Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 57 – 7 september 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.

Partij jongens tegen meisjes op tuinschaakspel tijdens les in schaakschool Het Bolwerk.
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57e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers
schaaknieuws. 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 254 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
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Beginnerscursussen op basisscholen en BSO
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van veelal tien
lessen van een uur. De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Op basisschool Het Woudhuis zijn ideeën over schaaklessen.
Op basisschool de Hertog van Gelreschool is maandag 4 september een beginnerscursus begonnen van twaalf
lessen na schooltijd (14.10 - 15.00 uur). Er zijn 25 deelnemers.
Bij BSO ‘OOK bij Doomijn’ in Osseveld-Woudhuis begint bij voldoende animo 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 is vanaf 22 september 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-, telefoon- 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.
Privétrainingen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.
Boeken schaakpsychologie
Previews: www.schaaktalent.nl.

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

Stertraining Schaakacademie Apeldoorn 2017 – 2018: studiegids en documentatie-dvd
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.
IM Merijn van Delft traint een groep op niveau Ster 4-5.
Nico Zwirs en Karel van Delft trainen samen een groep op niveau Ster 1-2.
Informatie over de trainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
De ouderbijeenkomst is op de tweede trainingsdag van 14-15 uur.
Alle deelnemers krijgen een documentatie-dvd voor zelfstudie en een studiegids.
Er zijn nu 6 deelnemers in groep 4-5 en 8 in groep 1-2.
De eerste training is zondag 17 september. Beide groepen zijn van 14 – 17.15 uur.

Jessica versus moeder Olga. Beer kijkt toe.

Jessica versus Hidde. Lois begeleidt de partij.

Meisjes versus jongens. Karel noteert. Partij bespraken we week later.

Pion g2 is giftig, variant: 1.e4 e5 2.Lc4 Dg5 3.Pf3 Dxg2 4.Tg1 Dh3 5.Lxf7+ Kxf7 6.Pg5+.

Vooraan spelen Mads en Jessica ‘Hands and Brains’ tegen Thijs en Hidde.

Chris Doornekamp coördineert de schoolschaakclub van De Regenboog en de Apeldoornse scholencompetitie. Hij kwam
op bezoek bij Het Bolwerk. Hij speelde met Jessica Square4Chess. Je kan een stuk inplaatsen of op het bordje gaan of
slaan. Je kan zelf afspreken met welke vier stukken je allebei speelt. Dat zijn vaak dezelfde, maar dat hoeft niet.

Het Narrenmat is het snelst mogelijke mat. STUDT helpt niet. Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken helpt niet. Dekken kan
niet bij een koning, evenmin als Tegenaanval.

Hugo maakte een aantal foto’s van de les.

Met een groepje overleggen over een zet is een kunst apart. Van die vaardigheid kun je een leven lang plezier hebben.

Lois zet programma ‘Schaken is cool’ mat.

Schaakschool Het Bolwerk speelt met tuinschaakspel
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 30 augustus de tweede training van dit seizoen.
Er waren tien deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
Partij met tuinschaakspel. Chessmatec. Film Lang leve de koningin. Stellingen Opstapje 1 (blz 12).
Partijtje gewoon bord. Hands and Brains.
Verslag 14.45 groep:
Vrij schaken (Hands and Brains, partijtje, tuinschaakspel). Terugblik CODA festival (Liv en Lois hielpen
kraam opbouwen, video bekeken radio-interview Lois en Mads). Stap 2 H1 inleiding en oefeningen.
Partijtje Lichess.org: Karel speelt partijtje met uitleg. Partijtje jongens tegen meisjes tuinschaakspel,
Karel noteert.
Verslag 16.00 groep:
Vrij schaken op tuinschaakspel. Chess Movies partij 2. Stap 3 H3 inleiding en 7 oefeningen A. Meester
tegen Amateur partij 1. Vrij schaken op tuinschaakspel.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 6 september de derde training van dit seizoen.
Er waren negen deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
Square4Chess, Chessmatec, Stap 1 H2, Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz 15, Film ‘Lang leve de
koningin’, partijtje.
Verslag 14.45 groep:
Vrij schaken (partijtjes, S4C, Raindrop), team doet mee aan Apeldoornse scholencompetitie, site EK
jeugd, Stap 2 H2 inleiding en oefeningen, Analyseren met Fritz (partij jongens – meisjes, Lois –
Schaken is cool), thema giftige pion, vrij schaken op tuinschaakspel (jongens vs meisjes).
Verslag 16.00 groep:
Vrij schaken tuinschaakspel. Partij tegen ‘Schaken is cool’ (kent geen melding van driemaal zelfde
stelling), Chess Movies partij 3, Stap 3 H3 oefeningen, partij tegen Karel met uitleg tussendoor.

Lois en Mads gaven tijdens het Cultureel festival van CODA een interview aan RTV Apeldoorn.

Mads gaf uitleg over kat en muizen.

Leuk om als echtpaar weer tegenover elkaar aan het schaakbord te zitten.

Lois en Mads gaven radio-interview tijdens Cultureel festival CODA
CODA organiseerde zondagmiddag 27 augustus een cultureel festival in en rondom de Centrale
Bibliotheek aan de Vosselmanstraat.
Schaakacademie Apeldoorn was aanwezig met een informatiekraam.
Liv en Lois hielpen bij het opbouwen van de kraam.
Lois en Mads gaven tijdens het Cultureel festival van CODA een radio-interview aan RTV-Apeldoorn.
Zie video: www.youtube.com/watch?v=up4aClfIdNg&feature=youtu.be.

HEMA verkoopt schaakspelen voor 2 euro
De HEMA verkoopt schaakspelen voor 2 euro. En dan krijg je er nog een damspel bij ook.
Wie geen schaakspel heeft of iemand een schaakspel cadeau wil geven kan dus goedkoop terecht.
Voor scholen is het ook een mooie mogelijkheid om goedkoop aan schaakspelen te komen.
www.hema.nl/winkel/kind/kinderspeelgoed/educatief-speelgoed/spellen/schaken-en-dammen-(60200077)

Eerste les beginnerscursus basisschool Hertog van Gelre
Op de Hertog van Gelre school was maandag 4 september de eerste van twaalf wekelijkse lessen van
een beginnerscursus schaken. Karel van Delft geeft de lessen.
Er zijn 25 deelnemers. Dat zijn flink wat namen om direct te onthouden. Karel maakte een
‘smoelenvideo’: Alle kinderen noemde hun naam. Karel maakt daarvan een overzicht van foto’s met
bijbehorende namen.
In de eerste les legde Karel het schaakspel in grote lijnen uit. Dat gebeurde door een partijtje te
spelen tegen het schaakprogramma ‘Schaken is cool’.
Het programma kun je vinden via www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken.
Ook bekeken de kinderen fragmenten van de film ‘Lang leve de koningin’.
Die film gaan we in de lessen bekijken.
Karel legde uit hoe het spelletje ‘Kat en muizen’ (dame versus acht pionnen) gaat.
Dat oefenden de kinderen daarna.
Alle kinderen kregen het boekje ‘Ik leer schaken’ mee. Dat kunnen ze thuis bekijken.
Een preview van het boekje: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken.
De kinderen krijgen ook een account voor de app van www.chessmatec.com (gamend leren).
De kinderen kregen businesskaartjes mee waar de sites www.schaakacademieapeldoorn.nl en
www.schaaktalent.nl op genoemd worden.
Om zelf te schaken, kun je kijken op: www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken.
De lesopzet is in grote lijnen: rondvraag, les, film, zelf oefenen.
De volgende lessen gaan we onder meer de Stappenmethode via het digibord doen. Ook kijken we
de film Lang leve de koningin’. Het laatste deel van de les spelen we allerlei minichess games, zoals
bijvoorbeeld Square4Chess. Volgende les gaan we oefenen hoe je thuis met Chessmatec kan werken.

Samen tegen ‘Schaken is Cool’ op cbs Oud Zandbergen.

Juf Judith speelt ook mee in de competitie.

Lemar verslaat meester Karel met Banterblitz. (foto juf Jolien)

Schaakseizoen basisschool cbs Oud Zandbergen weer begonnen
Op basisschool cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide zijn dinsdag 4 september de schaaklessen in de
hoogbegaafdenklassen weer begonnen. Karel van Delft geeft hier voor het achtste seizoen schaakles.
De lessen zijn heel gevarieerd. Vaste onderdelen zijn tactiek en samen partijen spelen/analyseren,
competitie en varia. Varia is heel breed, dat varieert van spreekbeurten tot minigames. In de jongste
klas waren veel nieuwe leerlingen. Zij hebben het boekje ‘Ik leer schaken’ gekregen.
Banterblitz is een partijvorm waarbij de sterkere speler minder tijd heeft en ondertussen uitleg geeft
over de partij. Karel krijgt 2 minuten, de leerling 8 minuten. Elke les is een andere leerling aan de
beurt. Karel laat nog wel eens een stuk in staan of hij let niet op de tijd. Als je oplet, kun je daar als
leerling van profiteren.
‘Schaken is cool’ kun je vinden via: www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken.

Preview boekje ‘Ik leer schaken’:
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken.

Basisscholen gezocht voor Apeldoornse schaakcompetitie
Chris Doornekamp meldt:
Dit najaar starten we weer met de Veluws College schaakcompetitie voor basisscholen in Apeldoorn
(en omgeving). We verwelkomen graag ook nieuwe scholenteams! Wat heb je nodig?
 4 enthousiaste schakers op jouw basisschool die samen een team vormen
 staat open voor alle schaakniveaus, dus ook voor beginner
 5 speelronden: gemiddeld 1 keer per maand in periode november-mei
Je speelt per ronde 2 partijtjes.
 locatie rouleert onder de deelnemende teams
 aanvangstijd 18.30 uur tot circa 19.45u
 geen kosten voor deelname
Kinderen vinden het over het algemeen erg leuk om hieraan mee te doen. Nog te weinig schakers
op jouw school? Laat het weten en we kunnen een schaakworkshop aanbieden in de klas!
Aanmelden kan door een mail te sturen aan schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl.
Voor meer informatie kan je ook contact leggen met Chris Doornekamp (06-24830644).

Beginnerscursus schaken voor senioren in de Groene Hoven
In ontmoetingsplek de Groene Hoven start vrijdag 22 september bij voldoende belangstelling een
beginnerscursus ‘schaken voor senioren’.
Zie de flyer hier boven.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.

Een mooi vervolg op beginnerscursussen voor senioren is Schaken overdag.

Beginnerscursus schaken voor senioren in Het Bolwerk
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.
Er zijn tot dusver zes aanmeldingen voor de cursus. Die gaat zeker door.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.

Nieuw boek Afek: Extreme Chess Tactics
GM Yochanan Afek meldt:
My new book is out!
www.gambitbooks.com/books/Extreme_Chess_Tactics.html.

Tweedehands boeken Marc Speijers
Marc Speijers meldt:
Schaakvrienden,
Een nieuw seizoen, nieuwe kansen.
De afgelopen tijd zijn weer 250 tweedehands items toegevoegd aan www.schaakboek.nl.
(www.schaakboek.nl/2e-hands/nieuwste-aanwinsten-2e-hands).
Bestellen kan via het winkelwagentje op de site.
Email: info@schaakboek.nl.

Draaiboek Gelderse Sport Federatie
Vanwege de nationale sportweek heeft de Gelderse Sport Federatie een draaiboek samengesteld.
Organisaties kunnen daar inspiratie en tips uit halen als ze evenementen organiseren.
Het draaiboek kun je als pdf downloaden en/of via internet lezen.
Zie www.geldersesportfederatie.nl/sportweek/DraaiboekNSWvoorverenigingen2017.pdf.
Meer info over GSF en sportweek: www.geldersesportfederatie.nl/sportweek.
Informatie Jeugdsportfonds voor sportsubsidie kansarme kinderen
www.kansenvoorallekinderen.nl/aanvragers

Kritische opmerkingen over nieuwe spelregels FIDE
De nieuwe spelregels van wereldschaakbond FIDE hebben geleid tot kritiek. Onder meer van arbiters.
Zie bijvoorbeeld een ‘draadje’ op Utrechtschaak: www.utrechtschaak.nl/pda_disc.aspx?id=1006.
Informatie over de nieuwe spelregels staat in de nieuwsbrieven 54 en 55.
Daar staan ook twee links:
o www.schaakbond.nl/voor-schakers/reglementen-en-regelingen/handboek-knsb/schaakregels
o http://kskdeurne-arbitersblog.blogspot.nl. Ook voor vragen over arbiterskwesties.
Zie voor de nieuwe spelregels de FIDE-site.
www.fide.com/fide/handbook.html?id=207&view=article.
Koos Stolk (KNSB) verwijst desgevraagd naar een mail van de FIDE:

Dear Sirs,
FIDE has published the Agenda and Annexes for the Executive Board meeting which
will be held on 13-14 October 2017 in Goynuk, Antalya, Turkey.
Download the AGENDA.
The list of Annexes is available on the FIDE website here.

Best regatds,
Elista FIDE Office

Agenda:
www.fide.com/images/stories/NEWS_2017/FIDE_News/88th_Congress/2017_Executive_Board_Age
nda.pdf
List of Annexes:
www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10390-88th-fide-congress-executive-boardagenda-and-annexes.html
Koos Stolk merkt op:
‘Zie ook punt negentien van de komende GA agenda. Ze willen weer de regels wijzigen. Dat moeten
ze niet doen. Een keer in de vier jaar is prima.’
GA is General Assembly (Algemene vergadering).

De belangrijkste wijzigingen in de FIDE spelregels hingen bij het Open Schaak Kampioenschap van
Arnhem (OSKA) 2017 op het raam geplakt. Het laatste punt (9.6) was niet helemaal duidelijk. Er is
bedoeld dat een arbiter ingrijpt en een partij remise verklaart als vijf maal dezelfde stelling is bereikt.
Dat zijn niet per se vijf achtereen volgende zetten. Als dezelfde stelling op bijvoorbeeld zet 55, 61, 62,
70 en 89 wordt bereikt, verklaart de arbiter de partij, als hij dit heeft waargenomen, remise.
Het is nog steeds zo dat een speler remise kan claimen als drie maal de zelfde stelling wordt bereikt.
Juiste procedure: zet noteren, klok stilzetten, remise claimen en de arbiter er bij halen. Je moet de
zet dus opschrijven, maar je mag hem niet uitvoeren. Doe je dat wel, dan gaat de partij verder.
(Met dank aan arbiter Huub Blom).

Uit nieuwsbrief 40 over het WK rapid 2016 in Qatar:
In de rapidpartij tussen GM’s Adley en Flores kwam een eindspel koning-toren vs koning-paard op
het bord. Zwart claimde tweemaal te vroeg remise op basis van de 50 zetten regel. Paardspeler
Flores speelde daarna de 50e zet zonder claim. Wit vervolgde met mat. Zwart had de klok moeten
stilzetten en aan de arbiter moeten zeggen dat hij remise claimde en welke zet hij had willen doen.
Daarmee was het remise geweest. Hij deed dat niet en de volgende zet was mat.
= Zie ook: Most controversial Game Adly vs Flores Round 16 Bitz Qatar 2016
www.youtube.com/watch?v=_ME_yry5crE

Analyse v.l.n.r. GM Leonid (Zvulon) Gofshtein, Armen Hachijan en Stefan Kuipers. Dieren 2007.

Quote GM Leonid Gofshtein: I understood that my aim should be to reach a good position.
In my younger days I used to search for the ‘best move’. As I grew up, the more experience I gained,
the better I understood that my aim should be ‘to reach a good position’.
GM Leonid (eerder ook Zvulon) Gofshtein (1953 – 2015) zei dit in een interview met FM Amatzia Avni
in het boek ‘The Grandmaster’s Mind’. Hij heet daar Zvulon.
Denk niet in zetjes, zetten hoeven niet altijd perfect te zijn, probeer een goede stelling te bereiken.
Gofshtein maakte veel gebruik van intuïtie (onbewuste patroonherkenning en associatief denken).
Hij gaf uitdrukkelijk aan dat het in cruciale stellingen wel belangrijk is varianten goed te berekenen.
Bepaalde stellingen vermeed hij om zoveel mogelijk zijn eigen stijl te kunnen gebruiken.
GM Yochanan Afek schrijft desgevraagd: ‘GM Gofshtein was my good friend since he immigrated to
Israel in 1990 or so. We played together for many years in the same teams in 3 different countries:
Israel (Tel-Aviv), Germany (Betzdorf) and France (Noyon) and we played each other many
tournament games with an equal score though almost all games were decisive. He was a great
fighter and won many opens. I remember one summer he won 7 opens in Europe.
He adopted this name Zvulon but came back to the original Leonid (we called him Lonya).
He was very sociable and amiable. No enemies whatsoever. I hope that they will organize a classical
tournament in his memory one day.’
Afek attendeert op de pagina (en fotopagina) van Gofshtein op Facebook.
In ‘The Grandmaster’s Mind’ onderzoekt psycholoog Avni hoe topschakers denken. Hij doet dat via
interviews met een dozijn Israëlische schakers, waaronder GM Boris Gelfand en GM Ilja Smirin.
In het tweede deel van het boek bespreekt Avni thema’s als denken van grootmeesters, een systeem
voor probleem oplossen, serendipiteit, expertise en kritische succesfactoren.
Over serendipiteit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Serendipiteit (speld zoeken en boerenmeid vinden).
Over intuïtie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Intu%C3%AFtie.
Meer informatie over Gofshtein: https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Gofshtein.
Partij IM Merijn van Delft – GM Zvulon Gofshtein, Hoogeveen 2007:
Gameviewer www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1477116.
Gofshtein beschouwde een partij tegen GM Mark Tseitlin als één van zijn beste (Israël 1991):
Gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1571976.
Yochanan Afek stuurde het volgende fragment:
Erenburg, Sergey (2523) - Gofshtein, Leonid D (2522)
ISR-chT Israel (5), 31.01.2004

21...Bxf3!! A beautiful tactical strike concluding the game at once. 22.Bxg6 [22.Qxf3 Nxf3 23.Bxg6
fxg6–+] 22...Bxg2 23.Rhg1 hxg6 [23...Bf3!? 24.Bxf7 Bxd1 25.Rxd1 Nf3 26.Ncb1 d5–+] 24.Rxg2 Nf3
25.Ncb1 e4 26.Rh1 d5 The extra pawn and the dominating position of pieces make white's position
undefendable. 27.Kd1 Ne5 28.Nc3 f5 29.Ne2 Ng4 30.Nf1 d4–+ 31.Nf4 Bxf4 32.gxf4 Rh7 Threatening
to double the rooks on the h-file 33.Rxg4 A despair sacrifice 33...fxg4 34.Ng3 e3 35.Ke2 Rf8 36.c3
dxc3 37.bxc3 Rxf4 38.Nf1 Re7 39.Rh2 Ra4 0–1
Partij in game viewer http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/26/Game11608890.html.
Commentaar: Leonid Gofshtein.

Kort nieuws

IM Thomas Beerdsen (links) versus Jeffrey van Vliet.

Topborden OSKA 2017, rechts vooraan IM Willy Hendriks, rechts achteraan GM Ruud Jansen.

Bas de Boer.

Lucas de Jong is blind. Hij speelde mee in de B-groep.
Lucas heeft via speciale apparatuur meegewerkt aan de eindredactie van het boek Schaakideeën, dat in de Stertraining
wordt gebruikt. Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen. Over schaken en blinden:
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-en-slechtziende-schakers.

IM Thomas Beerdsen wint OSKA en OSBO-titel 2017
IM Thomas Beerdsen heeft met 5,5/6 het OSKA gewonnen en daarmee ook de OSBO-titel.
Zie voor uitslagen: www.asv-schaken.nl
Stertrainingsdeelnemer Bas de Boer versloeg IM Willy Hendriks, die zich in combinaties verslikte.
Bas mailde onderstaande twee partijen.

De Boer, Bas - Janssen, Toon
OSKA 2017 (3), 03.09.2017
1.Pf3 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.g3 0–0 5.Lg2 d6 6.d4 c6 7.0–0 Da5 8.e4 Dh5 9.Pg5 Dxd1 10.Txd1 h6
11.Pf3 Pbd7 12.h3 e5 13.d5 c5 14.Le3 a6 15.Pd2 Ph5 16.Lf3 Pdf6 17.Kh2 g5 18.Lxh5 Pxh5 19.f3 Ld7
20.a4 b6 21.Tdb1 a5 22.Pb5 Lxb5 23.cxb5 Tab8 24.Pc4 Tfd8 25.Kg2 Lf8 26.Th1 Le7 27.Tag1 Kh7
28.Ld2 Pg7 29.Pe3 Tf8 30.g4 Th8 31.Kf2 Tbg8 32.Ke2 f6 33.h4 Kg6 34.hxg5 hxg5 35.Pc4 Txh1
36.Txh1 Tb8 37.Kd3 Tb7 38.Th8 Kf7 39.Ta8 Pe8 40.Pe3 Pg7 41.Tc8 Td7 42.Tb8 Ld8 43.Pc4 Pe8
44.Pxb6 Lxb6 45.Txb6 Kg6 46.Tb8 Te7 47.Lxa5 f5 48.exf5+ Kf7 49.Ld2 Pf6 50.Lxg5 e4+ 51.fxe4 Txe4
52.Lxf6 1–0
Partij in gameviewer http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/5/Game10532265.html.
Hendriks, Willy - De Boer, Bas
OSKA 2017 (5), 03.09.2017
1.g3 c5 2.Lg2 Pc6 3.d3 g6 4.e4 Lg7 5.f4 d6 6.Pf3 e6 7.0–0 Pge7 8.c3 0–0 9.Le3 b6 10.Lf2 La6 11.Te1
Tc8 12.De2 d5 13.e5 d4 14.c4 Pf5 15.Pbd2 Pe3 16.Pe4 Pxg2 17.Kxg2 Tc7 18.g4 f5 19.exf6 Lxf6 20.Lg3
Lb7 21.Kg1 h6 22.a3 Lg7 23.h3 Tcf7 24.Ph4 Kh7 25.Tf1 Lf6 26.Pxf6+ Dxf6 27.Pf3 a6 28.Pd2 La8
29.Tae1 Pd8 30.Tf2 De7 31.Kh2 Db7 32.Pe4 Dc6 33.b4 Da4 34.bxc5 Lxe4 35.Dxe4 bxc5 36.Lh4 Dxa3
37.Lxd8 Txd8 38.Dxe6 Tdf8 39.f5 gxf5 40.Txf5 Db2+ 41.Te2 Db8+ 42.Tee5 Txf5 43.gxf5 Tg8 44.f6
Db2+ 45.Te2 Dc1 46.Df5+ Kh8 47.Tg2 Txg2+ 48.Kxg2 Dg5+ 49.Dxg5 hxg5 50.Kf3 a5 51.Ke4 a4 52.Kf5
Kg8 0–1
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/5/Game10448546.html.
IM Thomas Beerdsen mailde onderstaande partij met commentaar.
Beerdsen, Thomas (2445) - Hendriks, Willy (2410)
OSKA 207, 02.09.2017
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.b3 a6 4.Lb2 Pc6 5.c4 Tb8 6.g3 d6 7.d4 cxd4 8.Pxd4 Ld7 9.Lg2 Pf6 10.0–0 Le7
11.Pc3 0–0 12.Te1 Da5? Dit laat een kleine truc toe. [12...Pxd4 13.Dxd4 b5] 13.Pxc6 bxc6 [13...Lxc6
Zou de normale zet zijn, maar dat gaat niet echt vanwege 14.Pd5²] 14.Pa4 Nu dreigen er dingen als
c5 of e5. 14...d5 15.Lc3 Dd8 16.Dd2 Ik voer de druk op, zonder dat zwart veel kan doen. 16...c5
17.La5 De8 18.exd5 Lxa4 19.bxa4 exd5 20.cxd5 Ik heb nu het loperpaar en een pion meer, wit staat
dus erg goed. 20...Dd7 21.Tad1 Ld6 22.Lc3 Tfe8 23.Dc2 [23.Lxf6 gxf6 Om de koningstelling kapot te
maken, kan wel, maar ik wilde mijn loperpaar niet zomaar opgeven.] 23...Txe1+ 24.Txe1 Te8 25.h3
Txe1+ 26.Lxe1 h5 27.Dc4 Db7 28.Lc3 Db1+ 29.Df1 Dc2 30.Lxf6 gxf6 31.Dxa6 Le5 32.Lf3 c4 33.Dc8+
Kh7 [33...Kg7 Kan ook niet echt, want na 34.Lxh5 werkt 34...Ld4 niet vanwege 35.Dg4+] 34.De8 Dg6
35.d6 Lxd6 36.Dc6 En Willy ging door zijn vlag, maar de stelling was al verloren. Ik heb een vrije apion en mijn koningstelling is veel veiliger. 1–0
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/9/6/Game1658015.html.
Interview radio RTV Apeldoorn Jan Kort met Karel van Delft over Schaakacademie Apeldoorn
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/RTV%20Apeldoorn%20interview%20Jan%20Kort%2
0met%20Karel%20van%20Delft%20over%20Schaakacademie%20Apeldoorn%20woe%206%20sept%
202017.MP3. Begint na 1.40 min. Het is een programma van een uur met tussendoor muziek.
Meer informatie over programma ‘De Vereniging’ staat op de site www.rtv-apeldoorn.nl.
MuConsult Apeldoorn thuis tegen BSG in Meesterklasse
Het eerste team van MuConsult Apeldoorn speelt zaterdag 16 september thuis tegen BSG. De
wedstrijd wordt gespeeld in Denksportcentrum Noord in Apeldoorn en begint om 13.00 uur.
Zie www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie.
Zie www.schaakstad-apeldoorn.nl en www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/wedstrijdkalenders.
Uitslagen Leids Kroegloperstoernooi
https://chessreporter.nl/leiden2017/standings/7.

FIDE World Cup
Vanaf 3 september. Zie http://tbilisi2017.fide.com en http://tbilisi2017.fide.com/results.
Zie ook www.chess24.com.
Magnus Carlsen doet mee aan matches die de uitdager van de wereldkampioen bepalen:
http://en.chessbase.com/post/the-most-interesting-match-ups-for-world-cup-2017.
GM Anish Giri heeft de eerste ronde overleeft, GM Benjamin Bok niet.
Giri moet na twee remises in ronde 2 tegen GM Motylev een barrage spelen.
Videoreportages GM Daniel King: www.youtube.co m/channel/UCMBATpFb--uLNAODOVWvCTA.
4-jarige en 95-jarige GM Yuri Averbakh
https://chess24.com/en/read/news/averbakh-spassky-karjakin-4-year-old-misha.
GM Ding Liren – GM Anish Giri
GM Anish Giri versloeg in augustus de sterkste Chinese speler Ding Liren in een match met 2,5 – 1,5.
Enige winstpartij in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/28/Game3343546.html.
Zie Chessbase site: https://en.chessbase.com/post/giri-gewinnt-match-gegen-ding-liren.
Hou Yifan's biggest success of her career!
www.youtube.com/watch?v=Kx_6W5aQR50&feature=em-subs_digest.
YouTube kanaal ‘Chess to Impress’: www.youtube.com/channel/UCgCqYuLGzp9x1m2rX6iAS3g.
Damentänze | Unglaubliche Studien #1
Video GM Niclas Huschenbeth over studie in samenwerking met IM Martin Minski:
www.youtube.com/watch?v=p751tdVOeZA&feature=share.

MacDonnell – Burn, 1910.

Download verzameling prachtige zetten die Huschenbeth heeft verzameld door aanmelden via:
www.subscribepage.com/greatestmoves.
Tip van Huschenbeth:
To view the PGN file, you can pretty much use any chess program or use the PGN viewer of
chesstempo and click on upload PGN. Then, in the dropdown menu, you can select the game you
want to view and play through it. Enjoy!
PGN inlezen in ChessTempo: https://chesstempo.com/pgn-viewer.html (bladeren, pgn uploaden).
Tricky Bishops
Artikel GM Karsten Müller: http://en.chessbase.com/post/endgame-blog-karsten-mueller-917e.
Dancing Bishops
Artikel Siegfried Hornecker http://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-dancing-bishops.
First Saturday Chess Tournament Budapest
Organisator Laszlo Nagy meldt een foto-video over het maandelijks evenement:
www.youtube.com/watch?v=Jt9T-1dY4V0&feature=youtu.be.
Contact: Nagy, Laszlo, FIDE International chess organizer, www.firstsaturday.hu, nagy-laszlo@mail.ru.
Chessmatec
App van Boris en Lior Alterman, www.chessmatec.com.
Uitstekend oefenmateriaal voor kinderen. Gamend leren.

Foto blog uitzendingen. (eigen foto delegatie)

EK-jeugd Roemenië
Het EK-jeugd is van 4-15 september in Roemenië. Er zijn diverse leeftijdscategorieën. IM Merijn van
Delft en IM Stefan Kuipers zijn coach en FM Max Warmerdam speelt mee in de categorie U18.
Site https://ecuyouth2017.ro.
Zie ook www.chess24.com.
KNSB site www.schaken.nl/agenda/ek-jeugd-roemeni%C3%AB#.
Uitzendingenblog http://schaakuitzendingen.blogspot.nl.
Uitslagen http://chess-results.com/tnr296078.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30&wi=984.
Video’s Stefan Kuipers: www.youtube.com/tricksonly.

Jeugdtoernooi Meppel aan zet
OSBO-jeugdleider Peter Bongers meldt:
Op 23 september 2017 vindt in Meppel de tweede editie plaats van Meppel aan Zet. Een leuk
schaakevenement om het nieuwe schaakseizoen mee af te trappen. Meppel aan Zet wordt
georganiseerd door de Meppeler Schaakvereniging (MSV) en is s onderdeel van de GP-cyclus van de
OSBO. Meppel aan Zet is dit jaar gekoppeld aan het eerste van vier landelijke kwalificatietoernooien
voor en NK AB-jeugd en C-meisjes. Opgeven kan via de toernooiwebsite www.meppelaanzet.nl
waarop uitgebreide informatie over de toernooien is te vinden.

Kalender
- 4-15 september Jeugd EK Roemenië met Merijn van Delft, Stefan Kuipers en Max
Warmerdam https://ecuyouth2017.ro
- 13 september, proefles Seniorenschaak Het Bolwerk, zaal 2, 10.30 – 12.45 uur
- 22 september begin senioren schaakles de Groene Hoven
- 23 september Meppel aan zet, www.meppelaanzet.nl (zie ook bij ‘kort nieuws’)
- 30 september OSBO jeugdleidersvergadering Elst
- 21-28 oktober Hoogeveen Schaaktoernooi www.hoogeveenchess.nl
- 28 oktober OSBO PK
- 2 december OSBO PK
- 6 januari 2018 OSBO PK
- 11 februari 2018 Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
- 17 februari OSBO PK
- 17 maart OSBO PK
- Batavia Chess Tournament Amsterdam 22 feb t/m 4 maart 2018
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2017-2018
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
Bijzondere dagen: http://feestdagen.nl
Data Persoonlijke OSBO Kampioenschappen
Voorzitter Dirk Hoogland meldt:
Op 28 oktober 2017 vindt de eerste ronde plaats van het Persoonlijk kampioenschap van de OSBO.
De overige ronden vinden plaats op: 2 december 2017, 6 januari, 17 februari en 17 maart 2018. De
locatie is net als voorgaand jaar in Apeldoorn. Verdere informatie wordt zo spoedig mogelijk op de
wedstrijdkalender geplaatst.
Locatie: Denksportcentrum Noord in Apeldoorn. Site: www.osbo.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 www.schaken.nl/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
Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
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

