Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 55 – 9 augustus 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 Vyacheslav (Slava) Ikonnikov (wit) versus Nico Zwirs in Dieren.
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55e 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 252 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (527 leden) en op de FB pagina
van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen clubs de nieuwsbrief naar leden of zetten een link op hun site.
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Elke woensdagmiddag. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Lessen op basisscholen
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Beginnerscursussen op basisscholen en BSO
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van tien lessen
van een uur. Dat biedt mogelijkheden voor scholen waar geen schoolschaakclub is.
De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Op basisschool Het Woudhuis krijgen leerlingen vrijdag 25 augustus een proefles.
Maandag 4 september begint een beginnerscursus van tien lessen na schooltijd (15.30 -16.30 uur).
Op basisschool de Hertog van Gelreschool begint maandag 4 september een beginnerscursus van twaalf lessen
na schooltijd (14.10 - 15.00 uur).
Bij BSO ‘OOK bij Doomijn’ in Osseveld-Woudhuis begint september bij voldoende animo op dinsdagmiddagen
een beginnerscursus.
Beginnerscursussen senioren in Het Bolwerk en de Groene Hoven
Woensdagmorgen 13 september is er een gratis proefles voor senioren (en andere volwassenen) in Het
Bolwerk. De les duurt van 10.30 tot 11.45 uur. Vanaf 20 september is er een wekelijkse beginnerscursus van
acht weken op hetzelfde tijdstip. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het boekje ‘Ik leer schaken’.
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
In wijk Kerschoten komt in ontmoetingsplek de Groene Hoven bij voldoende belangstelling ook een
beginnerscursus voor senioren. Informatie Inge van Dalen: i.vandalen@stimenz.nl, tel. 06-53174984.
Schaaklessen voor mensen met autisme
Schaakleraar Karel van Delft geeft individuele schaaklessen aan jeugd en volwassenen met autisme.
Zie voor meer informatie: www.schaken-en-autisme.nl.
Online compacte training schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype- en/of emailcontact (eventueel mondeling) met psycholoog drs.
Karel van Delft. In de training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde.
Documentatie omvat o.a. e-book ‘Schaaktalent ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
en een analysevragenlijst. Onderwerpen zijn onder meer: leren, zelfmanagement en informatieverwerking.
De training is maatwerk en bedoeld voor spelers, trainers, coaches en ouders.
Er zijn ook lezingen schaakpsychologie voor verenigingen.

Jan van Ommen staat tweede van rechts.

Correctie contributie Schaken overdag Dok Zuid
Jan van Ommen meldt via Joke Hamers:
In de mail aan Karel van Delft d.d. 11 juli ontdekte ik een foutje, n.l. de contributie van
Schaakmaatleden voor het komende seizoen bedraagt € 35,- per jaar i.p.v. €45,-. Vorig seizoen
hebben Schaakmaatleden nog € 30,- betaald. { 3 x 10}. Verder lijkt mij de informatie correct.
Meer informatie over Schaken overdag Dok Zuid: zie vorige nieuwsbrief.

IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft (v.l.n.r.) geven Stertrainingen in Apeldoorn.

Stertraining Schaakacademie Apeldoorn 2017 – 2018: datumwijziging
Schaakacademie Apeldoorn houdt in het seizoen 2017 - 2018 opnieuw tien Stertrainingen in
Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24 in Apeldoorn.
De trainingen zijn bedoeld voor gemotiveerde jeugdschakers. Er zijn komend seizoen drie groepen.
IM Merijn van Delft traint een groep op niveau Ster 4/5. Nico Zwirs traint een groep op niveau Ster 3.
Nico Zwirs en Karel van Delft trainen samen een groep op niveau Ster 1/2.
De deelnemers krijgen binnenkort nader bericht.
Informatie over de trainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
N.B. trainingsdatum 1 april 2018 (1e Paasdag) vervalt. Nieuwe datum: 27 mei 2018. Zie ook kalender.

Karel van Delft geeft de schaaklessen in Het Bolwerk.

Naast gewone partijen zijn er ook oefeningen met minichess games.

Schaakschool Het Bolwerk begint 23 augustus weer, ook met beginnerscursus
Schaakschool Het Bolwerk begint woensdagmiddag 23 augustus weer.
Er start ook weer een beginnerscursus.
Er zijn drie groepjes:
Beginners van 13.30 – 14.45 uur.
Stap 2 van 14.45 – 16.00 uur.
Stap 3 van 16.00 – 17.15 uur.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.

GM Roeland Pruijssers gaf vorig jaar simultaans tijdens het cultureel festival.

Cultureel festival CODA met simultaans Apeldoornse meesters
CODA organiseert zondag 27 augustus van 12 tot 17 uur een cultureel festival in en rondom de
Centrale Bibliotheek aan de Vosselmanstraat.
Schaakacademie Apeldoorn staat met een kraam op de informatiemarkt.
De kraam is bij de ingang van de bibliotheek.
Eén of meer meesters van het eerste team van MuConsult Apeldoorn geven simultaans.
In de kraam is informatie over de diverse activiteiten van Schaakacademie Apeldoorn.

Tijdens de dag is museum CODA gratis geopend.
Het volledige programma van het cultureel festival: www.cultuurkwartier-apeldoorn.nl.
Zie ook www.coda-apeldoorn.nl/activiteiten/cultuurkwartieropen/?utm_source=alle+mailadressen&utm_medium=email&utm_campaign=Programma+CODA+Pa
per+Art+augustus

Een mooi vervolg op beginnerscursussen voor senioren is Schaken overdag.

Beginnerscursussen schaken voor senioren in Het Bolwerk en de Groene Hoven
In Het Bolwerk is woensdagmorgen 13 september een gratis proefles 'Leren schaken voor senioren'.
De proefles duurt van 10.30 - 11.45 uur. Schaakleraar is Karel van Delft.
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De les is in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).
Vanaf woensdag 20 september is er een cursus van acht wekelijkse lessen op hetzelfde tijdstip.
Iedere deelnemer ontvangt het boekje 'Ik leer schaken'. De cursus kost 55 euro.
In wijkcentrum de Groene Hoven start 22 september ook een beginnerscursus.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.

Apeldoorners in HZ Schaaktoernooi in Vlissingen
Een groot deel van het eerste team van MuConsult Apeldoorn doet mee aan het HZ Schaaktoernooi
in Vlissingen. Ook doen diverse deelnemers van de Stertraining mee.
Het toernooi duurt van 5 tot 12 augustus.
Partijen van de topborden zijn live te volgen. De site van het toernooi is www.hztoernooi.nl.
IM Stefan Kuipers publiceert zijn partijen: https://lichess.org/study/XWFCiSF0
MuConsult Apeldoorn-spelers: GM Roeland Pruijssers, IM Thomas Beerdsen, IM Stefan Kuipers, Nico
Zwirs, IM Merijn van Delft, FM Max Warmerdam, FM Tim Lammens, Marcel Boel en Freddie van der
Elburg.
Stertrainingsdeelnemers: Casper Wouters, Robin Reichardt en William Shakhverdian.

Dries Wedda analyseert met Rick Lahaye zijn winst op IM Alina l’Ami.

Op de rustdag werd er gevoetbald en geschaakt in het trainingskamp. Lois Weller speelde tegen GM Roeland Pruijssers.

Trainers Rick Lahaye en IM Merijn van Delft.

Traditioneel analyseren in de achtertuin: IM Thomas Beerdsen, Liam Vrolijk, Marco Beerdsen en Karel van Delft.

Analyse Dries Wedda en IM Merijn van Delft.

Niels van der Mark (rechts).

Karel van Delft – Leo Keijzer. Wit speelt op de zwarte d-pion, 18.f5 was gewonnen.

Terugblik Condigne Open NK schaken en seniorentoernooien
Van 24 juli t/m 3 augustus werd in Dieren het Condigne Open NK 2017 gehouden.
Sandipan en Leenhouts wonnen het ONK, Roeland Pruijssers (9e) was beste Apeldoorner.
In de hoofdgroep en andere groepen deden diverse Apeldoornse spelers mee.
Op de site www.schaken.nl/onk staan onder meer uitslagen en rondenverslagen van Peter Boel.
Programmaboekje: www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/onk/condigne-onk-2017.pdf.
Video-impressie van ronde 8: www.youtube.com/watch?v=cbqDALM7Lzk&feature=youtu.be.
IM Merijn van Delft en Rick Lahaye leidden tijdens het ONK een geslaagd trainingskamp met negen
jeugdspelers. Ze verbleven op sportcentrum Polysport.
Van 15 t/m 21 juli was in Dieren het senioren- en veteranenkampioenschap.
Site seniorenschaken: http://seniorentoernooi.nl met uitslagen en standen.
Niels van der Mark beschrijft belevenissen in Dieren in zijn blog op de site van SV Doetinchem.
www.svdoetinchem.nl/Ter_Leering_ende_Vermaeck/ter_leering_ende_vermaeck.htm
zie blogs 48 en 49.
Over zijn activiteiten als schaakleraar: www.schaakelaar.nl.
Via de links hier onder kun je de partijen naspelen in een gameviewer.
GM Roeland Pruijssers verzuimde van de hoogst gerate speler GM Eduardo Iturrizaga te winnen.
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/7/Game23806375.html
Stertrainingsdeelnemer Dries Wedda won van IM Alina l’Ami en pakte daarmee zijn eerste IM-scalp.
Met een tpr van 2265 deed hij goede zaken.
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/7/Game23564500.html
Nico Zwirs stond in de achtste ronde gewonnen tegen GM Slava Ikonnikov. De partij verzandde
echter in remise. Bij winst had hij in de laatste ronde genoeg gehad aan remise voor een IM-norm.
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/7/Game23873328.html
De laatste ronde speelden clubgenoten Nico Zwirs en GM Roeland Pruijssers tegen elkaar.
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/7/Game23746281.html
Karel van Delft miste in de B-groep de winst tegen Leo Keijzer door de f-pion niet op te spelen.
Het witte aanvalsplan was gericht op de zwarte d6-pion. Soms heb je meer en betere mogelijkheden.
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/7/Game23682656.html

IM Stefan Kuipers wint Leiden Chess Tournament
IM Stefan Kuipers heeft het Leiden Chess Tournament gewonnen. Hij eindigde gelijk met de Indiase
GM Sundar Shyam. Op basis van het resultaat in de onderlinge partij werd Kuipers toernooiwinnaar.
Het toernooi vond plaats van 14 – 23 juli .
Toernooisite: www.leidenchess.com. Zie daar ook partijen die op liveborden zijn gespeeld.

Stefan Kuipers bespreekt zijn partijen in YouTube video’s op zijn TricksOnly kanaal:
www.youtube.com/TricksOnly.
Hij meldt: Naast de analyses op Youtube heb ik ook zojuist al mijn partijen geüpload naar lichess.
Daar kunnen mensen ze zelf doorklikken en engine en database raadplegen etc. Het heeft in feite de
basisfunctionaliteiten van Chessbase. Link: https://lichess.org/study/mSphlqHU.
Stefan Kuipers beschrijft hoe je partijen naar Lichess kunt uploaden:
Ga naar www.lichess.org
Klik boven in het menu op Learn --> Study.
Klik rechts bovenin op het groene kruis om een nieuwe Study te starten.
Stel de naam en andere instellingen in.
Klik op 'New Chapter' om een partij toe te voegen.
Een partij kan op meerdere manieren geïmporteerd worden, of gewoon zelf ingevoerd worden.
Partijen kunnen publiekelijk of privé worden gemaakt (of beschikbaar voor specifieke members),
afhankelijk van de instellingen die geselecteerd zijn.
De engine en database zijn aan de rechterkant van het scherm bij de notatie beschikbaar.
De instellingen die aan het begin zijn ingevoerd kunnen later altijd nog gewijzigd worden.
Partijen van Stefan Kuipers (of anderen) kun je op Lichess.org als volgt vinden:
www.lichess.org, Tab Leren, Study, in regel met ‘All studies’ naam Stefan Kuipers invullen en enter.
GM Roeland Pruijssers scoorde 5,5/9 met tpr 2304.
FM Max Warmerdam scoorde 5,5/9 met tpr 2417.

IM Merijn van Delft begon goed maar viel terug. Hij scoorde 5,5/9 met tpr 2438. Hij miste in ronde 7
een interessante mogelijkheid op tegenspel via een torenoffer op zet 30 tegen GM Sundar Shyam.
Shyam, Sundar - Van Delft, Merijn
Leiden Chess Tournament 2017 DC Leiden (7), 21.07.2017
1.e4 c5 2.Pe2 Pf6 3.Pbc3 d6 4.g3 Pc6 5.Lg2 g6 6.0–0 Lg7 7.d3 0–0 8.h3 Tb8 9.Le3 b5 10.Dd2 b4
11.Pd1 Te8 12.f4 Dc7 13.f5 a5 14.Lh6 Lh8 15.Pe3 Pe5 16.Pf4 Lb7 17.Df2 Lg7 18.Lxg7 Kxg7 19.fxg6
hxg6 20.g4 Th8 21.c3 g5 22.Pfd5 Lxd5 23.exd5 Pxd3 24.Df5 c4 25.Dxg5+ Kf8 26.Pf5 Th7 27.De3 Dc5
28.Pd4 Pxd5 29.De4 bxc3 30.bxc3 Pxc3 31.Dxh7 Pe2+ 32.Kh1 Pg3+ 33.Kh2 Pxf1+ 34.Txf1 De5+
35.Kh1 Ke8 36.Pc6 Pf2+ 37.Txf2 Tb1+ 38.Dxb1 1–0
Partij in gameviewer:
www.viewchess.com/cbreader/2017/7/25/Game8267093.html
IM Thomas Beerdsen kan niet tevreden zijn over zijn toernooi (tpr 2382 lager dan rating 2452). Hij
eindigde toch gedeeld derde met 6,5/9 door te winnen in ronde zeven en acht, terwijl in ronde
negen zijn tegenstander afwezig was.
Beerdsen speelde in ronde 8 een interessante partij vol spektakel, die hij voor deze nieuwsbrief van
commentaar heeft voorzien.
Beerdsen, Thomas - Tomov, Georgi
(8), 22.07.2017 (Commentaar Thomas Beerdsen)
1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.De2 Geen gebruikelijk systeem, maar wel een leuk verrassingswapen. 3...d4 4.Pd1
c5 5.d3 Pc6 6.g3 e5 7.f4 Ld6 8.Pf3 Pge7 9.f5 f6 10.g4 h6 11.Lg2 Ld7 12.a3 Ik voorkom Pb4 voor altijd.
12...b5 13.Pf2 Pc8 14.h4 Pb6 15.g5 hxg5 16.hxg5 Txh1+ 17.Lxh1 [17.Pxh1 Met het idee Pg3-h5 kan
ook, maar ik dacht dat Lxh1 beter was.] 17...De7 18.Pg4 0–0–0 19.Dh2 Nu kan ik zo mijn dame
activeren, de reden waarom ik met de loper terugsloeg op h1. 19...Tf8 20.Dh7 Df7 21.Ph4 Dg8
22.Dxg8 Txg8 23.Lg2 Le7 24.Pg6 Ld8 25.Lh3 Pe7 26.gxf6 Pxg6 27.Ph6!? [Dit was het eerste waar ik
naar had gekeken, maar ik vond dit toch niet zo goed na 27.f7 Th8 28.fxg6 Le7 Het paard op g4 of de
loper op h3 gaat er nu af. Ik wist niet zeker of de vrijpion genoeg compensatie zou geven.] 27...Te8?
[Het offer aannemen was waarschijnlijk het beste. 27...gxh6 28.f7 Lh4+ Een nuttig tussenschaakje.
29.Kd1 (Na 29.Ke2 Pf4+ 30.Lxf4 dreigt er geen fxg6 meer, en heb ik niet 2 sterke verbonden
vrijpionnen. 30...Tf8 31.Lxe5 Txf7 Zwart heeft een stuk meer, maar mijn sterke pionnenblok geeft me
nog wel kansen.) 29...Pe7 30.Lxh6 Tg1+ 31.Ke2 Txa1 32.f8D+ Kb7÷ Met kansen voor beide.] 28.fxg7

Lh4+ 29.Ke2 Pe7 30.Ld2 Ik wil mijn toren activeren. 30...Lf6 [30...Pg8 Om de pion meteen te
blokkeren was nog de laatste kans.] 31.Tg1 Pg8 32.Tg6 Lxg7 33.Txg7 Pxh6 34.Lxh6 Th8 35.Tg6 Le8
36.Lg4 Ik stap uit de h-lijn, waardoor mijn loper van h6 ook een keer weg kan. Mijn toren kan niet
geslagen worden. 36...Pd7 [36...Lxg6 37.fxg6+ Kc7 38.g7 Tg8 39.Le6+-] 37.Ta6? Onhandige zet, dit
laat een nieuwe kans toe. 37...Pb8 [37...Pb6! 38.Lg7 Th2+ 39.Ke1 Th1+ 40.Kf2 Kb7 41.Ta5 En nu staat
mijn toren behoorlijk buitenspel, wat zwart goede kansen geeft.] 38.Te6 Ld7 39.Tf6 Le8 40.Kf3 Pd7
41.Ta6 Th7 [41...Pb6 Werkt nu niet meer, want Th2 is niet meer met schaak. 42.Lg7 Th2 43.Txa7]
42.Te6 Lf7 43.Lg5 Kc7 [43...Lxe6 44.fxe6] 44.Te7 Kd6 45.f6 Lg6 46.Txh7 Lxh7 47.Lxd7 1–0
Partij in gameviewer: www.viewchess.com/cbreader/2017/7/25/Game5594546.html
In Chessbase 14 kun je links naar partijen in een gameviewer als volgt aanmaken:
Sla partij als pgn op (bijvoorbeeld op bureaublad)
Open bestand in Chessbase
Rechtsklik op partij
Uitvoer
Klik op plaats op internet
Kies ‘Eén klik publicatie’
Link naar partij in gameviewer staat in browserregel

A brilliancy van Anand in de Sinquefield Cup
Zie www.chess.com/news/view/anand-wins-brilliancy-vs-caruana-carlsen-defeats-so-3621.
Partijen kunnen ook gevolgd worden via www.chess24.com met commentaar van GM Yasser
Seirawan, GM Maurice Ashley en WGM Jennifer Shahade.
Zie ook https://saintlouischessclub.org.
Saint Louis Rapid en Blitz 13 – 19 augustus met onder meer Kasparov:
http://grandchesstour.org/2017-grand-chess-tour/stlrb
Offerpartij Kramnik – Bluebaum, Dortmund 2017
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/7/26/Game719306593.html

Orde en chaos in het schaakspel
Wordt het schaakspel uiteindelijk door vaste regels en logica beheerst, of is het gewoon een
'random' spelletje?. Die vraag stelde Arne Moll zich in 2008 op de site www.chessvibes.com.
Na technische veranderingen op de site is een aantal oudere artikelen niet goed leesbaar. Sitebeheerder Peter Doggers was zo vriendelijk om het artikel te herstellen, vanwege de link naar het
verhaal in deze nieuwsbrief.
www.chessvibes.com/?q=columns/langenorder-and-chaos-in-chesslangenlangnlorde-en-chaos-inhet-schaakspellangnl.
Orde en chaos worden niet alleen bepaald door de mogelijkheden van het spel.
De speler (‘het zeventiende schaakstuk’) heeft er met al zijn beperkingen ook invloed op.
J.H. Donner noemde schaken een geluksspel. ‘Want wie heeft zichzelf in de hand?’.
Een schaakpartij spelen betekent informatie verwerken. Hoe meer informatie en hoe
complexer die is, hoe groter de kans dat informatie verkeerd verwerkt wordt. Dat biedt kansen: als je
slechter staat kun je mogelijk een stelling complexer maken. Daarmee neem je wellicht risico’s, maar
de tegenstander krijgt meer kansen fouten te maken. Dit heet de ‘chaos-toeval strategie’.
Wie geïnteresseerd is in aanverwante thema’s kan zijn hart op halen bij het lezen van het boek ‘The
Joys of Chess’ van Christian Hesse. Zijn verhalen dragen titels als ‘Quantum logic in chess’,
‘Determinism’, ‘The impossible’ en ‘Logic and the logical’.
Interessante lectuur in dit verband is een verhaal van GM Lubomir Kavalek in de Huffington Post:
www.huffingtonpost.com/lubomir-kavalek/joys-of-chess-from-krabb_b_1079581.html
Zie ook: www.huffingtonpost.com/author/lubomir-kavalek.

Arbitersblog Deurne over nieuwe FIDE-regels
Wereldschaakbond FIDE heeft de schaakspelregels aangepast.
Zie hier voor de vorige nieuwsbrief van Schaakacademie Apeldoorn.
Peter Beeckmans geeft hier ook informatie over In het arbitersblog van het Belgische KSK Deurne:
http://kskdeurne-arbitersblog.blogspot.nl.
Via deze site kan men ook vragen over arbiterskwesties stellen.
Tevens geeft de site een link naar de blog Brabo-schaken: http://schaken-brabo.blogspot.nl.

Stellingen uitspelen op Playchess en ChessBase video portal
Chessbase heeft een nieuwe functie toegevoegd aan Playchess: Je kunt stellingen uitspelen met
iemand anders. Zie de procedure op de site Chess News van ChessBase:
http://en.chessbase.com/post/playing-out-positions-onplaychess?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=485ac7342819478583e00f26ae1cd9ba
&uid=19020117&nid=244+289476616
Via Playchess kunnen premium members wekelijks live lezingen van schaakmeesters volgen.
Eén van de meesters is IM Merijn van Delft. Hij geeft lezingen op woensdagavond vanaf 20 uur.
Behalve als hij een toernooi speelt.
De meesters tonen een partij op een bord en vertellen daar een verhaal bij. Via de chat kunnen
kijkers vragen stellen. Sinds kort kun je de meesters ook op video zien. Zie:
https://videos.chessbase.com/en (met archief van lezingen)
https://en.chessbase.com.

Chinees Wunderkind GM Wei Yi in Hoogeveen
Het Chinese ‘Wunderkind’ GM Wei Yi speelt in Hoogeveen van 21 t/m 25 oktober een match tegen
het Oekraïense genie GM Vassily Ivanchuk. Ook is er een match tussen GM Jorden van Foreest en
GM Adhiban Baskaran.
Toernooi-informatie Hoogeveen: www.hoogeveenchess.nl.
GM Jan Gustafsson spreekt over briljante combinaties van Wei Yi in een Chess24 uitzending:
www.youtube.com/watch?v=et3OO2-PhEw&feature=em-subs_digest
Zie ook https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/danzhou-supergm-2017/1/1/5
GM Wei Yi speelde tegen GM Lazaro Bruzon Batista in 2015 de (een?) partij van de eeuw:
Video GM Daniel King: www.youtube.com/watch?v=3HLVJE1uvNo.
Chessgames.com: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1795096 (met pgn-download).

Quote Picasso: Computers zijn nutteloos, want ze kunnen alleen vragen beantwoorden
Geciteerd door Garry Kasparov in Google interview over zijn boek Deep Thinking:
www.youtube.com/watch?v=zhkTHkIZJEc.
Oud-wereldkampioen Kasparov was in 2010 en 2011 trainer van wereldkampioen Magnus Carlsen.
Kasparov vertelt dat Carlsen de computer alleen maar ziet als een rekenmachine waarmee hij
achteraf analyses kan controleren.
GM Jonathan Rowson (die ooit voor Apeldoorn heeft gespeeld) heeft in het laatste nummer van New
In Chess een kritisch verhaal geschreven over het boek Deep Thinking. Hij merkt onder meer op dat
het ook interessant is wat Kasparov niet meldt. Zie ook het Twitter account van Rowson:
https://twitter.com/Jonathan_Rowson/status/882902748718669824.

Schaakschakeringen, Nieuwsbrieven Nederlandse Bond van Correspondentieschakers:
www.correspondentieschaken.nl/archief. Het laatste nummer is van juni 2017.

Kalender
-

5-12 aug Vlissingen www.hztoernooi.nl/index.php/nl
23 augustus begin seizoen schaakschool Het Bolwerk
Zondag 27 augustus CODA Cultuurkwartier Open 2017, 12 – 17 uur informatiemarkt met informatie en
simultaan Schaakacademie Apeldoorn
1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi)
13 september, proefles Seniorenschaak Het Bolwerk, zaal 2, 10.30 – 12.45 uur
30 september OSBO jeugdleidersvergadering Elst
Vrijdag 20 oktober, vergadering Apeldoornse schoolschaakcompetitie, De Stolp, 20 uur
21-28 oktober Hoogeveen Schaaktoernooi www.hoogeveenchess.nl

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2017 – 2018 Zie ook overzicht onder aan deze kalender.
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/34-osbo-jeugdkalender-2017-2018-dd-19-7-2017
Bijzondere dagen: http://feestdagen.nl

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 1: 17 september 2017
Training 2: 8 oktober 2017
Training 3: 5 november 2017
Training 4: 26 november 2017
Training 5: 17 december 2017 Meerkampen
Training 6: 4 februari 2018
Training 7: 11 maart 2018
Training 8: 22 april 2018
Training 9: 13 mei 2018 Thematoernooi
Training 10: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl
Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.

Nieuw initiatief jeugdtoernooien:
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018
Ronde 1: 16 september 2017
Ronde 2: 7 oktober 2017
Ronde 3: 4 november 2017
Ronde 4: 25 november 2017
Ronde 5: 16 december 2017
Ronde 6: 3 februari 2018
Ronde 7: 10 maart 2018
Ronde 8: 7 april 2018
Ronde 9: 21 april 2018
www.schaken.nl/competitie-2017-2018

Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
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
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
Stefan Kuipers
Twitch-kanaal: www.twitch.tv/tricksonly
Twitch-uitzendingen: www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
YouTube-kanaal: www.youtube.com/TricksOnly
Facebook-pagina: www.facebook.com/TricksOnlyNL
Twitter-account: https://twitter.com/TricksOnlyNL
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

Zie ook volgende pagina.

