540) - Van Delft, M (2540)
(1), 24.10.2016 [Sipke Ernst]
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pf3 Lg7 4.g3 0–0 5.Lg2 d6 6.0–0 Pc6 7.Pc3 a6 8.h3 Tb8 9.a4 Not the most popular
move for a reason [9.e4 b5 10.cxb5 axb5 11.Te1 (or 11.e5 ) ] 9...Lf5!? 10.d5 [10.a5 Pe4 11.Pd5!? This
is a strong idea in some other lines as well (or 11.Pe1 Pxc3 12.bxc3) ] 10...Pa5 11.Pd2 [11.Pd4? Ld7 Is
a very bad version of some other line for White] 11...c5 [11...c6? 12.e4 (12.b4 Pxd5 13.cxd5 Lxc3)
12...Ld7 13.b4 Pxd5 14.cxd5 Lxc3 15.Tb1±] 12.e4 Ld7 Black probably benefits from the inclusion of a4
and Rb8 13.Te1 e5 14.b3 Pe8 15.Lb2 f5 16.exf5 gxf5 17.Pe2?! [17.f4 e4 18.Dc2÷] 17...f4! 18.gxf4
[18.g4 h5 19.Pc3 hxg4 20.hxg4 Dh4 21.f3 e4©] 18...exf4 19.Lxg7 Pxg7 20.Kh2?! [The line that leads
to equality is not so easy to find: 20.Pc3 Dh4 (20...Tf6!?) 21.Pce4! Lxh3 22.Lxh3 Dxh3 23.Df3 Dxf3
24.Pxf3 Pf5 25.Tab1 And the engines say White is fine somehow] 20...Dh4µ 21.Pg1 Dxf2 22.Pe4 Dh4
23.Df3! This move gives the best practical chances. [23.Pxd6 Dg3+ 24.Kh1 f3 I missed this; 23.Pf3 Dh6
24.Pfg5 Tbe8 25.Tg1 is best according to engines but Black is simply better.] 23...Pf5 [23...Tbe8! I was
most afraid of this move. I saw the following line: 24.Dc3 f3 (24...b6 25.Pf3 Dh6 26.Te2 I think it is not
that easy for Black. White has some activity, the Black K is not totally safe (especially if Black plays
...Nf5) and the N on a5 is still not working.) 25.Pxf3 Df4+ 26.Pg3 Pf5 27.Pg1? (27.Pd2! I saw this move
as well, but didn't calculate it.) 27...Pxg3 28.Dxg3+ Dxg3+ 29.Kxg3 Pxb3–+] 24.Dc3 Pd4 [24...Pe3?
25.Pf3 De7 26.Lh1! Lf5 (26...Dxe4 27.Txe3 Dxe3 28.Tg1+) 27.Tg1+ Lg6 28.Pfg5ƒ] 25.Pf3 Pxf3+ 26.Lxf3?
I actually thought White was at least equal here. 26...Lxh3? [26...Dxh3+ 27.Kg1 Pxb3! 28.Dxb3 Tf7
This not very atypical King's Indian move escaped me somehow. 29.Db2 Dxf3 30.Ta3 Dg4+ 31.Dg2
some slim drawing chances.] 27.Th1 Tf7?? [27...Kf7 28.Lg4! Excellent practical chances for White
28...Dxg4 29.Pxd6+ Ke7 30.Tae1+ Kd7 (30...Kd8 31.Thg1 Lg2 32.Txg2 Dh4+ 33.Kg1 f3 34.Pf5 Txf5
35.Dxa5+ b6 36.Tg8+ Kc7 37.Tg7+=; 30...Kxd6? 31.De5+ Kd7 32.De7+ Kc8 33.Dxf8++-) 31.Thg1 Dh4
32.Tg7+ Kd8 33.Dxh3 Df2+ 34.Dg2 Dh4+=] 28.Tag1+ Kf8 29.Tg5 1–0
Een partij van Thomas Beerdsen:
(1) Ostrovskiy, Andrey (2438) - Beerdsen,Thomas (2404)
HSK IM-Turnier 2016 Hamburg (1.1), 24.10.2016
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.h3 e6 7.g4 h6 8.Lg2 Le7 9.0–0 0–0 10.f4 Pc6 11.Kh1
Pd7 12.Pce2 Dc7 13.c3 Tb8 14.a4 b5 15.axb5 axb5 16.b4 Pxd4 17.cxd4 Lb7 18.Ld2 Ta8 19.Db3 Pf6
20.Pc3 Txa1 21.Txa1 Db6 22.Le3 Tc8 23.g5 hxg5 24.fxg5 Txc3 25.Dxc3 Pxe4 26.De1 Lxg5 27.h4 Lf6
28.d5 Dd8 29.Ta7 Lxd5 30.Kg1 Dc8 31.h5 e5 32.Dd1 Pc3 33.Dd2 Dg4 34.Ta2 Lxg2 0–1
Thomas zond de volgende bijdrage in voor deze nieuwsbrief:
Hoolt, Sarah (2371) - Beerdsen,Thomas (2404)
(7), 29.10.2016 - commentaar Thomas Beerdsen.
1.e4 c5 2.Pe2 Deze zet had ik niet verwacht, dus ik besloot wat te improviseren. 2...d6 3.g3 h5!?
Objectief natuurlijk niet zo goed, maar nu komen we in ieder geval allebei op onbekend terrein. 4.Lg2
Pc6 5.d4 cxd4 6.Pxd4 h4 Wel zo principieel. 7.Pc3 e5 Om de witte loper op g2 in te perken, ik dacht
dat de zwakte op d5 wel mee zou vallen. 8.Pf5! Beste zet, op weg naar e3 om d5 te controleren.

8...h3 De pion stond aangevallen, en dwingt de loper nu tot een keuze. 9.Lf1?! Verkeerde veld, nu
kan wit niet rokeren. [9.Lf3 De loper staat niet heel erg in de weg, en nu kan wit gewoon rokeren.]
9...Le6 [9...Pf6 Zou nog te vroeg zijn, wit pent het paard meteen met 10.Lg5 en nu ben ik veld d5 wel
echt kwijt.] 10.Le3?! Ontneemt het veld e3 voor het witte paard, waar ik meteen gebruik van kan
maken. [10.Pe3 of; 10.Le2 waren beter geweest.] 10...g6 Nu moet het paard naar de rand. 11.Ph4
Pf6 12.Lg5 Nu staat mijn paard alsnog gepend, maar het witte paard kan in ieder geval niet meer
naar e3. 12...Le7 13.Dd2 Tc8?! [13...Pd4 Met de dreiging Txh4 was beter geweest, maar ik wilde
gewoon mijn stukken ontwikkelen.] 14.0–0–0 Da5 15.Kb1?? Dit laat een trucje toe, waar ik grappig
genoeg 5 jaar geleden op het EK jeugd zelf ook in ben getrapt (zie diagram). [15.a3 was nog het
beste, maar ook hier staat zwart beter na 15...Pd4] 15...Pxe4! Het paard kan niet geslagen worden
vanwege Dxa2 en mat, dus de witte stelling stort meteen in. 16.De3 Pxc3+ [Ik had ook gewoon een
stuk kunnen pakken met 16...Pxg5 maar ik wilde meteen opgave forceren.] 17.bxc3 Pb4 18.Ld3
[18.cxb4 Dxa2+ 19.Kc1 Dxc2#] 18...Pd5 0–1
De verliespartij die Thomas noemt staat in het ‘Schaakideeën’ (hoofdstuk 84: Gevoel voor gevaar).
Thomas meldt:

Beerdsen,Thomas (2019) - Ali Marandi, Cemil Can (2257)
Europees jeugdkampioenschap U14 Albena, Bulgarije (5), 09.12.2011
‘Hier speelde ik de blunder Kb1??, waarna ik na Pe4 op kon geven. 0–1’

Derde van links IM (gewoon schaak) en GM (eindspelstudies) Yochanan Afek. (Foto Jeroen Bollaart)

Workshops Yochanan Afek op de vrijdagavond in Utrecht
Yochanan Afek en Jeroen Bollaart melden:
Sinds 2007 geeft Internationaal Meester Yochanan Afek jaarlijks een serie schaaktrainingen workshops in het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg 2 in Utrecht, het thuishonk van
schaakvereniging Moira‐Domtoren.
Ook dit seizoen staan er weer 5 leerzame en inspirerende trainingen op de vrijdagavond op het
programma! Wil jij beter leren schaken, inzicht krijgen in je eigen spel en iets doen aan je
schakersblok* ? Geef je dan snel op. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar
afekchessutrecht@gmail.com.
Data:

1. vrijdag 18 november 2016
2. vrijdag 6 januari 2017
3. vrijdag 10 februari 2017
4. vrijdag 24 maart 2017
5. vrijdag 7 april 2017
Info:

= Maximumaantal deelnemers: 15
= De workshops beginnen om 19:45 uur en zijn rond 22:30 uur afgelopen.
= Eerste kopje koffie of thee wordt aangeboden door SV Moira‐Domtoren.
= De kosten voor het ‘totale pakket’ van 5 trainingen zijn 75 euro (t/m 20 jaar: 50 euro). Kosten
voor deelname aan een losse workshop zijn 20 euro.
= De workshops zijn in het Engels. Voor mensen die moeite hebben met Engels, kan Yochanan de
meeste schaaktermen wel vertalen.
= Deelnemers kunnen onderwerpen aanleveren die ze graag behandeld zouden zien. Suggesties tot
nu toe:
‐ “games of the greats”, een partijenmix van “ancient and modern chess heroes”.

‐ als je uit de theorie bent, dreigt keuzestress, oftewel een schakersblok*. Hoe voorkom je dat en
maak je een gezonde overgang naar het middenspel? En hoe train je patroonherkenning om
beter je weg te vinden in openingsvarianten?
= Een onderdeel van de workshops is de analyse van een partij van één van de deelnemers.
= Er is geen ratinggrens voor de deelnemers. Er wordt rekening gehouden met schakers van
uiteenlopende sterkte.
= Je krijgt ‘huiswerk’ mee (bijvoorbeeld een A4'tje met eindspelstudies).
* Een schakersblok is net zoiets als een writer's block, maar dan bij schakers. Het treedt gelukkig niet op voor
een leeg schaakbord, maar pas (al?) na het spelen van de eerste zetten. Je vraagt je dan af: hoe nu in
vredesnaam verder? Heb jij dat ook weleens? Kan gebeuren, maar je moet er wel wat aan doen!

Aanmelden: afekchessutrecht@gmail.com
Adres: Rode Kruisgebouw, Koningsweg 2, 3582 GE Utrecht
Info: 06‐45041878 (Tjerk Hacquebord)
Route‐info: www.moira‐domtoren.nl
Jeroen Bollaart schrijft: “Ik vind de workshops van Yochanan stimulerend door de mix van instructie
en anekdote. Aan de hand van partijen die worden ingestuurd door de deelnemers, kan Yochanan
algemene principes duidelijk maken. Tegelijkertijd kan hij met veel enthousiasme vertellen over de
toernooien, grootmeesters en eindspelcomponisten uit heden en verleden. Hij is van mening dat je je
als schaker niet alleen moet bezighouden met techniek en tactiek maar dat je ook je kennis van de
schaakcultuur moet vergroten. Los hiervan vind ik het leuk om schaaktraining te krijgen in een groep.
Je leert ook van de andere deelnemers en de sfeer is altijd goed.”

www.facebook.com/londonchessconference

http://londonchessconference.com

Schaakdidactiek centraal thema in London Chess Education Conference
Coördinator John Foley meldt over de komende Chess and Education Conference 2016 in London:
We are pleased to announce that the fourth edition of the London Chess and Education Conference
will take place on 10-12th December 2016 at the Hilton Kensington Olympia. As usual it coincides
with the first weekend of the London Chess Classic held at the Olympia Conference Centre. The
theme of the Conference is “The Didactics of Chess”.
Our first year focused on the benefits of chess to schools, in our second year we explored the
relationships between chess and mathematics, in 2015 we outlined the interactions between chess
and society. This year we return to the fundamentals of teaching.
The theme “The Didactics of Chess” refers to the practice of teaching chess in the classroom – how to
engage and enthuse children, how to work with the whole class and reviewing the best ways to teach
chess. We will hear from over 60 leading experts and researchers about tried and tested approaches
for children of all ages.
The London Chess Conference is recognised as the leading global event dealing with all aspects of
chess in education. We bring together over 150 people from around the world with a keen interest in
the subject, whether as teachers, tutors, educationists, journalists or researchers. Everybody with an
interest in the use of games in education is welcome. Note that non chess players can benefit from
attending the conference.
Attendees at the Conference will also be entitled to visit the London Chess Classic at Kensington
Olympia to see the top chess players in the world compete in the Grand Chess Tour.
We are currently developing the Programme for the event and will be posting the details on the
website periodically. We are interested to hear from people with practical experience of teaching
chess and other strategy games in the classroom or after school who want to share their expertise.
Speakers who have indicated they are attending include Michael Basman, Fernand Gobet, Barry
Hymer, Stephen Moss, Leontxo Garcia, Rita Atkins, Sean Marsh, Alison Bexfield, Boris Alterman,
Rodrigo Ferriz, Tal Granite, Sophia Rohde, Marisa van der Merwe, Graham Jurgensen, Jinwoo Song,
Jesper Hall, Jorge Nuno Silva and a host of others.
The conference is supported by Chess in Schools and Communities as part of its educational mission.
In addition, we are pleased to announce that the European Chess Union is sponsoring the event this
year which has enabled the conference to be extended to a third day.
We will also be running a competition open to all to devise an original chess exercise for use during a
lesson. The exercise should involve collaborative problem-solving. The prize fund will be €1000
comprising a main prize of €500, a second prize €300 and a third prize of €200. The regulations for
the competition will be published on the website soon. Note it is not necessary to attend the
conference in order to enter the Chess Exercise Competition. Entries should be submitted to
competition@londonchessconference.com.
Registration for the Conference is via the website which contains all details regarding pricing and
waivers. We look forward to seeing you at the conference.
John Foley
Conference Director
director@londonchessconference.com
Conference contact details
Email: info@londonchessconference.com
Telephone: +44 (0) 20 7935 3445

Negende Duitse schoolschaakcongres
Het negende jaarlijkse Duitse schoolschaakcongres vindt plaats van 9 t/m 11 november 2016.
Informatie:
http://schulschachstiftung.schulschach-bayern.de/index.php
http://schulschachstiftung.schulschach-bayern.de/index.php

Zie ook Methodenkoffer, allerlei spelletjes minichess en dergelijke:
http://schulschachstiftung.schulschach-bayern.de/index.php?/archives/854-Methodenkoffer-ist-da!.html

First Saturday toernooien in Hongarije
Lászlo Nagy organiseert al jaren toernooien in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
Veel spelers doen daar aan mee om een IM- of GM-norm te scoren.
Zie zijn site: www.firstsaturday.hu.

Nagy mailt: For our 5..15 Nov GM and IM events we have some vacancies. Pls circulate the info.
Cheers: Laszlo

Rechtsboven Boris Avrukh als 12-jarige. Onder pupil Nikhil Kumar.

Zeskamp in Nieuws van Apeldoorn met (huidige titels) GM Sipke Ernst, GM Boris Avrukh,
GM Jan Gustafsson, IM Manuel Bosboom, IM Merijn van Delft en IM Lucien van Beek.

Timman – Avrukh tijdens Meesterklasse in Denksportcentrum Apeldoorn. De dag ervoor gaf Boris een jeugdsimultaan.

Roeland Pruijssers analyseert zijn partijen van het NK met GM Boris Avrukh en IM Merijn van Delft, Karel van Delft kijkt.

http://chess-db.com/public/game.jsp?id=2803895.1004670.140174080.21804

GM Boris Avrukh mailde over zijn boek:
The idea of a repertoire book is quite normal in chess, but usually the books try to show club players how to
avoid theory with tricks and sidelines. My 1.d4 GM Repertoire books, as the name says, give an opening
repertoire good enough for any level, including grandmasters. The first volume covers 1.d4 d5 2.c4 and the
second, which will be printed any day now, completes the repertoire by recommending lines against all
Black’s other replies to 1.d4.

Boris Avrukh rechts vooraan in tuin van Karel in Apeldoorn.

Pupil Nikhil Kumar van GM Boris Avrukh wereldkampioen U12
GM Boris Avrukh was in zijn jeugd tweemaal jeugdwereldkampioen, waarvan de eerste keer U12. Nu
woont hij in de VS en is zijn pupil Nikhil Kumar wereldkampioen U12 geworden.
Avrukh heeft zelf in de top 50 van de wereld gestaan. Hij heeft met Apeldoorn contact sinds hij in
1995 op het EK in het Poolse Zagan voor Israël uitkwam met coach IM Yochanan Afek. Daar
ontmoette hij Merijn van Delft en Karel van Delft. Later speelde Avrukh diverse malen voor
Apeldoorn in de nationale competitie. Ook nam hij deel aan diverse evenementen in Apeldoorn.
In 1999 deed Avrukh mee aan de in Connection 1 Chess Experience in Apeldoorn, een interland
tussen topjeugd van Israël, Duitsland en Nederland. Trainers waren IM Mark Dvoretsky en Artur
Joesoepov. Coaches waren GM Loek van Wely, GM Uwe Bönsch en IM Yochanan Afek. Organisatoren
waren Veronika Vree Karel van Delft. Zie www.chesstalent.com/free-items.
Avrukh is nu ook bekend als auteur en trainer.
Resultaten WK jeugd U12:
www.chess-results.com/tnr238131.aspx?lan=1&art=4&turdet=YES&flag=30&wi=984
Toernooisite: www.e2e4.ge

Gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044436

Hoe Euwe van Fischer won
De Nederlandse wereldkampioen Max Euwe won in 1957 een partij tegen de latere wereldkampioen
Bobby Fischer.
Euwe, Max - Fischer, Robert James
New York, 09.03.1957
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Lg5 Lb4 6.e3 h6 7.Lh4 c5 8.Ld3 Pc6 9.Pge2 cxd4 10.exd4 0–0
11.0–0 Le6 12.Lc2 Le7 13.Pf4 Db6 14.Lxf6 Lxf6 15.Dd3 Tfd8 16.Tae1 Pb4 17.Dh7+ Kf8 18.a3 Pxc2
19.Pcxd5 Txd5 20.Pxd5 1–0
Video’s over Fischer:
Bobby Fischer, De Dolende Koning www.youtube.com/watch?v=sUSO0m5Tg1o
Bobby Fischer overleden, 18 januari 2008 www.youtube.com/watch?v=HoT3fuvbQRw
Robert James Fischer 1943-2008 | Reaction Jan Timman www.youtube.com/watch?v=Y0CUYEfFcyI
Video’s over Euwe:
NPO-geschiedenis: www.npogeschiedenis.nl/zoek[2].html?queryStr=Euwe
Max Euwe And Capablanca: www.youtube.com/watch?v=nuyMzb5_tlU
Max Euwe Wereldkampioen Schaken 1935: www.youtube.com/watch?v=efVRHGkPefU
Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl
MEC YouTube kanaal: www.youtube.com/user/MaxEuweCentrum

IM Merijn van Delft tijdens partij tegen GM Sipke Ernst in Hamburg. (foto Souleidis)

Quote IM Merijn van Delft: ‘Usually I share my losses’
Uitspraak in woensdagavond-uitzending voor Playchess woensdag 2 november 2015.
Je partijen publiceren (zeker verliespartijen) is een trainingsprincipe van voormalig wereldkampioen
Botwinnik: niet bang zijn, zelfkritisch zijn en openstaan voor feedback waar je van leert. Door
gedachten te verwoorden krijg je beter grip op ideeën.
Dit keer besprak hij een partij die hij won van IM Aljoscha Feuerstack in het GM-Turnier in Hamburg.
De partijen kun je vinden via www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.

Kalender
-

5 november Het Zutphens IJsco toernooi www.schaakgenootschapzutphen.nl
11-30 november WK Carlsen – Karjakin http://nyc2016.fide.com
9-18 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com
10-11 december London Chess Conference
http://londonchessconference.com/2016-conference-didactics-chess
4,5,6 januari 2017 PJK in Apeldoorn
28 januari 2017 ARVES Solving in Wijk aan Zee www.arves.org

Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107
Speelschema, zie www.vcsc.nl.
Uitgebreid schema:
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2035%20-19%20%20oktober%202016.pdf
Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site 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.
Het Zutphens IJSCO toernooi zaterdagmiddag 5 november
www.schaakgenootschapzutphen.nl
Het scholenkampioenschap ABKS wordt dit seizoen voor de 40e keer gehouden.
De datum is nog niet bekend.
ABKS: www.deschaakmaat.nl/index.php/jeugd/79-verslagen/1409-apeldoorns-basisscholenkampioenschap-schaken
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap.
www.oajkschaken.nl
Zaterdag 3 december is er weer een IJSCO-toernooi in Apeldoorn.
De organisatie van deze toernooien berust bij De Schaakmaat, www.deschaakmaat.nl.
KNSB kalender
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=

KNSB-competitie is de dag voor de eerste negen Stertrainingen.
OSBO PK 2017
Informatie: www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf
Zie ook: http://www.osbocompetities.nl/?page_id=600
22 oktober, 19 november 2016, 7 januari, 18 februari, 18 maart (slotronde) 2017.
Locatie Denksportcentrum Noord Apeldoorn.

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2016-2017
18-09-2016 training 1
9-10-2016 training 2
6-11-2016 training 3
27-11-2016 training 4
18-12-2016 training 5 Meerkampen
5-2-2017 training 6
12-3-2017 training 7
2-4-2017 training 8
7-5-2017 training 9
21-5-2017 training 10 Thematoernooi
11-6- 2017 training reserve

Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn / MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.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
Pinterest
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.

