Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 66 – 11 januari 2018
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.

Stertrainingsdeelneemster Katja Tangarife tijdens OSBO PJK. Ze heeft zich geplaatst voor het NK D meisjes in Rijswijk.
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66e 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.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 289 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (526 leden) en op de FB
pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Lessen onder schooltijd op scholen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs Oud
Zandbergen in Huis ter Heide. Paulusschool in Utrecht: vanaf 14 november voor het derde jaar lesseries.
VMBO-school Sprengeloo: lessen aan mavo-klassen in december.
Beginnerscursussen op scholen na schooltijd en BSO
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van tien of vijftien uur. De
cursus kost 50 of 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Basisschool Het Woudhuis een cursus met negen deelnemers. .
Basisschool Hertog van Gelreschool een cursus met zeven deelnemers.
Basisschool Berg en Bos school: vanaf vrijdag 26 januari twee niveaugroepen 15 lessen (15.15-16.30 uur).
Basisschool Sint Victorschool waarschijnlijk maandagavonden vanaf eind januari.
BSO ‘OOK bij Doomijn’ inventariseert bij alle vestigingen in Apeldoorn de behoefte aan schaaklessen.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Vanaf 10 januari 2018 zijn er weer tien lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en ook voor beginners
(9.00-10.30 uur). De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. De cursussen kosten
55 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl.
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.
Stertrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag.
Online compacte individuele cursus schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact met psycholoog drs. Karel van Delft. In de
training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book ‘Schaaktalent
ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets) en een analysevragenlijst.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie.
Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com.
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops.

Mat in 1 oefenen.

Mads helpt Thomas bij partijtje Square4Chess tegen Stefania.

Partijanalyse (foto Hidde).

Mads geeft simultaan aan Lois en Lucas.

Hugo, Liv en Karel bekijken Tutor-opgave (foto Mads).

Schaakschool Het Bolwerk speelt Banterblitz
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.
Schaakleraar is Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Motto’s: Fascinatie, Variatie, Participatie. Schaken is leuk en maakt je slimmer.
Leerlingen kunnen op ieder moment mee gaan doen.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 10 januari de achttiende lessen van dit seizoen. Er
waren tien deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
Zelf schaken, met tips van Karel (aantal Engelse schaakwoorden geleerd). Solitaire chess kaarten 7 en
8. Tutor 1 H8 vijf opgaven mat in 1 op bord. Film 1 ‘Iedereen kan schaken’ (zie www.schaaktalent.nl
button ‘leren schaken’).
Verslag 14.45 groep:
Zelf schaken. Tutor 2 H12 zeven oefeningen verdedigen tegen matdreiging. Diverse partijtjes
Banterblitz tegen Karel. Solitaire chess. Deelname aan ABKS besproken. Komende dinsdag speelt
Bolwerk-team mee in scholencompetitie (pupillen-categorie) in De Sjofar.
Verslag 16.00 groep:
Zelf schaken. Solitaire chess. Simultaan door Mads. Banterblitz partijtjes van deelnemers tegen Karel.
Partij geanalyseerd.

Beginnerscursus senioren in Het Bolwerk.

Gevorderden cursus senioren in Het Bolwerk.

Schaakcursussen voor senioren in Het Bolwerk weer begonnen
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn woensdag 10 januari weer series van tien schaaklessen voor
senioren begonnen. Alsnog meedoen is nog mogelijk.
Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners, met zes deelnemers.
Van 10.30 – 12.00 uur voor mensen die al kunnen schaken, met acht deelnemers.
Deelnemers krijgen een account op de app Chessmatec en het boekje ‘Ik leer schaken’.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Verslag Beginners:
Praktische zaken besproken. Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz 31. Sites www.schaaktalent.nl (button
‘leren schaken’) en www.schaakacademieapeldoorn.nl bekeken. App Chessmatec toegelicht.
Partijtjes kat en muizen (dame vs acht pionnen) geoefend.
Verslag Gevorderden:
Praktische zaken besproken. Rondvraag: mannen vs vrouwenschaak (later tekst in deze nieuwsbrief).
Drie Gouden Regels van de Opening: pion in centrum, stukken er uit, koning veilig. Herdersmat en
Narrenmat (plus verdedigen). Als een stuk staat aangevallen STUDT: Slaan, Tussenplaatsen,
Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. Chessmatec toegelicht. Sites Schaaktalent (button leren schaken) en
Schaakacademie toegelicht. Button ‘leren schaken’: Lang leve de koningin, Schaken is Cool.
Schaakdenken: patronen herkennen, vuistregels, rekenen. Verslagen eerdere lessen: zie overzicht bij
nieuwsbrieven op site Schaakacademie. Nuttige links:
Jeroen Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
Marcel Lek: http://chessblog540.blogspot.nl.

Radio-interview over schaaklessen voor senioren
Het radioprogramma De Matinee van RTV Apeldoorn heef 29 december aandacht besteed aan de
schaaklessen voor senioren in Het Bolwerk. Zie voor een interview van Jan Blom met Karel van Delft:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/schaken%20voor%20senioren.mp3.

Topborden PJK categorie B-C.

PJK categorie B-C.

PJK categorie D.

PJK categorie D.

PJK categorie E.

PJK OSBO in Apeldoorn met 50 deelnemers
Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van de Oostelijke Schaakbond OSBO vond plaats op 4 en 5
januari in het Veluws college Mheenpark in Apeldoorn. Er waren 50 deelnemers.
Uitslagen en eindstanden: www.schaakpromotieapeldoorn.nl.
Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=lNcOZW114mQ&feature=youtu.be.
Toernooi-indeler Marco Beerdsen mailt een overzichtje van de kampioenen:
B-categorie (t/m 16 jaar)
Kampioen: Mick van Randtwijk
(geplaatst voor NK B jeugd op basis van titel Open NK B jeugd 2017)
C-categorie (t/m 14 jaar)
Kampioen: William Shakverdian (+ plaatsing NK C jeugd)
2e: Saša Albers
3e: Tristan van der Schaaf
Kampioene: Willemijn Bijleveld
D-categorie (t/m 12 jaar)
Kampioen: Florian Molanus (+ plaatsing NK D jeugd)
2e: Wessel Adema (+ plaatsing NK D jeugd)
3e: Sean Fanseda
Kampioene: Eva Molanus (+ plaatsing NK D meisjes)
Plaatsing NK D meisjes: Katja Tangarife Ramirez
E-categorie (t/m 10 jaar)
Kampioen: Koen van Wijngaarden (+ plaatsing NK E jeugd)
2e en Kampioene: Cecilia Pereira Garza (+ plaatsing NK E meisjes)
3e: Aristides Buntara

Schaakles op de Hertog van Gelreschool. Zwart heeft meer punten, maar wit aan zet wint.

Square4Chess op de Paulusschool.

Wat is er mis met het tweede bord?

Schaakpolitie bij schaaklessen in Het Woudhuis
Negen leerlingen van basisschool Het Woudhuis nemen deel aan een vervolgcursus schaken van
vijftien wekelijkse lessen. Die begon maandag 8 januari. De kinderen speelden eerst tegen elkaar.
Schaakleraar Karel van Delft zag dat een bord verkeerd was opgezet, met rechtsonder een zwart
veld. Met de mededeling ‘ik ben van de schaakpolitie’ kiepte hij het bord om. Het is nuttig als een
leraar uitlegt aan leerlingen waarom hij iets doet. Vandaar uitleg: ‘Nu vergeten jullie het niet meer.’

Spelen tegen ‘Schaken is cool’ (Zie www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken).

Yahtzee leren van CODA-medewerker Teun.

Minichess games.

Spellenmiddag CODA met schaakactiviteiten
CODA hield in de jeugdbibliotheek aan de Vosselmanstraat een gratis toegankelijke Spellenmiddag
op woensdag 3 januari.
Schaakacademie Apeldoorn was daar ook aanwezig.
De animo was gering, mogelijk door het stormachtige weer.
CODA heeft het voornemen om het initiatief in andere vakanties te herhalen, zegt medewerker
Margot Appelman.
Misschien is het een idee om vertegenwoordigers van meer denkspelen uit te nodigen.
Een ander idee: kampioenschappen ganzenborden, mens-erger-je-niet, halma, scrabble enz.

www.schoolschakenapeldoorn.nl

41e ABKS
Het 41e Apeldoorns schaakkampioenschap voor basisscholen (ABKS) vindt plaats op zaterdagmiddag
10 februari. Het toernooi duurt van 13 tot 17 uur.
Speellocatie is het Veluws College, Waltersingel 130.
Alle basisscholen in Apeldoorn en omgeving kunnen hier aan deelnemen met meerdere teams.
Een schaakteam bestaat uit vier leerlingen, aangevuld met maximaal twee wisselspelers.
Het toernooi staat open voor alle kinderen die een schaakpartijtje kunnen spelen.
De teams die hoog eindigen in de hoogste groep plaatsen zich voor het kampioenschap
schoolschaken van de Oostelijke Schaakbond OSBO.
Titelverdediger is PCBO De Sjofar.
Bij de indeling wordt rekening gehouden met de speelsterkte, er zijn drie niveaus.
Aspiranten: hoofdtoernooi waarbij scholen zich kunnen plaatsen voor het kampioenschap van de
Oostelijke Schaakbond OSBO.
Pupillen: voor schakers met één of twee jaar schaakervaring (t/m groep 6).
Starters: voor startende schakers met minder dan één jaar schaakervaring (t/m groep 5).
Bij de aspiranten zijn er zeven ronden en is de prijsuitreiking rond 17.15 uur.
Bij de pupillen en de starters zijn er vijf ronden en is de prijsuitreiking rond 16.15 uur.
Aanmelden kan tot 2 februari via mail bij coördinator Chris Doornekamp:
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl (06-24830644) of kijk op: www.schoolschakenapeldoorn.nl.
De organisatie van het ABKS bestaat uit vertegenwoordigers van schaakscholen en schaakvereniging
De Schaakmaat: Chris Doornekamp, Kristel Terpstra, Marcel Driessen, Sylvia van Ark, Tjapko Adams
en Steven Braun.
Een uitnodiging voor deelname en een inschrijfformulier zijn verkrijgbaar bij Chris Doornekamp.
Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro per team. Bij meer dan twee teams gelden geen extra kosten.
Tussen de partijtjes door zijn er diverse activiteiten, zoals snelschaken tegen IM Merijn van Delft van
MuConsult Apeldoorn en activiteiten van circusschool Apeldoorn.

Zie site Schaakstad Apeldoorn.

IM Merijn van Delft besprak de partij van IM Stefan Kuipers versus IM Lucas van Foreest in zijn woensdagavond
uitzending op PlayChess. Stefan Kuipers was een groot deel van de analyse live aan de telefoon.
Stefan verklaart zijn progressie grotendeels uit hard studeren, het kiezen van openingen die hij interessant vindt en die
leiden tot middenspelstellingen die hij graag speelt.
Partijen Stefan Kuipers in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/3/Game15138515.html.

Stefan Kuipers verrast in Groningen
Diverse Apeldoornse spelers deden in december mee in Groningen. IM Stefan Kuipers speelde sterk.
Zie de toernooisite www.chessfestival.nl.
Zie de site van Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl.

Vader Tom Molewijk versus zoon Koen Molewijk.

Links IM Stefan Kuipers, rechts FM Tim Lammens

Stefan Kuipers wint OSBO snelschaakkampioenschap 2018
IM Stefan Kuipers heeft zaterdag 6 januari het OSBO snelschaakkampioenschap in Arnhem
gewonnen. IM Sander van Eijk werd tweede, FM Tim Lammens derde.
Er waren 75 deelnemers. Het toernooi werd georganiseerd door ASV (http://asv-schaken.nl).
Ranglijst: http://asv-evenementen.blogspot.nl/2018/01/stefan-kuipers-met-overmacht-osbo.html.

Video: www.youtube.com/watch?v=ib8s0obKnuA&feature=youtu.be.

Apeldoorners naar Tata Steel Chess Tournament
Diverse Apeldoorners en deelnemers aan de Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn nemen
deel aan het Tata Steel Chess Tournament 2018 in Wijk aan Zee.
Het evenement vindt plaats van 12-18 januari.
Het evenement bestaat uit diverse toernooien, waaronder grootmeester- en amateurgroepen.
Partijen van grootmeesters zijn live te volgen.
Toegang voor publiek is gratis.
Wereldkampioen GM Magnus Carlsen (www.magnuscarlsen.com) doet voor de 14e keer mee.
In de hoogste amateurgroep doen MuConsult Apeldoorn spelers IM Thomas Beerdsen, IM Stefan
Kuipers en FM Max Warmerdam mee.
Verder vermeldt de deelnemerslijst FM Tim Lammens, Marco Beerdsen, Steven Braun, Bert
Ekkelboom, Freddie van der Elburg (reservelijst), Mick van Randtwijk, Theo Visschedijk, Dries Wedda.
Naast de amateurgroepen (tienkampen en weekeind) zijn er ook toernooien voor speciale groepen.
Karel van Delft en Peter Boel nemen bijvoorbeeld deel aan het NK journalisten.
Zie voor deelnemerslijst NK journalisten nieuwsbrief 64.
De site is www.tatasteelchess.com.
IM Stefan Kuipers geeft commentaar bij het Tata toernooi. Zie informatie hieronder.

www.facebook.com/pg/TricksOnlyNL/posts/?ref=notif

www.tatasteelchess.com/news/41/livestream-commentary-schedule-tata-steel-chess-2018.html

TCEC 11
Jeroen Noomen meldt:
Kort na TCEC 10 (TCEC = Top Chess Engine Championship), gewonnen door Houdini, staat de
volgende editie alweer op het punt van beginnen.
TCEC 11 start op woensdag 3 januari. De opzet is inmiddels veranderd, er zijn nu vijf divisies met 8
engines per divisie. Via promotie-degradatie kunnen engines zich opwerken naar een hogere divisie.
De 8 sterkste engines spelen in de "Premier Division" om 2 plaatsen in de superfinale, die ook dit
keer weer over 100 partijen gaat.
Voor deze superfinale heb ik weer 50 interessante openingen uitgekozen, die beide engines een keer
met wit en een keer met zwart moeten spelen.
De 8 engines waaruit de Premier Division bestaat, zijn: Houdini, Komodo, Stockfish, Fire, Chiron,
Ginkgo en 2 promovendi uit de First Division.
Het belooft weer een spannende strijd te worden tussen de top 3 engines (Houdini, Komodo en
Stockfish) voor de 2 plekken in de superfinale.
De auteurs van Stockfish hebben iets gedaan om hun grootste probleem - teveel remises tegen de
zwakkere tegenstanders - aan te pakken, dus we gaan in deze TCEC editie zien of dat effect sorteert.
Meer informatie over TCEC 11 vindt u bij onderstaande links:
http://www.chessdom.com/tcec-season-11-information-and-participants
http://www.chessdom.com/tcec-season-11-press-release
http://www.chessdom.com/tcec-season-11-openings

Hoe verwerkt een schaker informatie? In het WK blitz ging Carlsen in ronde 19 bijna de mist in door het missen van een
tactische combinatie. Gelukkig voor hem zag zijn tegenstander Artemiev het ook niet.

Schaken en cognitieve psychologie
Cognitieve psychologie gaat over hoe mensen informatie verwerken.
Kennis van denken, waarnemen, bewustzijn, aandacht, leren, taal, creativiteit, problemen oplossen
en geheugen is voor schakers interessant. Als je weet hoe het brein werkt, kun je dat toepassen bij
het ontwikkelen van praktische trainingsmethoden.
Over cognitieve psychologie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_psychologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology
Via Google kun je video’s over ‘cognitive psychology’ vinden.
De sterke Nederlandse schaker psycholoog prof. A.D. de Groot stond aan de basis van de cognitieve
psychologie met zijn proefschrift ‘Het denken van den schaker’ (in 1965 vertaald als ‘Thought and
choice in chess’). Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Groot.
De basis van het schaakdenken is patroonherkenning, vuistregels toepassen en rekenen.
Uiteraard is niemand perfect. ‘Ook de groten koken met water.’ En maken tactische fouten.
Oefening baart kunst. Het loont tactische opgaven te oefenen. Kennen is herkennen.
Eén manier om efficiënt en effectief te trainen is partijen naspelen en ‘jpegjes’ in Fritz of Chessbase
te maken (zie menu: stellingen afdrukken) en die van pijlen en/of commentaar te voorzien.
Dat sluit aan bij principes van ‘actief leren’ en optimaal het geheugen gebruiken.
Over actief leren zegt professor cognitieve psychologie IM Fernand Gobet in zijn boek ‘Foundations
of Cognitive Psychology’:

‘Research has shown that being active during learning leads to better understanding and retention of
the material, and cognitive psychology has developed methods for studying efficiently.’ (pagina 3).
Over dit boek:
www.mheducation.co.uk/textbooks/gobet1
www.bol.com/nl/p/foundations-of-cognitive-psychology/1001004006873923
Het loont je bewust te zijn van ‘cognitive biases’, denkfouten.
Bijvoorbeeld het ‘Einstellung Effect’. Mensen zijn geneigd bevestiging te zoeken voor hun eerste
ingeving bij een idee. Dat is niet altijd raadzaam.
Zie bijvoorbeeld: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721410363571.
Als je toch traint, kun je het maar beter goed doen.
Zie hieromtrent ook het artikel over ‘deliberate practice’ in nieuwsbrief 65.
Meer informatie:
‘Het zeventiende schaakstuk’
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
Training in chess: A scientific approach
https://pdfs.semanticscholar.org/e2dd/31c7db68667f1485f80d0e5a3ebb65fd960d.pdf
The Cognitive Psychology of Chess
www.chess.com/article/view/the-cognitive-psychology-of-chess
Chess and Cognitive Psychology
www.chessmaniac.com/chess-and-cognitive-psychology
Roland Grabner gewinnt Wissenschaftspreis der Karpov-Schachakademie Hockenheim
https://de.chessbase.com/post/roland-grabner-gewinnt-wienschaftspreis-der-karpov-schachakademiehockenheim
Moves in Mind, The Psychology of Board Games
www.bol.com/nl/f/moves-in-mind/9200000006114445

Wit geeft op na 40..Te6+ 41.Kf2 T6xe2+ (Darga – Lengyel).

Restbild
Een Restbild is een waarneming waarbij een speler onterecht denkt dat een stuk nog ergens staat of
invloed op een veld heeft. Het gevolg is dat een stelling verkeerd beoordeeld wordt.
Het woord komt uit het Duits. Je kan het vertalen als ‘overgebleven beeld’.

Het denken van schakers is een gecompliceerd proces. Het vindt bewust en onbewust plaats.
Basis van het schaakdenken is patronen herkennen, vuistregels toepassen en varianten berekenen.
Het informatieverwerkingsproces kan beïnvloed worden door ‘cognitieve biases’ ofwel denkfouten.
Zie voor een overzicht van cognitieve biases de bronverwijzingen hieronder.
Naast cognitieve biases zijn er uiteraard ook andere aspecten van invloed op het denken, zoals het
zelfbeeld van schakers, emoties en fysieke aspecten.
In Klaus Viktor Darga – Levente Lengyel (Amsterdam interzone toernooi 1964) gaf wit op na 40. …
Td6–e6+ 41. Ke3–f2 Te6xe2+ wegens het schijnbaar geforceerde vervolg 42. Tc2xe2 Lf6xh4+ 43.
Kf2–g2 Te1xe2+ waarbij zwart een stuk meer heeft.
Beide spelers overzagen dat de witte koning met 43. Kf2–e3 niet meer schaak staat. De toren op e6
was immers al van het bord verdwenen. In de gedachten van de spelers stond de toren er nog.
(bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Schachpsychologie en Krogius ‘Psychologie im Schach’).
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/8/Game6552093.html.
Op Schachfeld.de geeft Bogidorus een voorbeeld van een Restbild in een op ChessTempo gespeelde
partij. Mensen die reageren op het verhaal geven als remedie het oefenen van visualiseren en
concrete varianten berekenen.
Zie www.schachfeld.de/threads/15242-restbild-ausschalten-wie-geht-das.
Passage uit het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ (A4.5 Creativiteit):
De psychologie leert dat verwachtingen van mensen grotendeels hun waarnemingen bepalen.
Logisch is dan dat andere verwachtingen andere waarnemingen mogelijk maken.
Mensen benaderen problemen normaal door te verifiëren: onderzoeken of iets waar is. Een andere
benadering is falsificeren: onderzoeken of iets niet waar is. Mogelijk helpt dat in het bestrijden van
denkfixaties. Krogius spreekt bijvoorbeeld van een restbild: een stuk staat nog in je gedachten op
een bepaald veld. Door die foutieve aanname ontwikkel je vervolgens een foute redenatie.
Bij creatief denken wordt een probleem anders gedefinieerd.

Nogueiras – Short, Rotterdam 1989. Zwart speelt 21…Pcxd4. 1-0

Short ging er kennelijk van uit dat er geen loper, maar een toren op e8 stond. Dat is in dit soort
stellingen een natuurlijk veld voor een toren.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/9/Game13177421.html.
De Russische psycholoog GM Nikolai Krogius (delegatieleider tijdens de WK-match Fischer – Spassky
in 1972) bespreekt het verschijnsel Restbild in zijn boek ‘Psychologie im Schach’ (Duitse versie, er zijn
vertalingen in meerdere talen). Hij toont een voorbeeld uit eigen ervaring.

Tal – Krogius (Kiev 1965)

Na 26…Pb6 volgt 27. Lxb6 cxb6. De witte toren kan nu binnenkomen op d6 omdat de zwarte pion op
c7 verdwenen is. Wit won.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/9/Game3947609.html.

Tal – Gligoric, Belgrado 1968. Wit verliest.

Krogius citeert trainer Koblenz, die meldde dat Tal bij de berekening van de voorgaande zetten was
uitgegaan van een zwarte toren op e8 in plaats van e1.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/9/Game5469937.html.
Krogius geeft meer voorbeelden. Hij zegt dat in 70 procent van de door hem onderzochte stellingen
sprake was van een Restbild ten aanzien van een stuk van de tegenstander.
Naast een Restbild van stukken die op een ander veld staan, zijn er ook voorbeelden van een Restbild
van een stuk dat al geslagen is.
Het fenomeen Restbild komt niet alleen voor ten aanzien van een enkel stuk, maar ook in verband
met complexere strategische stellingen.
Er zijn ook positieve aspecten van het Restbild mogelijk, stelt Krogius. Dat gebeurt als een speler
geconcentreerd speelt en ideeën uit eerder berekende varianten later in een partij toepast.

Novotelnov – Nezhmetdinov, Saratov 1953. Wit aan zet.

De zwartspeler speelde hier met het idee om zijn toren naar e5 te spelen en dan een kwaliteit te
offeren op g5. Bijvoorbeeld 16. Pg3 Te5, 17. f4 Txg5, 18. fxg5 Pg4 met goed spel op de zwarte velden.
De partij verliep iets anders maar het thema van het kwaliteitsoffer kwam terug.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/9/Game1517171.html.
Wat kun je doen om negatieve gevolgen van een Restbild te voorkomen of te beperken?
Krogius attendeert er op dat het er in de eerste plaats om gaat objectief en geconcentreerd te
onderzoeken wat de gevolgen voor een stelling zijn van een zet van de tegenstander. Ogenschijnlijk
kleine veranderingen in de stelling kunnen grote gevolgen hebben.
Vaak letten spelers te weinig op mogelijkheden van hun tegenstanders omdat ze zich bezighouden
met hun eigen plannen. Dat is vooral gevaarlijk in gecompliceerde tactische stellingen en in tijdnood.
Krogius geeft enkele adviezen voor trainingen en het analyseren van partijen. Hij raadt aan om de
volgende vragen te beantwoorden:
1. Welke bedoeling heeft de laatst gespeelde zet?
2. Wat dreigt deze zet?
3. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er voor de speler die aan zet is?
Daarnaast adviseert Krogius om ongeveer gelijke stellingen te analyseren waarbij een enkel stuk of
pion op een ander veld staat. De vraag is dan wat hier de tactische en strategische gevolgen van zijn.
Bronnen:
Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Schachpsychologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Schachblindheit
Krogius, boek Psychologie im Schach, https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Wladimirowitsch_Krogius
Karel van Delft, artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’, www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-hetzeventiende-schaakstuk
Nieuwsbrief 20 Schaakacademie Apeldoorn, ‘Stertrainingen en creativiteit (2)
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2020%20%2016%20maart%20%202016.pdf
Schachfeld.de
https://www.schachfeld.de/threads/15242-restbild-ausschalten-wie-geht-das
Cognitieve biases:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denkfout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Cognitieve_bias
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
http://mentalfloss.com/article/68705/20-cognitive-biases-affect-your-decisions
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18

Van Bronckhorst scoort tegen Uruguay.

Feyenoord supporter IM Thomas Beerdsen (links) vs IM Merijn van Delft.

Quote Giovanni van Bronckhorst: ‘Dingen kunnen relativeren, een plek kunnen geven en
concentreren op de kern.’
Feyenoord-trainer en voormalig speler en aanvoerder van het Nederlands elftal:
www.nrc.nl/nieuws/2017/12/29/de-keuze-van-mijn-moeder-om-mij-te-houden-daar-begon-heta1586555?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_ter
m=20171231.
Zie ook maatschappelijke betrokkenheid Van Bronckhorst: www.svgio.nl.
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-
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Foto Alon Cohen. www.facebook.com/yochanan.afek

50e seizoen Afek in Israëlische schaakcompetitie
IM (over the board) en GM (eindspelstudies) Yochanan Afek heeft afgelopen week voor het 50e
seizoen deelgenomen aan de Israëlische schaakcompetitie.
Afek heeft veel kwaliteiten. Hij is arbiter, organisator en heeft diverse boeken geschreven.
In Apeldoorn is hij bekend omdat hij in het verleden voor het eerste team heeft gespeeld en veel
jeugdschakers heeft getraind.
Site Afek: www.afekchess.com.
Desgevraagd stuurde Afek twee eigen rapidpartijen uit de Israëlische bekercompetitie (1999).
Commentaar Yochanan Afek, vertaling uit Engels door Karel van Delft.
Partij vs Kogan in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/8/Game9566546.html
Partij vs Gershaev gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/8/Game11823265.html

Zie www.facebook.com/yochanan.afek.

Studie Afek en Avni, First prize Peter Siegfried Krug-50 Jubilee tourney 2017
Stelling en oplossing in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/8/Game13019125.html
Psycholoog FM Amatzia Avni heeft een aantal boeken over schaken en psychologie geschreven.
Hij heeft ook de ‘analysevragenlijst’ in het Hebreeuws vertaald.

De Hongaar Mark Szavin hield een van de lezingen.

Lezingen 5th London Chess Conference
Zo’n 80 trainers, wetenschappers, journalisten en schaakorganisatoren uit 23 landen kwamen 2 en 3
december 2017 bijeen tijdens de vijfde London Chess Conference.
Organisator John Foley heeft op zijn site www.chessplus.net een lijst gezet met links naar 20 lezingen
tijdens de conferentie. Deze lezingen kun je als pdf downloaden.

Acht Novelties of the Year 2017 New In Chess
New In Chess heeft acht openingsnieuwtjes geselecteerd uit 2017.
De uitgever vraagt schakers om de beste te kiezen.
Zie voor de gekozen zetten: www.newinchess.com/yearbook-novelty-of-the-year
Tip: Onderaan deze site is het mogelijk partijen te downloaden.
Acht partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/5/Game26273328.html

Game of the year ChessBase
Chessbase presenteert tien partijen uit 2017 in gameviewers, geselecteerd door GM Knaak:
https://en.chessbase.com/post/which-is-the-best-game-2017.
Resultaten diverse categorieën:
Best of 2017 poll results https://en.chessbase.com/post/best-of-2017-poll-results.

Lasker-Jahr 2018
Walter Rädler meldt dat in 2018 het Lasker Jahr 2018 plaatsvindt. Emanuel Lasker is de enige Duitse
wereldkampioen. Zie www.schachbund.de/lasker-jahr.html.

FIDE ratings
Nieuwe januari lijst is beschikbaar: https://ratings.fide.com.

Thomas Beerdsen wint jeugdtoernooi IJsland
IM Thomas Beerdsen deed vorige week mee aan een jeugdtoernooi in IJsland.
Informatie:
Toernooi site: http://northernlightsopen.com. Partijen zijn via de site na te spelen.
https://live.chessbase.com/watch/Steinthor-Baldursson-memorial-2018
Op de Schaakstad site staan ook verschillende links onder het tabblad Live.
Zie bv www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/live-partijen-follow-chess/
Uitslagen: http://chess-results.com/tnr314657.aspx?lan=1&art=2&rd=5&fed=NED&flag=30&wi=700&lansel=NO&css=2

Yermo’s Notes WK rapid
GM Yermolinski bespreekt interessante stellingen van het WK rapid.
https://en.chessbase.com/post/world-rapid-last-day-yermo-s-notes

Kortingsactie Schaakboek.nl
Marc Speijers meldt:
Om ruimte te maken starten we dit jaar met een mooie 50%-actie. Van dit lijstje boeken gaat bij
bestelling de helft van de prijs nog af: https://www.schaakboek.nl/aanbiedingen/50-percent-korting
Ook zijn 300 tweedehands items toegevoegd aan www.schaakboek.nl
(https://www.schaakboek.nl/2e-hands/nieuwste-aanwinsten-2e-hands).
Mooie originele biografieën, oude toernooiboeken en wat modernere openingsboeken. Voor elk wat
wils.

Blindschaken op Lichess.org
Ga naar www.lichess.org. Deze site is gratis.
Klik in menu op je account. Dat moet je even aanmaken.
Klik op ‘voorkeur’.
Selecteer blindschaken in het scherm.

Penguin PGN editor
Freeware programma.
www.tucows.com/preview/609911/Penguin-Chess-PGN-Editor
www.dashstofsk.net/penguin.html

Foto’s uit Zuid-Afrika van Lennart Ootes
www.flickr.com/photos/42731673@N06/sets/72157662287239577
www.flickr.com/photos/42731673@N06/sets/72157689129629912
http://lennartootes.com

Nieuwe FIDE regels voor blitz en rapid niet perfect
Beschouwing Peter Doggers:
www.chess.com/news/view/new-fide-laws-of-chess-for-blitz-rapid-still-not-perfect.

Interview with Judit Polgar on Chess in Schools (Video)
Schaken bevordert bij kinderen denkvaardigheden, creatief denken en een open mindset, stelt GM
Judit Polgar. Haar methode is gebaseerd op ‘spelend leren’. Ze gebruikt veel minigames.
Haar schoolproject in Hongarije vindt plaats bij zo’n 300 basisscholen.
www.chessdom.com/interview-with-judit-polgar-on-chess-in-schools-video
www.chessdom.com/ecu-school-chess-teacher-training-course-in-budapest

10 Most Amazing Chess Combinations Ever
Tien tactische stellingen met finale in gameviewer:
https://thechessworld.com/articles/general-information/10-most-beautiful-chess-combinations-ever.

Key Moments in Chess History
Serie van 200 korte video’s van IM Greg Shahade over hoogtepunten uit de schaakgeschiedenis:
www.youtube.com/playlist?list=PLjHC37cPCtB2JIrHvFaJBs1F62q77eExr
Zijn YouTube-kanaal: www.youtube.com/channel/UCKO9pBcUZeGHY5vdzF5WZsw
Zie daar ook een serie eindspelstudies: www.youtube.com/channel/UCKO9pBcUZeGHY5vdzF5WZsw

‘Everybody, who's qualified, should be able to play - regardless of nationality.’
GM Magnus Carlsen sprak na het behalen van de WK blitz titel de hoop uit dat komend jaar alle spelers op het ‘Piece and
Friendship’ toernooi in Saudi Arabië welkom zijn. Dit jaar werden visa aan Israëlische spelers geweigerd.
(Beeld video streaming https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-blitz-championship-2017/21/1/2)
Videofragment met uitspraak Chess Cast: www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Iah5AjmgdXM.

Anand wint WK rapid, Carlsen wint WK blitz
GM Magnus Carlsen is wereldkampioen blitz geworden in Saudi Arabië.
GM Viswanathan Anand is wereldkampioen rapid geworden.
Alle partijen zijn na te spelen via www.chess24.com.
Blitz partijen:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-blitz-championship-2017/21/1/34
Rapid partijen:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-rapid-championship-2017/13/1/6

Bizarre winstclaim Inarkiev versus Carlsen
GM Inarkiev staat schaak en zet Carlsen schaak. Carlsen speelt zijn koning en Inarkiev claimt winst.
Het verhaal met video:
www.quora.com/What-do-you-think-about-Inarkiev-cheating-on-Carlsen-in-the-Chess-BlitzChampionship-2017-and-then-assuming-the-role-of-a-holy-saint
Zie ook Chess to Impress: Magnus Carlsen didn't know the rules of Chess!
www.youtube.com/watch?v=gZqTyMnfXRk&feature=em-subs_digest.

23e Rapidtoernooi van De Zeven Pionnen in Epe zaterdag 24 februari 2018
Andries Elskamp meldt:
Het 23e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen vindt plaats op zaterdag 24 februari 2018. In de opzet
van het toernooi is heel weinig verandering gekomen. Er zijn drie sterktegroepen en een jeugdgroep
(stap 1 en 2). Deelnemers spelen 7 ronden van 20 minuten p.p.p.p. Voor iedereen is er een klein
prijsje in natura. Het toernooi begint om 10.00 uur in Kulturhus Eper Gemeentewoning aan de
Stationsstraat in Epe en duurt tot ongeveer 16.30 uur. In de middagpauze zijn er broodjes en soep.
Senioren betalen 10 euro en jeugdspelers tot en met 14 jaar betalen 5 euro. Opgave is reeds mogelijk
via het opgeefformulier op de site van de vereniging: www.de7pionnen.nl onder toernooi .

Kalender en sites
-

12-28 januari 2018 Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com
18-21 januari 2018 Tata Steel journalisten
20 januari Ermelo http://osbo.nl/kalender/kalderitem/1024/rie-timmer-rapidtoernooi
10 februari 2018 Apeldoornse Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS)
www.schoolschakenapeldoorn.nl
18 februari 2018 Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
22 februari t/m 4 maart 2018 Batavia Chess Tournament Amsterdam
24 februari 2018 Rapid toernooi De Zeven Pionnen Epe
www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi
21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn
25 april 2018 Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur
Condigne Open NK Schaken 23 juli t/m 2 augustus www.schaken.nl/onk

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

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
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.
Super GP jeugdtoernooien:
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018 www.schaken.nl/competitie-2017-2018
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/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken www.schoolschakenapeldoorn.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

Pupillenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018
1
2
3
4
5

ronden
1-2
3-4
5-6
7-8
9*

De Regenboog 1
De Regenboog 2
De Sjofar
De Wegwijzer
De Schakel & Schaakmaat

6
7
8
9
10

De Terebint
Koningin Wilhelminaschool (KWS)
Hertog van Gelre 1
Hertog van Gelre 2
Het Bolwerk

Speelschema pupillen 2017-2018
datum
speellokatie
Dinsdag 21 november
De Schakel
Rederijkershoeve 21
Dinsdag 16 januari
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
Dinsdag 13 februari
Hertog van Gelre
Morellenlaan 47
Dinsdag 13 maart
KWS
Prof Röntgenstraat 10
Dinsdag 17 april
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

Aanvang
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u

* prijsuitreiking

Speelschema 10-kamp
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1-10
10-6
2-10
10-7
3-10
10-8
4-10
10-9
5-10

1
2
3
4
5
6

De Regenboog 1
De Regenboog 2
De Regenboog 3
De Sjofar
De Zonnewende
De Schakel

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

Aspirantenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018
7
8
9
10
11
12

De Diamant 1
De Diamant 2
Koningin Wilhelminaschool (KWS)
Sprengenpark
De Pion 1
De Pion 2

Speelschema aspiranten 2017-2018
ronden datum
speellokatie
1-2
Dinsdag 28 november
De Pion
Laan van Charleston 75
3-4
Dinsdag 23 januari
De Schakel
Rederijkershoeve 21
5-6
Dinsdag 20 februari
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
7-8-9 Dinsdag 20 maart
De Diamant
Laan van de Leeuw 299
10-11* Vrijdag 20 april
De Regenboog
Lage Landenlaan 1
* prijsuitreiking

Aanvang
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u

Speelschema 12-kamp
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

