Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 43 – 15 februari 2017
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

GM Artur Joesoepov versus IM Manuel Bosboom, Meesterklassewedstrijd En Passant – MuConsult Apeldoorn.
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43e 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 234 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (536 leden) en op de
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden of
zetten een link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden.

Hoe maakt zwart remise?

Zwart wint door een pionzet.

Stelling simultaan uitspelen.

Ook in de pauze schaken.

Uit de oude doos: Nico Zwirs tijdens training met GM Artur Joesoepov.

Hoe denk je tijdens een partij?

Toreneindspelen kunnen heel listig zijn.

Nico Zwirs toont winstpartij op IM Henk Vedder. De partij kwam ten einde door een dubbele aanval.
Video www.youtube.com/watch?v=5zhOyGmafXo&feature=youtu.be

Stertraining: hoe denk je tijdens een partij
De zesde Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn waren 5 februari in Denksportcentrum
Apeldoorn.
Groep 1-2:
Besprak met Karel van Delft onder meer een partij van Euwe in quizvorm. Er kwamen enkele fraaie
eindspelen ter sprake. Evenals een stelling van twee van de deelnemers uit het PJK. Daarbij was de
vraag: hoe kijk je naar een stelling. Staat de koning bijvoorbeeld veilig. Welke aanvallers zijn actief?
Besprak met Nico Zwirs onder meer de Fried Liver Attack (1. e4 e5, 2.Pf3 Pc6, 3. Lc4 Pf6, 4. Pg5). Een
stelling werd simultaan uitgespeeld. Verder werd zijn stukwinst op Henk Vedder als
tactiekopgave gebruikt.
Groep 3:
De groep analyseerde een partij van Nico uit Groningen met het bord t/m zet 14. Dit werd daarna
besproken en daarna bedachten ze het beste vervolg. De partij tegen Denaley in de Pro Chess
League werd in quizvorm behandeld. Karel toonde een Prokes-manoeuvre, waarbij een toren remise
maakt tegen twee pionnen op de zesde rij (zie ook boek Schaakideeën, bladzijde 93).
Groep 4-5:
Besprak met Merijn van Delft aan de hand van een partij van hem denkprocessen. Daarbij ging het
onder meer over de juiste balans vinden tussen rekenen en praktische beslissingen nemen.
Groepen 3 en 4-5:
Deden het laatste deel van de training samen. Merijn besprak een toreneindspel en Nico toonde zijn
winstpartij tegen IM Henk Vedder in de Meesterklasse. Daarbij werd ook gesproken hoe je denkt
tijdens een partij.

Mads en Hidde spelen samen tegen ‘Schaken is cool’. Je leert schaken, omgaan met een schaakprogramma, overleggen
en gedachten te verwoorden. Video: www.youtube.com/watch?v=-R-_NOm2VbM&feature=youtu.be.
Schaken is cool vind je via www.schaaktalent.nl (button leren schaken).

Groepje kinderen tegen ‘Schaken is cool’.

Trappetjesmat.

Vince nam met schaakkoekjes afscheid van de schaakschool, wegens verhuizing.

Materiaal is belangrijk, maar het centrale begrip is activiteit. Hier is het stikmat: wat doen je stukken.

Schaakschool Het Bolwerk analyseert partij van Jesse
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Leerlingen leren schaken en ze leren ook hoe ze thuis zelf met schaken bezig kunnen zijn.
De 62e training 8 februari (22e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal elf deelnemers.
Groep 13.30 uur (beginners: Rondvraag. Vrij schaken. Trappetjesmat, eeuwig schaak, noteren, drie
gouden regels, mat achter de paaltjes. Hands and Brains oefenen. Terugblik scholencompetitie met
foto’s, video en partij. Chessmatec. Stap 1 H4, oefeningen B. Film Lang leve de koningin. Vrij schaken.
Groep 14.45 uur (beginners + één gevorderde): Beginners: Rondvraag. Vrij schaken. Chessmatec.
Stap 1 H5. Uitleg en oefeningen. Samen tegen schaken is cool. Vrij schaken. Gevorderde: Euwe 12.
Groep 16.00 uur (gevorderden): Rondvraag (snapchat montage schaken). Vrij schaken. ‘Schaken is
cool’. Analyse partij Jesse pupillencompetitie en terugblik via video en foto’s. Stap 2 H8, inleiding en
oefeningen (mat in twee zetten met de toren). Vrij schaken.
De 63e training 15 februari (23e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal veertien deelnemers.
Groep 13.30 uur (beginners): Rondvraag. Vrij schaken. Chessmatec: iedereen thuis mee bezig. Boekje
Ik leer schaken. Stap 1 H5 uitleg en oefeningen. Partijtje met uitleg Schaken is cool). Film Lang leve de
koningin. ‘Jeugdschaakpagina Vuurboom’ (zie www.schaaktalent.nl button leren schaken).
Groep 14.45 uur (beginners + één gevorderde): Rondvraag (tegen ooms geschaakt). Chessmatec
scores. Boekje Ik leer schaken. Stap 1 H6 uitleg en oefeningen. Samen tegen Schaken is cool. Vrij
schaken: onderling partijtjes. Gevorderde: Chessmovies 10, Euwe partij 13. Partij www.lichess.org.
Groep 16.00 uur (gevorderden): Rondvraag. Traktatie schaakkoekjes. Vrij schaken. Banterblitz tegen
Karel. Samen partij met uitleg van Karel tegen Schaken is cool. Uitleg indelingsprogramma voor
competities Sevilla. Video ‘Iedereen kan schaken’ (deel 4, rest thuis kijken). Hands and Brains.
Chessmatec: doet iedereen thuis (tip: doe dagelijks iets, zo leer je patronen en technieken).
Bij de KNSB kun je een gratis spreekbeurtpakket aanvragen:
www.schaakbond.nl/jeugd/spreekbeurtpakket

Lois en Vince. (foto Bob Daanen)

Veerle kan een pionvork spelen.

De supporters.

Jesse op bord 1. Witte koning staat aangevallen. STU: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken. Wit kan de zwarte dame slaan.

Bolwerk team links in het midden. (foto Bob Daanen)

Scholencompetitie Pupillen in De Schakel
In basisschool De Schakel aan de Rederijkershoeve waren dinsdag 7 februari twee ronden van de
Pupillencompetitie van de Apeldoornse scholencompetitie.
Het team van schaakschool Het Bolwerk leert elke keer veel bij.
De eerste partij van de avond verloor het team met 3,5-0,5 van De Zonnewende. Veerle zag kans
haar tegenstander eeuwig schaak te zetten. Dat is een geducht remisewapen. De tweede wedstrijd
werd 4-0 verloren van De Pion. Dat we onderaan staan is bijzaak. We komen er wel!
Video met twee partijen van Jesse: www.youtube.com/watch?v=oVtfkFXfMPI&feature=youtu.be.
Site: www.vcsc.nl.
De competitie van de aspiranten is naar een week later verschoven.
Zie onder in deze nieuwsbrief voor de kalenders.
Begin van partij Jesse (schaakschool Bolwerk) – Sander (De Zonnewende):
Pupillencompetitie, 07.02.2017
1.g3 e5 2.Lg2 d5 3.Pf3 f6 4.b3 Lc5 5.Lb2 Lf8 6.Pc3 c6 7.d3 Db6 8.e3 Ph6 9.a4 Le7 10.h3 0–0 11.h4 g5
12.hxg5 fxg5 13.Pxe5 Pf5 14.Pf3 g4 15.Pe5 Ld6 16.f4 Pxe3 17.Dd2 Pxg2+ 18.Dxg2 Lxe5 19.Pb1 Da5+
20.Pd2 Lxb2 21.Tb1 0–1

OSBO schoolschaken (halve) finales 2017
De halve finales van het OSBO schoolschaakkampioenschap vinden plaats op zaterdag 1 april in
Apeldoorn, Arnhem en Deventer. Aanvang 13.00 uur. De finale vindt plaats op zaterdag 8 april in
Zutphen. Aanvang 10.00 uur. Zie voor informatie http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm.

Kaarten maken via de bordbewerker van www.lichess.org.

‘Houd één stuk over’-kaarten maken op CBS Oud Zandbergen
Je kunt Solitaire kaarten oplossen via de kaartenset ‘Solitaire chess’.
Je kunt Solitaire chess ook online spelen: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess.
En je kunt zelf kaarten maken. Zie een verzameling van schaaktrainer Gert Reichardt, met drie maal
‘Houd één stuk over’-kaarten: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank.
Leerlingen van Karel van Delft op CBS Oud Zandbergen in Huis ter Heide hebben zelf ‘Houd één stuk
over’-kaarten gemaakt. Daar leer je ook veel van.
Tessa en Britt hebben stellingen bedacht waarbij zowel wit als zwart spelen. Wie het eerst klaar is
heeft gewonnen.
In de databank op www.schaakacademieapeldoorn.nl staan binnenkort meer kaarten die de
leerlingen hebben gemaakt.

Vadim van Kuijk in de grote zaal van het Tata toernooi. (foto André van Kuijk)

Vadim van Kuijk in Tata toernooi. (foto André van Kuijk)

Vadim schaakt zich de winter door
André van Kuijk bericht:
Chessfestival Groningen
Vadim van Kuijk heeft zich dit seizoen tot doel gesteld om veel toernooien te spelen en zo flink te
groeien, ook in rating. Om die reden togen Vadim en zijn vader André op tweede kerstdag af naar het
verre Groningen, om mee te doen met het Chessfestival, variant Compact (5 partijen in 5 dagen). De
indeling van dit toernooi vindt plaats op basis van FIDE rating, wat voor veel Nederlandse schakers

jammer is omdat ze niet veel FIDE toernooien gespeeld hebben (waarom niet indelen op de hoogste
van de twee, KNSB òf FIDE?). Hierdoor kwam Vadim in de laagste poule terecht en wist hij dat hij
vrijwel alles zou moeten winnen om zijn huidige rating te behouden. Dat deed hij in de eerste twee
rondes met glans, maar in de derde ronde ging het mis.

Vadim staat hier met zwart een gezond pionnetje en zijn tegenstander speelt De3. Dxe3 zou verdere
verzwakking pionstructuur opleveren, maar Vadim kiest er voor om de dames op het bord te
houden.
15.De3 Dg6 16.Ld3 Lf5 17.Pf3 Pxf3 18.gxf3 Lxd3 19.Txd3 De6 20.Tg1 h6 21.f4 exf4 22.Dd4 f6 23.Dxf4 Kh7
24.Df3 De4 25.Dg3 Tf7 26.Te3 Df5 27.Tf3 Dh5 28.Tf4 Td8 29.Th4 Dg5 30.Tg4

en de zwarte dame kan worden opgeborgen en Vadim moet in een 0 berusten.
De partij die volgt gaat ongeïnspireerd verloren en in de laatste ronde zet hij zijn schouders er onder
en er volgt een partij die zo'n 5 uur duurt, maar uiteindelijk wederom een 0 door een niet te winnen
eindspel. Voor Vadim was 2 uit 5 een teleurstellend resultaat, zeker omdat hij nu ook 2 K-factoren
aan rating moet inleveren.

De winnaars van het PJK D. (foto André van Kuijk)

PJK OSBO
Veel tijd om te treuren was er niet, want al op 5 en 6 januari waren de PJK van de OSBO. Vadim deed
hier mee in de D, zijn broer Lazlo in de C. Om met de laatste te beginnen: hij speelde een prima
toernooi en eindigde met 3 uit 7 keurig in de middenmoot in dit sterke veld. Voor Vadim gold dat hij waar hij in 2016 nog buiten de prijzen viel en via een wildcard naar het NK kon - nu wel hoog genoeg
zou kunnen eindigen voor een NK ticket (in de D waren dit jaar 4 tickets voor de OSBO beschikbaar).

Ze speelden met 30 min pppp, zonder increment. Dat laatste is jammer en eigenlijk niet meer van
deze tijd (vanaf C en hoger speelden ze wel met increment). In ronde 3 speelde Vadim tegen de
latere nummer 2 Lise Heskes en hij stond totaal gewonnen. Maar omdat zijn tegenstander doorging
(mede met het oog op de klok), moest hij nog wel een paar zetten uitvoeren. Dat redde hij net niet
binnen de tijd, waardoor het punt naar zijn jonge tegenstander ging. Vadim liet zich dit keer niet
afleiden en stond na de eerste dag op 4 uit 5. Toen moest hij zijn meerdere erkennen in Fabian de
Vries, die uiteindelijk het toernooi soeverein zou winnen. Door een eeuwig schaakje morste Vadim
verder nog een halfje, maar aan het eind van de dag wist hij beslag te leggen op de derde plaats (met
7,5 uit 10) en een ticket voor het NK D in Rijswijk.
Tata Steel Chess
Evenals vorig jaar deed de hele familie Van Kuijk (plus aanhang) mee aan het weekeind vierkamp van
Tata. Vadim mocht vooraf niet meedoen, omdat hij ook al was ingeschreven voor de Tienkamp, maar
last minute werd hij alsnog in Groep 7 ingedeeld. Dit is een wat lichte groep voor hem en
probleemloos pakte hij met 2,5 uit 3 de eerste plaats in zijn groep. Ook broer Lazlo viel in groep 9 in
de prijzen.
Een week later begon dan de tienkamp, waar Vadim en zijn vader aan mee zouden doen. De
organisatie honoreerde het verzoek om Vadim een groep hoger te laten spelen, dus beiden kwamen
in groep 6 uit, gelukkig niet bij elkaar ingedeeld. In de groep van Vadim zat nog een jongeling, de 10jarige Eline Roebers (huidige meisjeskampioen van Nederland in de E én de D). De overige
deelnemers waren gemiddeld zo rond de pensioengerechtigde leeftijd. Al snel bleek dat de twee
youngsters een veel langer uithoudingsvermogen hebben in lange partijen en gezamenlijk voerden ze
de ranglijst aan. In ronde 4 speelden ze tegen elkaar. In zet 15 gaf Vadim onnodig een pion weg,
waarna hij zich op de kunst van het verdedigen stortte. In het toreneindspel zag Eline de winnende
voortzetting niet (de omstanders overigens ook niet, behalve haar vader) en ze berustte in remise
(diagram is eindstelling).

Van Kuijk, Vadim - Roebers, Eline, 23.01.2017
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 f5 4.Pf3 Pf6 5.e3 c6 6.Ld3 Le7 7.0–0 0–0 8.cxd5 exd5 9.Dc2 Pe4 10.Pe5 Pd7 11.Pxd7 Lxd7
12.f3 Pd6 13.b3 De8 14.Pe2 Lf6 15.La3 Dxe3+ 16.Kh1 Le7 17.Tae1 Dg5 18.f4 Df6 19.Pg3 Pe4 20.Lxe7 Dxe7
21.Lxe4 fxe4 22.Dd2 Tf6 23.f5 Th6 24.Tf4 Dg5 25.Df2 Te8 26.Te3 Th4 27.Txh4 Dxh4 28.Kg1 Df6 29.Te1 Tf8
30.Tf1 Dg5 31.Df4 Dxf4 32.Txf4 h6 33.h4 g6 34.Tg4 Lxf5 35.Pxf5 Txf5 36.Txg6+ Kh7 37.Te6 Kg7 38.Te7+ Tf7
39.Te6 a5 40.a3 Tf5 41.Td6 Tf7 42.Te6 h5 43.Te5 Kg6 44.Tg5+ Kh6 45.Te5 Tf6 46.Te8 b6 47.Th8+ Kg6 48.Tg8+
Kh6 ½–½.

Na deze toch min of meer lucky escape verloor Vadim in ronde 5 en waar je wat donkere wolken zou
verwachten, besloot hij zich hier niets van aan te trekken en zijn goede spel van het begin van het
toernooi voort te zetten. Met winst in rondes 6 en 7 begon hij het finaleweekeinde op de tweede
plaats met 5 uit 7, een halfje achter Eline Roebers en een halfje voor op #3. Door twee remises in de
laatste ronde zou aan deze stand niets meer wijzigen en met een mooie prijs en een karrevracht aan
ELO (+90) keerde Vadim opgewekt huiswaarts.

Bord 1: GM Artur Joesoepov – IM Manuel Bosboom.

Bord 2: GM Benjamin Bok – IM Stefan Kuipers.

Bord 3: Nico Zwirs – IM Henk Vedder.

Zwirs – Vedder: Wit maakt het de volgende zet af.

Zwirs, Nico (2387) - Vedder, Henk (2353)
Meesterklasse 2016-2017 Denksportcentrum 'En Passant' (6.3), 04.02.2016
1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.d4 c5 5.e3 Pc6 6.a3 a6 7.cxd5 Pxd5 8.Ld3 cxd4 9.exd4 Le7 10.0–0 Dc7
11.De2 Pxc3 12.bxc3 Pa5 13.Lb2 Ld7 14.Pe5 Lf6 15.f4 0–0 16.Pxd7 1–0
Video waarin Nico Zwirs de partij bespreekt tijdens de Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn:
www.youtube.com/watch?v=5zhOyGmafXo&feature=youtu.be
Nico Zwirs liet zich inspireren door een partij Kasparov – Portisch, Niksic 1983.
Zie www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1070074.
Kasparov bespreekt de partij: https://m.youtube.com/watch?v=f1rGwx7e-BQ.

Bord 4: FM Richard Vedder – GM Roeland Pruijssers.

Bord 5: FM (bijna IM) Thomas Beerdsen – GM Erwin l’Ami.

Bord 6: GM Zhaoqin Peng - FM Tim Lammens.

Bord 7: FM Armen Hachijan – GM Vyacheslav Ikonnikov.

Bord 8: IM Jan Willem van de Griendt – FM Max Warmerdam.

Bord 10 vooraan: IM Sopiko Guramishvili – FM Sjef Rijnaarts.
Bord 9: IM Merijn van Delft – Sjoerd Drent.

Uniek gebouw En Passant.

MuConsult Apeldoorn vierde in KNSB Meesterklasse
Door een 5,5-4,5 overwinning op huidig landskampioen En Passant staat MuConsult Apeldoorn nu
vierde in de Meesterklasse van de KNSB-competitie.
Verslag GM Roeland Pruijssers: http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-apeldoorn.htm.
Bij het verslag kun je de partijen ook naspelen in een gameviewer.
Pgn-bestand van de partijen downloaden: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.
Video: www.youtube.com/watch?v=pWu9K_U7xgw&feature=youtu.be.
Voor uitslagen MuConsult Apeldoorn 2
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie
Voor uitslagen De Schaakmaat en VDS:
http://osbo.nl/osbo-competitie
Alle partijen Meesterklasse partijen naspelen en downloaden:
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/pgn

In verslag van Bennekom is Nico Zwirs wel te zien: http://www.bennekomsesv.nl/?p=10250

MuConsult Apeldoorn wint bekerwedstrijd tegen SV Bennekom
MuConsult Apeldoorn heeft de bekerwedstrijd tegen SV Bennekom gewonnen met 4-0.
Informatie bekerwedstrijden op KNSB-site:
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie/2016-2017/pouleb
Merijn van Delft bericht:
Beker: BSV Bennekom - MuConsult Apeldoorn 0-4
1. John Riksen (2055) - Merijn van Delft (2346) 0-1
2. Martijn Bakker (2133) - Thomas Beerdsen (2422) 0-1
3. Hotze Tette Hofstra (2224) - Stefan Kuipers (2401) 0-1
4. Martin Markering (1915) - Nico Zwirs (2402) 0-1

Op zaterdagmiddag 11 februari speelde MuConsult Apeldoorn in de derde ronde van de KNSB beker
uit tegen BSV Bennekom. Aangezien we zaterdagavond een wedstrijd hadden in de PRO Chess
League en zondagmiddag het Apeldoorns snelschaakkampioenschap, kwamen we sterker op dan
men de laatste jaren van ons gewend was. Teamcaptain Thomas Beerdsen had thuis gedobbeld voor
de opstelling en ook Bennekom had een beetje zitten schuiven.
Martijn Bakker offerde op de vierde zet met zwart een pion tegen Thomas, maar speelde daarna
passief verder (6...e5 ziet er thematischer uit) en kwam al snel verloren te staan.
Nico Zwirs was echter vastbesloten om als eerste klaar te zijn, speelde razendsnel en ging
overtuigend door de Franse Winawer van Martin Markering heen. Dat betekende al snel een 2-0
voorsprong voor Apeldoorn.
Bij Hotze Tette Hofstra tegen Stefan Kuipers had wit een paar zetten lang een positioneel
kwaliteitsoffer kunnen brengen op f6, met prima compensatie. In de partij raakte de toren verdwaald
op h4 en wist zwart de partij snel naar zich toe te trekken: 3-0.
Mijn tegenstander John Riksen vertelde na de partij dat hij in de jaren '70 nog in een kampioensteam
heeft gezeten met Cor van Wijgerden, toen 40 jaar niet heeft gespeeld en sinds een paar jaar weer
actief speelt. De eerste 14 zetten was er een dynamisch evenwicht vanuit een scherpe Semi-Slav,
maar 15.Pd6 was een onnodige afwikkeling naar een slecht eindspel. Ook ik had moeite met de juiste
timing van een kwaliteitsoffer, maar met een beetje bluf wist ik een goede versie te krijgen en kwam
de winst niet meer in gevaar: 4-0.
Partijen kun je naspelen via www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen

Nico Zwirs fotografeerde de rest van het team: Merijn van Delft, Thomas Beerden, Stefan Kuipers.

Apeldoorn Apes versus New Jersey in Denksportcentrum Noord. (foto Ed van der Meulen)

Apeldoorn Apes in PRO Chess League
Apeldoorn Apes doet mee aan de PRO Chess League. Dat is een competitie via www.chess.com
waaraan wereldwijd 48 team meedoen. Apeldoorn Apes is de artiestennaam van MuConsult.
Er doen zo’n 100 grootmeesters aan het toernooi mee, waaronder GM Magnus Carlsen.
Zie nieuwsbrief 41 voor een aantal links omtrent de PRO Chess League, waaronder spelersnamen
Algemeen overzicht met uitslagen enzovoort: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide.
Zaterdag 11 februari speelden de Apeldoorn Apes hun vijfde match in de PRO Chess League tegen de
New Jersey Knockouts. De Apeldoornse spelers speelden vanuit Denksportcentrum Noord.
Partijen waren live te volgen via Twitch:
https://www.twitch.tv/roelieroelieroelieroelay
https://www.twitch.tv/kleinebeer98
https://www.twitch.tv/tricksonly
https://www.twitch.tv/rooie2016
Videoverslag vijfde ronde Apeldoorn Apes versus New Jersey Knockouts:
www.youtube.com/watch?v=204Q5ea1UBc&feature=youtu.be

Verslag Stefan Kuipers over ronde 5:
www.chess.com/blog/ApeldoornApes/apeldoorn-apes-got-knocked-out
Thomas Beerdsen doet verslag van de derde ronde:
Apes continue their winning form
In the 4th round of the PRO Chess League the Apes were facing the Dublin Desperadoes. After the big
victory over the Hamburg Swashbucklers last week we were determined to continue our form. We
had two changes in our line-up compared to last week’s: Arthur van de Oudeweetering and Roeland
Pruijssers replaced Max Warmerdam and Robby Kevlishvili. Our average rating was 2388,
considerably higher than the Desperadoes’ 2250.
In the previous weeks, the matches would start with the two board 1 players facing each other, but
the league decided to change this. The pairings were completely turned around, so now in round 1
our board 1 would face their board 4. In round 1, Roeland, Thomas and Nico all managed to win their
games. Unfortunately, Arthur lost to their board 1, but 3-1 was a good start.
In round 2 our top scorer Nico Zwirs was playing their board 1, and he picked up another win!
Thomas Beerdsen’s opponent blundered very early in the game, so he was able to win as well.
Roeland had to fight a long and tough game, but managed to hold a draw in the end. With Arthur
also making a draw, this meant we got another 3-1, and were now leading 6-2.
Round 3 saw Arthur fighting for a draw again, in which he eventually succeeded. Thomas made a
mistake in the opening, which was felt the whole game. He fought, but was never really close to a
draw. Fortunately Roeland won, as his opponent blundered a full rook. Nico won too, making it 2.51.5 for us. For the match this meant we were leading 8.5-3.5, so we had already won. But we wanted
more points of course.
In round 4 Roeland was able to checkmate their board 1. Thomas sacrificed some material early in
the game, and his attack did break through. Arthur lost a difficult game, but definitely the most
beautiful game was played by Nico. He sacrificed a queen in the opening, and was even nominated
for the game of the week prize! Although another nominated game was chosen, he was still happy
with the nomination. It’s worth taking a look at Nico’s beautiful game, either here:
https://www.chess.com/live/game/1930488621 or here (with annotations by chess.com):
https://www.chess.com/news/view/wesley-so-wins-4-in-pro-chess-week-4-7946
So we scored another 3-1, which meant that we won the match 11.5-4.5. A great result for the Apes,
as we move to 8th place in our division. To qualify for the knock-out phase a 6th place is needed, but
with three matches to go, we are determined to get there! This Wednesday there won’t be any
games, but on Saturday 11 February we will be playing a team from another division, the New Jersey
Knockouts. This match we will come together to boost our team spirit. It will definitely be a difficult
match, but the Apes won’t go down without a fight!

Partij van Nico Zwirs (speelt onder DegrootteZ) tegen Killian Delaney of the Dublin Desperados:
Komodo_Dragaon (2229) - DeGrootteZ (2368)
Chess.com Chess.com, 01.02.2017
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Pf6 5.Pf3 Lf5 6.Le3 Pc6 7.Pbd2 cxd4 8.Lc4 dxe3 9.Lxd5 exd2+
10.Dxd2 0–0–0 11.c4 e6 12.Df4 Ld6 13.Dg5 Lb4+ 14.Ke2 h6 15.Dxg7 Ph5 16.Dxf7 Pf4+ 17.Ke3 Pxg2+
18.Ke2 Pf4+ 19.Ke3 Thf8 20.Dg7 exd5 0–1
Nico meldt:
Wat mij betreft hoef ik de partij niet te becommentariëren. De reden hiervoor is dat het allemaal al
eens eerder is gespeeld en dat ik daar van op de hoogte was. Ik hoefde dit alleen maar te herinneren
en daarna was de partij over.

Nico Zwirs (wit) versus IM Ilja Schneider in een barragepartij.

Nico Zwirs wint 19e SamSam Apeldoorns snelschaakkampioenschap
Nico Zwirs heeft na een barrage tegen IM Ilja Schneider het 19e SamSam Apeldoorns
snelschaakkampioenschap gewonnen. IM Merijn van Delft en FM Thomas Beerdsen werden gedeeld
derde.
Uitslagen: www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm.
Video met sfeerimpressie en de barragepartijen van Nico Zwirs en Ilja Schneider:
www.youtube.com/watch?v=MTBQaEJh1_U&feature=youtu.be.

Puntenschaak
Dit is een schaakvorm die bedacht is door Alof Wolt.
Je hoeft alleen maar de loop van de stukken en de waarde van de stukken te kennen.
Dat betekent dat beginners al heel gauw een partijtje kunnen spelen.
Zie voor informatie: www.puntenschaak.nl.

Dharma Tjiam speelt na een training een snelschaakpartij tegen GM David Bronstein bij Karel van Delft thuis.

Dharma Tjiam geeft les in de Apeldoornse jeugdherberg aan nationale jeugdtalenten. Foto uit een videoband.

Dharma Tjiam in Apeldoorn
IM Dharma Tjiam is de nieuwe directeur van het bondsbureau van de KNSB.
Zie www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2016/dharma-tjiam-nieuwe-directeur-knsb.
We wensen hem veel succes!

Begin jaren negentig was Dharma Tjiam betrokken bij diverse schaakactiviteiten in Apeldoorn.
Tjiam deed mee aan de organisatie van het ‘Creatief Toernooi’. In dat toernooi speelden nationale
jeugdtoppers partijen tegen elkaar. Ook waren er lezingen van IM’s, psychologen en een arts.
Tjiam schreef voor het toernooiboekje een tekst over ‘De geschiedenis van de theoretische
ontwikkeling van het schaakspel’. Dat toernooiboekje kun je downloaden via:
www.schaaktalent.nl/documenten/Creatief%20Toernooi%20boekje%201994.pdf.
Tjiam maakte met Karel van Delft de ‘Analysevragenlijst’. Dat is een instrument dat je stimuleert om
partijen grondiger te analyseren. De Analysevragenlijst staat in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen.
Downloaden kan via: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst.
Tjiam was in 1992 ook betrokken bij de organisatie van een trainingsweekeind voor nationale
jeugdtoppers van een jaar of twaalf in de Apeldoornse jeugdherberg. Hij gaf onder meer les in het
‘Wolga-gambiet’. Van dat trainingsweekeind is online onder meer een video bewaard gebleven
waarin GM Ton Sijbrands een gastcollege geeft: www.youtube.com/watch?v=Qu7BqPgioZ4.
Ook is er een dvd met een videoreportage van het weekeind.

Ratinglijst schaakprogramma’s en aantal sites ‘Computer chess’
Ratinglijst schaakcomputerprogramma’s: www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/rating_list_all.html.
Op de site www.schaaktalent.nl staan links naar zo’n 30 sites over ‘Computer chess’:
www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites.
Klik op button ‘toon alle’, klik voor alfabetische volgorde op ‘Titel’ en je vindt een reeks sites.

Old footages
Achttien historische schaakfilmpjes:
www.youtube.com/playlist?list=PLE0E7_ZglV4hgMGIED2XenWBpiL6jG7JC

Quote Savielly Tartakower: ‘Any opening is good enough, if its reputation is bad enough.’
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Savielly_Tartakower voor een biografie en meer quotes.

Kalender
-

22 februari schaakschool Het Bolwerk
23 februari – 5 maart 9e Batavia Chess Tournament http://batavia1920.nl/chess
25 februari rapidtoernooi De Zeven Pionnen Epe www.de7pionnen.nl
25 februari Vijfde Martien Rood jeugdtoernooi Veenendaal http://veenendaalvsv.blogspot.nl
2 en 3 maart OAJK Veluws College Mheenpark www.oajkschaken.nl
3-5 maart Zwols weekeindtoernooi http://zwols-sg.nl/index.php?p=100
4 maart Zutphen Torenstadtoernooi rapid torenstadtoernooi/2017
4 maart Veluws College Mheenpark NK Speciale doelgroepen
25 maart ASV-Voorjaarstoernooi
1 april halve finales OSBO schoolschaken http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
8 april finale OSBO schoolschaken http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
22 april OSBO Persoonlijk Jeugd Kampioenschap FGH (zie aankondiging onderaan kalender)
26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi
1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi)

Thomas Beerdsen in 9e Batavia Chess Tournament
Het 9e Batavia toernooi vindt plaats van 23 februari t/m 5 maart in café Batavia in Amsterdam.
Thomas Beerdsen is één van de deelnemers.
Merijn van Delft is toernooidirecteur.
Het is mogelijk om een grootmeesternorm te scoren in het toernooi.
Toernooisite: http://batavia1920.nl/chess

Deelnemers Batavia Chess Tournament:
1. GM Alexandr Fier (BRA) 2586
2. GM Tal Baron (ISR) 2537
3. GM Eric Lobron (GER) 2528
4. IM Koen Leenhouts 2502
5. IM Bobby Cheng (AUS) 2452
6. IM Mark Timmermans 2415
7. FM Thomas Beerdsen 2413
8. FM Hing Ting Lai 2410
9. Lucas van Foreest 2356
10. FM Barry Brink 2297
Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107
Speelschema zie www.vcsc.nl
Zie ook schema onderaan in deze nieuwsbrief.
Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Site OSBO: http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap
2 en 3 maart 2017 in het Veluws College Mheenpark.
Informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.nl
NK’s jeugd
NK ABC: zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 in Assen;
NK D: donderdag 25 tot en met 27 mei 2017 in Rijswijk;
NK E: vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017 in Tilburg.
Meidentoernooi Girls only
Op 20 mei houdt schaaklerares Sylvia van Ark van schoolclub De Zonnewende een meidentoernooi.
Nader bericht volgt.
KNSB competitie 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
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
OAJK www.oajkschaken.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.
YouTube kanaal Karel van Delft
Schaakvideo’s www.youtube.com/user/karelvandelft
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn

FGH
Persoonlijk Jeugd Kampioenschap – FGH – 22 april 2017
Jeugdschakers en ouders,
Zaterdagmiddag 22 april 2017 houdt de OSBO haar pupillentoernooi in Elst (gld).
Dit toernooi is het OSBO-kampioenschap voor jeugdschakers geboren in:
2008 ( F-categorie),
2009 ( G-categorie) of
2010 of daarna (H-categorie).
Naast de titel OSBO-kampioen 2017 zijn er diverse startbewijzen te verdienen voor het
Nederlands kampioenschap, de nationale pupillendag, voor zowel jongens als meisjes.
Maar juist ook als je lekker een middag wilt schaken ben je van harte welkom om mee te
doen. Iedereen gaat met een prijs(je) naar huis.
Het toernooi duurt van 13.00 tot ca 16.45 uur. Er worden ongeveer 7 ronden geschaakt.

Deelname.
Deelname kosten € 2,50 per persoon, af te rekenen op de speeldag. Uiterlijk 12.45 aanwezig
zijn.
Voorwaarde voor deelname is dat je schaakvereniging je opgegeven heeft bij de OSBO voor
het KNSB-lidmaatschap.
Aanmelden en vragen, e-mail naar: pupillen@elstertoren.nl
De aanmelding wordt bevestigd door een e-mail van de organiserende schaakclub.

Niet vergeten:
Het kan zijn dat je een keer snel klaar bent. Natuurlijk kun je dan schaken, maar misschien
lees je liever een keer een stripboek of speel je liever een ander spel. Neem dit dan mee!

Organisatie.
Locatie: "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 34 te Elst (gld). Bij de grote kerk.
Het toernooi wordt georganiseerd door schaakvereniging "de Elster Toren" uit Elst in
samenwerking met de OSBO.

Traditionele groepsfoto 7 februari 2017

Hungarian chess tournaments in the first half of 2017
Dear Chessfriends,
4-14 Febr First Saturday, 4-14 March FS, 18-26 March Spring Festival Open, 1-11 April First Saturday,
6-16 May FS,
18-26 ZALAKAROS Open, 3-13 June FS, 1-11 June FS, etc.
Who does want more information?
Best wishes:
Nagy Laszlo
International chess organizer
Mobile: +36-30-2301914
E-mail: firstsat@hu.inter.net
mrfirstsaturday@gmail.com
Website: www.firstsaturday.hu
We have finished the February First Saturday events. In the GM section the winner IM Torma missed
the GM norm by half a point.
In the GM section 3 young Hungarian reached his IM-norms.
You can enjoy all the games, 10 best combinations and 3 analysed games.
http://firstsaturday.hu/1702/games.htm

