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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
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74e 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 324 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. 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 en via social media.

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 24 april groepen 3, voor het derde jaar lesseries.
Beginnerscursussen op scholen na schooltijd
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van vijftien uur.
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei.
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei.
Basisschool Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met negen deelnemers.
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en voor beginners (9.00-10.30 uur). De lessen zijn in Het
Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro,
inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Schaken in woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide: aantal wekelijkse bijeenkomsten met partijtjes en minigames.
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.

Schaaktafel die in de Vlindertuin komt.

De schaaktafel komt direct links na de ingang.

Gemeente plaatst schaaktafel in de Vlindertuin
De gemeente Apeldoorn plaatst een schaaktafel in de Vlindertuin, meldt Almer de Jong, regisseur
openbare ruimte van de gemeente. De schaaktafel wordt officieel in gebruik genomen op 7 juni 9.00
uur ’s morgens door wethouder Nathan Stukker. Het is de aftrap van Schaakweek Apeldoorn.
Info over de schaaktafel van leverancier HeBlad:
https://www.pingpongtafel.nl/nl/772/184/schaaktafel-van-antraciet-beton-4-persoons.

Schaken in de Vlindertuin: 6 mei met IM Merijn van Delft
Schaakacademie Apeldoorn houdt in de Vlindertuin schaakbijeenkomsten. Zondag 6 en 20 mei zijn
de eerste bijeenkomsten. Iedereen is van 13 tot 15 uur welkom om in het speelparkje op grote en
gewone schaakborden een partij te spelen of te kijken. Zondag 6 mei is internationaal meester (IM)
Merijn van Delft aanwezig. De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee.
De schaakacademie overlegt met de gemeente, Accres en scholen over het plaatsen van schaaktafels
en pleinschaakspelen in de openbare ruimte en op schoolpleinen.
Buitenschaakspelen bevorderen sociale leefbaarheid. Het is een manier om mensen te ontmoeten.
Schaken is leuk en maakt je slimmer. Kinderen leren spelenderwijs kritisch en creatief denken.
Schaakacademie Apeldoorn geeft advies en helpt bij activiteiten rond buitenschaakspelen.
Bijvoorbeeld via een schaakles en een partij tussen kinderen en een sterke Apeldoornse schaker.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.
Op de site komt ook informatie te staan hoe mensen in hun eigen wijk met een initiatiefgroep van
buurtbewoners via een crowdfunding actie een schaaktafel kunnen realiseren.

Bericht in de Noordkrant: https://issuu.com/yvonnetiemes/docs/noordkrant_-_mei_2018_website

Training met Karel. Hersens werken net als spieren. Na een tijdje word je moe. Dus energiemanagement.

Training met Nico: stelling uitspelen en daarna analyseren.

Training met Nico. Condichess.

Training met Merijn. Stelling via snelschaken uitspelen tegen Casper.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=-cvOOVbtPPg&feature=youtu.be.

Stertraining met condichess
De achtste Stertraining was 22 april. Volgende training is er een thematoernooi omtrent het Spaans.
Nico Zwirs en Karel van Delft trainden met de jongste groep.
Karel van Delft behandelde spanning, energiemanagement en concentratie.
Concentratie-oefening: Hoe verknal je je concentratie? Bijv. veel rondlopen, kletsen, te laat naar bed,
enzovoort. Draai die dingen om en maak er gewoonten van (routines).
Partij 15 Euwe ‘Meester tegen amateur’. Via ruilen pionstructuur tegenstander aantasten.
Nico Zwirs ‘Tijdens de training hebben we een toernooitje gedaan met een variant uit de hyper
versnelde draak (1. e4 c5 2. Pf3 g6). Zwart offerde een pion voor een betere ontwikkeling. Als
afsluiting hebben we, met dank aan het mooie weer, condichess gedaan.’
Merijn van Delft trainde met de oudste groep: ‘Avontuurlijke partij Broekmeulen - Hachijan
geanalyseerd, cruciale stellingen berekend en uitgespeeld.’

Zaaloverzicht 12e Bolwerk jeugdtoernooi.

Schaakschool Bolwerk leerling Fatima speelde haar eerste toernooi.

Twaalfde jeugdschaaktoernooi Het Bolwerk met dertien zeskampen
In wijkcentrum Het Bolwerk vond woensdagmiddag 25 april het 12e jeugdschaaktoernooi plaats.
Er waren dertien zeskampen van kinderen uit de wijk Woudhuis en omgeving.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2hGuVjk7rds&feature=youtu.be
Er deden 17 kinderen mee die training krijgen van Schaakacademie Apeldoorn.
Xanthine Bruines-Gerritse meldt:
De organisatie was in handen van Monique van den Bos (communicatie), Xanthine Bruines-Gerritse
(wedstrijdleider, poules etc, schaakmateriaal), Chris Doornekamp (schaakmateriaal), Hilde vanuit
Stimenz (heeft de prijzen gesponsord), Fruit vanuit JOGG gesponsord.
Hierom heen waren er veel vrijwilligers die mee hielpen bij dit geweldige toernooi.
Schaakschool Het Bolwerk: er waren geen lessen op 25 april en 2 mei.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn,

Boekje van Euwe kun je online gratis downloaden.

Het is veel leuker als je allebei een zet mag doen bij een simultaan. Dat bedachten de kinderen zelf.

Raindrop Chess ontdekken. Kun je op een bord en online doen.

Gevarieerde les op Berg en Bosschool
Het was vrijdag 20 april stralend mooi weer en de kinderen hadden de hele dag Koningsdag gevierd.
Wellicht om die redenen was de helft van de deelnemers afwezig op de wekelijkse naschoolse
schaakles. Een enkeling was al op vakantie. Dat heeft de aanwezigen er niet van weerhouden met
veel plezier een gevarieerde les te hebben.
De rondvraag leverde de vraag op waarom we niet een keer met een groot tuinschaakspel buiten
gaan schaken (gaan we doen). Het Narrenmat en Herdersmat behoefden extra uitleg. De school blijkt
een schaakspel voor drie spelers te hebben (vooral gebruiken).
Hoe heeft meester Karel schaken geleerd? Door het boekje ‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’ uit de
bibliotheek te halen en zichzelf te leren schaken. Met het boekje van wereldkampioen Max Euwe kun
je verhalen lezen combineren met leren schaken. Je kunt het boekje gratis lezen en downloaden op
internet: www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01/index.php.
Banterblitz is populair bij de kinderen. Meester Karel heeft twee minuten en zijn tegenstander acht.
Karel moet bovendien uitleggen hoe hij denkt. Annemijn en Lucas waren aan de beurt. Het is
spannend en je leert er veel van. Schaken is een vechtsport in je hoofd: aanvallen en verdedigen.
Iedereen kan actief meedoen door op gevaren te wijzen en voorstellen voor zetten te roepen.
Karel gaf een simultaan aan duo’s en individuen. Een paar kinderen vroegen waarom je niet allebei
een zet mag doen als je een duo bent. Ja, waarom niet? We hebben dus een nieuwe regel bedacht:
Bij simultaans tegen Karel mogen beide spelers van een duo een zet doen. Daar hebben we gelijk
maar een demonstratievideo van gemaakt. Soms zette een speler een stuk in, zijn partner zette dan
dat stuk weer terug. Dat kun je als simultaangever wel een tijdje volhouden.
Het laatste deel van de les stond ‘Varia’ op de agenda. Karel legde uit hoe Raindrop chess werkt en
liet via een laptop en beamer zien dat je dat ook online kunt doen: www.raindropchess.com (klik op
groene button ‘Play online’, er staat dat je niet tegen een ander kunt spelen. Onzin, je kan alleen niet
online iemand uitdagen, je kunt wel gewoon om beurten op dezelfde PC spelen).
Verder speelden kinderen op borden voor vier en drie spelers. Dat kon je combineren met
schaakdobbelstenen: het stuk dat je gooit moet je zetten.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ij-53b-IcPM&feature=youtu.be

Slotronde Pupillencompetitie. (foto Chris Doornekamp)

Slotronde Aspirantencompetitie. (foto Chris Doornekamp)

De Sjofar & De Horst en De Zonnewende winnaars Apeldoornse schoolschaakcompetitie
Coördinator Chris Doornekamp meldt:
Na een spannende strijd tussen alle 22 teams van de Apeldoornse schoolschaakcompetitie 20172018 zijn de winnaars bekend. Bij de pupillen (t/m groep 6) is het team van De Sjofar de kampioen
geworden. Bij de aspiranten was de eerste plaats weggelegd voor de schakers van De Zonnewende.
Hulde aan onze beide kampioenen van Apeldoorn en de overige prijswinnaars!
Top 3 pupillen tienkamp 2017-2018:
1) De Sjofar & De Horst
2) De Wegwijzer
3) De Schakel
Top 3 aspiranten 12-kamp 2017-2018:
1) De Zonnewende
2) De Pion
3) De Diamant

Maar natuurlijk hebben alle schakers en teams enorm goed hun best gedaan. We hebben kunnen
genieten van heel veel spannende en leuke schaakpartijtjes. Geweldig om te zien hoe enthousiast
alle kinderen meeschaken!
De kring van schaakscholen en clubs is dit seizoen gevormd door: De Regenboog, De Zonnewende,
De Pion (Woudhuis/Bundel/Vliegenier), De Schakel, De Diamant, Sprengenpark, KWS, De Terebint,
De Wegwijzer, Hertog van Gelre, Schaakschool Het Bolwerk en De Schaakmaat. In totaal hebben ruim
110 kinderen meegedaan aan deze gezellige en sportieve schaakcompetitie: top!
We gaan ervoor om de schaakkring in Apeldoorn volgend seizoen verder uit te breiden met nieuwe
scholen, zoals De Korenaar, de Berg en Bosschool en de Sint Victorschool. De competitie start weer in
november en loopt door tot mei. Gemiddeld schaken we 1 keer per maand, locatie wisselt per
school, tijdstip altijd van 18.30-19.30 uur, per keer spelen de kinderen 2 partijtjes van 15 minuten pp.
Voor meer informatie: bel of mail met de coördinator Chris Doornekamp
(06-24830644; schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl)

Coaches IM Stefan Kuipers (rechts) en IM Merijn van Delft.

B-groep NK jeugd Assen.

Analyse van partij van Dries Wedda.

FM Max Warmerdam (links vooraan).

FM Max Warmerdam op kop in NK jeugd Assen
Merijn van Delft meldt:
De Nederlandse jeugdschaak kampioenschappen gaan de beslissende fase in, zie de toernooisite
voor de laatste ontwikkelingen: http://njsk.nl/resultaten
MuConsult Apeldoorn speler FM Max Warmerdam heeft vandaag een belangrijke slag geslagen door
IM Casper Schoppen met zwart te verslaan in een schitterende aanvalspartij.
Warmerdam is één van de tien spelers die samen met de Apeldoornse coaches IM Stefan Kuipers en
IM Merijn van Delft in huisjes in de buurt verblijven.
Ook enkele andere spelers die met de Apeldoornse coaches trainen nemen aan het NK deel.

Max Warmerdam heeft zijn overwinning in de vijfde ronde geanalyseerd.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/5/3/Game232864031.html
Schoppen, Casper (2396) - Warmerdam, Max (2378)
(5.1), 03.05.2018 [Analyse: Warmerdam, Max]
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Lg7 5.h4 Een van de laatste trends tegen de Grünfeld. Om de een of
andere reden was ik vergeten dit te bekijken als voorbereiding, dus vanaf hier moest ik zelf
bedenken. 5...c5?! Na een tijdje gerekend te hebben leek me dit interessant, en zeker een praktische
zet. Het probleem is echter dat wit na dxc5 waarschijnlijk gewoon een pion voor blijft staan. [5...dxc4
Is de meest interessante optie denk ik.; 5...c6 Is de meest gespeelde zet en veilige zet.] 6.h5 [6.dxc5!

Da5 7.cxd5 Pxd5 8.Dxd5 Lxc3+ 9.Ld2 Lxd2+ 10.Dxd2! (10.Pxd2 Tot hier had ik het gezien en dit is ook
prima voor zwart, maar ik had Dxd2! gemist.) 10...Dxc5 11.Tc1 Df5 12.g4 Dd7 13.Dc3 0–0 14.h5 Met
een heel sterk initiatief voor wit.] 6...cxd4 [6...0–0 Was interessant geweest, maar ik wilde niet
rokeren terwijl hij bezig is met het openen van de h lijn.] 7.h6 Lf8 [7...Lxh6 8.Lxh6 dxc3 Was ook niet
zo duidelijk geweest, maar ik wilde niet mijn zwartveldige loper opgeven.] 8.Pxd4 e5 Ik krijg nu het
centrum, dus wit moet iets vinden. 9.Pf3?! [9.Lg5! exd4 10.Dxd4 Pbd7 (10...Le7 11.Pxd5 Pbd7 12.0–
0–0 0–0 13.Th3+- Was heel erg sterk geweest.) 11.Pxd5 Da5+ 12.Ld2 Dd8 13.Lg5 Met
zettenherhaling.(13.Lc3 Pxd5 14.cxd5 f6 Met een zeer interessante stelling. Wit heeft 2 pionnen voor
het geofferde stuk en dit geeft hem genoeg compensatie, maar niet meer.) ; 9.Pdb5 d4 10.Lg5
(10.Da4 Ld7) 10...Pbd7 11.Pd5 Pxd5! 12.Lxd8 Lb4+ 13.Dd2 Lxd2+ 14.Kxd2 Kxd8 15.cxd5 Met een zeer
goed eindspel voor zwart omdat hij waarschijnlijk d5 gaat verliezen.] 9...d4 10.Pxe5 Voordat ik hier
voor ging met 8...e5, was ik eigenlijk van plan om hier 10...dxc3 te spelen. Ik had wel als back-up om
Pc6 te spelen als ik erachter was gekomen dat 10...dxc3 niet werkt. Hier kwam ik ook achter en ik
ging dus voor Pc6. 10...Pc6 [10...Dd6! Leek me tijdens de partij ook interessant, maar ik zag niet goed
wat ik op Da4+ moest doen. 11.Da4+ Pbd7 12.Pxd7 Lxd7 13.Pb5 Db6 Gevolgd door a6 en wit verliest
materiaal.; 10...dxc3? 11.Dxd8+ Kxd8 12.Pxf7+ Ke8 13.Pxh8 Ik heb nu een kwaliteit en 2 pionnen
gegeven dus ik moet wel wat hebben hier. 13...Lb4 14.b3 Had ik om de een of andere reden gemist.
14...Pc6 15.a3 Pd4 16.Ta2 Ld6 17.e4! Is goed voor wit, omdat zijn stukken er nu uitkomen. Zijn paard
van h8 kan vaak slaan op g6 omdat ik niet goed kan terugslaan.] 11.Pxc6 bxc6 12.Pb1?! Nu staan al
zijn stukken weer in de oorspronkelijke positie dus ik moet hier wel veel compensatie hebben.
[12.Lg5 Was beter geweest. 12...Le7 13.Lxf6 Lxf6 14.Pe4 0–0 En ik heb hier meer dan genoeg
compensatie voor de pion, maar het is niet veel na g3.] 12...Pe4! f2 en de diagonaal e1–b4 is zwak,
dus het paard staat hier perfect. 13.Pd2 [13.Db3 Was zijn enige zet om nog een beetje in de partij te
blijven, maar het is niet zo makkelijk om deze te zien. 13...Lf5 14.Pd2 Tb8 15.Da4 Lb4!? En zwart
heeft het moeilijk.] 13...Lb4 14.Dc2? Het duurde hier even voordat ik me realiseerde hoe ik moest
winnen na Lf5 g4. [14.Da4 Is de beste poging. Met Dc2 geeft hij in feite een vol tempo weg in
vergelijking met deze variant, want ook hier is Db6 de beste zet. 14...Lxd2+ (14...Db6 Dit had ik
waarschijnlijk gespeeld, maar dit zou de partij zijn geweest met een tempo minder voor mij. 15.a3
Lxd2+ 16.Lxd2 Pxd2 17.c5 (17.Kxd2 Dxb2+ En ik win de toren.) 17...Dxc5 18.Kxd2 Is natuurlijk heel erg
goed voor zwart.) 15.Lxd2 Df6 (15...Pxd2? 16.Dxc6+ Ld7 17.Dd5 Pxc4 18.Dxc4 Het probleem dat ik
hier heb is dat ik na 0–0 Dxd4 een tempo verlies omdat Dg7 mat dreigt en ik niet genoeg
compensatie heb voor 2 pionnen.) 16.0–0–0 (16.f3 Pxd2 17.Kxd2) 16...Pxf2 17.Th4 En dit is nog niet
eens zo slecht voor wit. Na Lf5 staat hij wel minder natuurlijk omdat zijn loper op f1 heel slecht is en
zijn koning ook niet veilig staat.] 14...Lf5 15.Da4 [15.g4 Pxd2 16.gxf5 Pe4+! Want deze zet had ik
eerst niet gezien. 17.Ld2 (17.Kd1 Pxf2#) 17...Lxd2+–+] 15...Db6 16.Db3 Wit heeft nu ondertussen wel
heel veel damezetten gespeeld.

16...0–0–0 Vond ik wel een mooie zet om uit te voeren. Nu komt mijn andere toren naar e8 en wit is
nog steeds niet ontwikkeld. 17.g4 Wit probeert nog wat, maar ik ga recht door zijn stelling heen.
17...d3 Dreigt Dxf2+. 18.e3 The8 Met het idee Pxf2 en wit kan er niks aan doen. 19.gxf5 Pxf2 20.Kxf2
Dxe3+ En wit gaat geforceerd mat. 21.Kg2 Dg5+ 22.Kf3 Te3+ 23.Kf2 Dg3# 0–1

Skoleskak in jeugdjournaal: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2226809-potje-schaken-leert-je-beter-te-concentreren.html

Deelnemende scholen in Denemarken.

Overleg over project schaaklessen special needs. V.l.n.r. Niels, David, Mads, Gitte, Mikkel en Karel. Mette ontbreekt.

Programmaleider leerplannen Mikkel Nørgaard.

Oefening met paard en pionnen
Uitleg Mikkel Nørgaard:
The excercise is a very simple minigame – we call it ”The Brave Knights”. The object for white is to
capture or block the black pawns so that black can no longer move. Black wins if a pawn reaches the
first rank without the knight being able to capture it. The game can be varied in numerous ways (e.g.
2 knights against 4, 5, 6 pawns; the pawns can be placed on different starting squares – and so on
and so on. Fun thing: Knight on b1 loses against pawns starting on a7, b7, c7 – even though it is a 3-3
situation in terms of value of the pieces).

Samenwerking ‘special needs’ Skoleskak en Schaakacademie Apeldoorn
De Deense organisatie Dansk Skoleskak en Schaakacademie Apeldoorn werken samen op het gebied
van leerplannen voor jeugd met ’special needs’. Karel van Delft is daartoe op uitnodiging van
Skoleskak afgelopen week een paar dagen in Kopenhagen geweest.
Scholeskak bestaat sinds 1960. De organisatie geeft schaakles op eenderde van de Deense scholen.
Skoleskak gebruikt schaken als middel voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.
De site van de organisatie is https://skoleskak.dk.
Kenmerkend voor de werkwijze van de organisatie is dat de eigen leraar schaaklessen geeft in een
klas. Leraren krijgen daartoe onder meer een aantal dagen training en supervisie.
Skoleskak start komend najaar een driejarig project (120 lessen) waarbij op 50 scholen speciaal
aandacht is voor kinderen met ‘special needs’. Zie opzet hier onder.
Special needs betreft onder meer ADHD, hoogbegaafdheid, sociale en emotionele/psychische
problemen, autisme, blinden, doven, Syndroom van Down, dyslexie, fysieke beperkingen en
leerstoornissen.
Belangrijk zijn inhoud en vorm van schaaklessen (’too much text is evil’) en inhoud en vorm van
didactiek.
Doel is empowerment: een positief zelfbeeld en sociale, emotionele en praktische vaardigheden
ontwikkelen. Het gaat er niet om wat je niet kan, maar hoe je mogelijkheden kunt ontwikkelen.

Conflicten hanteren: Slaan of doorlopen?

Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: omgaan met programma Fritz
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 25 april schaaklessen voor senioren. Van 9.00 –
10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden. Er waren geen lessen op 2 mei.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Lessen 25 april
Verslag Beginners
- Zelf schaken en stelling beoordelen
- Boekje ILS vanaf 66 uit
- Mogelijkheden zelf kijken bij schaken: zie kalender in nieuwsbrieven
- Belang tactiek oefenen, Chessmatec
- Zelfstudie: mogelijkheden video’s Lek en site Vuurboom
Verslag Gevorderden
- Zelf schaken
- Rapidpartij Karel bekeken in combinatie met partij invoeren in Fritz
- Info over Fritz: databank site Schaakacademie, in Fritz F1, Google op video’s.
- Computerschaak: zie links op site www.schaaktalent.nl
- Video Timman en Van den Herik:
https://www.youtube.com/watch?v=kxnp8MLS7A8&list=UUKbIC72JPs2PdnWSOpApsQ&index=1&feature=plcp
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/218-schaakstudiescomponeren-met-de-computer

Jan Timman en Jaap van den Herik.

MuConsult Apeldoorn blijft in Meesterklasse
FM Tim Lammens doet verslag op de site van Schaakstad Apeldoorn. Het wonder van Bloemendaal:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/04/22/het-wonder-van-bloemendaal/#more-3505
Als je tegen de top drie van Nederland nipt verliest met 5,5-4,5 heb je als team potentieel.
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/24/Game2255265.html

Finale KNSB-bekercompetitie in Apeldoorn
Merijn van Delft meldt:
Op donderdag 10 mei vindt de spannende ontknoping van de KNSB bekercompetitie plaats in
Apeldoorn. Gespeeld wordt in Denksportcentrum Noord, de prijsuitreiking en de afsluitende borrel
zijn in Café de Flierefluiter (Marktstraat 22).
De kersverse landskampioen LSG heeft het traditioneel lastig in de beker, maar heeft zich dit seizoen
geplaatst voor de finaledag en is erop gebrand om 'de dubbel' te halen.
Voerendaal uit Limburg en de organiserende vereniging MuConsult Apeldoorn wisten pas in de
slotronde van de Meesterklasse lijfsbehoud zeker te stellen. Bekerwinst zou de bekroning van een
heftig seizoen zijn.
Grote verrassing en outsider is Lonneker uit Twente. De Tukkers ontpopten zich als echte cupfighters
door MSV (Meppel) uit te schakelen (het team dat op zijn beurt het sterke SISSA uitschakelde).
Bij wedstrijden over vier borden kan één foutje meteen fataal zijn, dus spanning en sensatie zijn
gegarandeerd op Hemelvaartsdag. Schaakacademie Apeldoorn neemt het gevarieerde
nevenprogramma voor zijn rekening, publiek is van harte welkom.
De partijen zullen live op internet te volgen zijn. Zie site Schaakstad Apeldoorn.
Publiek is van harte welkom en er is een gevarieerd nevenprogramma, voor jong en oud.
Tijdschema:
09.45-10.00 uur Opening en loting
10.00-14.00 uur Halve finales
14.00-15.00 uur Lunchpauze
15.00-19.00 uur Finale en wedstrijd om 3e/4e plaats
19.00 uur Prijsuitreiking en afsluitende borrel
Meer info:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/04/30/finale-knsb-bekercompetitie-in-apeldoorn
https://www.schaken.nl/nieuws/bekerfinalisten-bekend

Hing Ting Lai krijgt eerste prijs van voorzitter Ed van der Meulen.

IM Hing Ting Lai wint MuConsult Apeldoorns rapidkampioenschap
IM Hing Ting Lai uit Amsterdam heeft 28 april het MuConsult Apeldoorns rapidkampioenschap 2018
gewonnen. Er waren 68 deelnemers in Denksportcentrum Noord.
Verslag op site Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/04/29/muconsult-toernooi-volle-bak
Foto’s van Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/cDDPf3UYjQuKuEtt1
Ranglijsten: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog

Update Schaakweek Apeldoorn: denksportfestival
Merijn van Delft meldt:
Schaakstad Apeldoorn houdt van 7 t/m 17 juni 2018 de eerste editie van Schaakweek Apeldoorn. De
kern van de week bestaat uit een gesloten GM toernooi met tien deelnemers, onder wie de sterke
Apeldoornse IM's Stefan Kuipers en Thomas Beerdsen. Het toernooi is in Denksportcentrum Noord.
Na iedere ronde wordt de leukste partij besproken in een café tijdens de dagelijkse schaakborrel.
Op donderdagochtend 7 juni om 9:00 uur wordt de schaakweek officieel geopend door wethouder
Nathan Stukker, die de nieuwe schaaktafel in de Vlindertuin officieel in gebruik zal nemen.
Tijdens het eerste weekend zijn er diverse side events in Denksportcentrum Noord zoals het
denksportfestival op zaterdag 9 juni. Van 13 tot 18 uur is er informatie en zijn er activiteiten op 20
tafeltjes omtrent schaken, dammen, bridge en go. Toegang is gratis.
Schoolklassen krijgen tijdens de tweede helft van het toernooi schaakles en simultaans.
Het laatste weekend bestaat uit een massakamp tussen Schaakstad Apeldoorn en LSG (Leiden) op
zaterdag 16 juni en het bekende Apeldoorns Kroegloperstoernooi (https://www.schaakstadapeldoorn.nl/blog/apeldoorns-kroegloperstoernooi) op zondag 17 juni. Aanmelden voor het
kroegloperstoernooi kan via kroeglopers@gmail.com.
Alle informatie komt op een speciale website, die we bij de volgende update verwachten te kunnen
presenteren!
IM Stefan Kuipers is één van de deelnemers aan het GM toernooi tijdens Schaakweek Apeldoorn.
Onderstaand hoofdstuk uit het boek ‘Schaakideeën’ van Karel van Delft is een introductie.
Preview boek ‘Schaakideeën’: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen.
Stefan Kuipers is actief op sociale media, zie onder in de nieuwsbrief zijn accounts.

Zwart aan zet

93. De mooiste partij van Stefan Kuipers
Na 25. Tcd1 speelt zwart 25..Pd3 en via actief spel kantelt de partij in het voordeel van zwart.
Abhijeet Gupta (2652) – Stefan Kuipers (2391) Gibraltar Masters, 2012
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.Lg5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Lh4 g5 9.Pxg5 hxg5 10.Lxg5 Pbd7
11.g3 Lb7 12.Lg2 Db6 13.exf6 0–0–0 14.0–0 c5 15.d5 b4 16.Tb1 Da6 17.dxe6 Lxg2 18.e7 Lxf1 19.Kxf1
Dc6 20.exd8D+ Kxd8 21.Pd5 Txh2 22.Kg1 Th8 23.Tc1 Ld6 24.Df3 Pe5 25.De4 Te8 26.Td1 Pd3 27.Dxc4
Pxb2 28.Pxb4 Dd7 29.Dd5 Pxd1 30.Pc6+ Kc7 31.Pa5 Tb8 32.Lf4 Tb5 33.Lxd6+ Dxd6 34.Dxf7+ Dd7
35.Dc4 Pe3 36.Df4+ Kc8 37.fxe3 Tb1+ 38.Kg2 Tb2+ 39.Kg1 Dh3 0–1
IM Stefan Kuipers zegt over deze partij tegen de voormalig jeugdwereldkampioen: ‘Heb een tijdje
zitten denken over mijn mooiste partij, maar weet het eigenlijk niet zo goed. Maar mijn partij tegen
Gupta in Gibraltar springt er voor mij toch wel uit. Sterkste tegenstander die ik ooit verslagen heb en
de partij zit vol spektakel. Misschien niet de mooiste partij, maar deze betekent voor mij wel het
meest.‘
Stefan Kuipers loopt vanaf zijn vroege jeugd mee in de Apeldoornse schaakwereld. Hij is deelnemer
aan SBSA-jeugdtrainingen geweest en later werd hij trainer en bestuurslid. In het eerste team van
Apeldoorn heeft hij al heel wat partijen in de Meesterklasse gespeeld. Dat team bestaat grotendeels
uit Apeldoorners. Dat is het gevolg van jarenlange plaatselijke jeugdtraining. Samen met IM Merijn
van Delft begeleidt Stefan Kuipers jaarlijks regionale jeugdspelers tijdens jeugd-NK’s.
Schaken is een sport, een wetenschap, een kunst. Voor sommigen ook een spelletje en voor anderen
weer een vorm van filosofie. Wat is een mooie partij? In toernooien wordt regelmatig een
schoonheidsprijs uitgeloofd voor de mooiste partij. De prijs wordt vaak toegekend door het publiek.
Maar wat is mooi?
Je kunt beter spreken van een ‘publieksprijs’ en het publiek zelf maar laten uitzoeken of het
schoonheid, spektakel of nog andere overwegingen laat meewegen.
IM Rob Hartoch heeft in een Apeldoorns weekeindtoernooi drie partijen als invaller meegespeeld en
de overige ronden publiekscommentaar gegeven. Hij was er heilig van overtuigd dat de
schoonheidsprijs aan een van zijn eigen partijen toegekend moest worden. Dat gebeurde wellicht
onder het motto dat een mens niet verder komt met valse bescheidenheid.
Als jeugdschaker kon Kuipers ook al flink uit zijn slof schieten. In juni 2005 speelde hij in het
weekeindtoernooi van Utrecht tegen GM Michael Gurevich. Dergelijke toernooien zijn ook voor
grootmeesters zwaar en Gurevich liet een paar steken vallen. Kuipers mistte een mat in drie en de
Gurevich ging in remisestelling door de vlag. Op zet 39 Vergat Kuipers nog wel mat-in-drie te geven.
Stefan Kuipers - GM Michael Gurevich, Utrecht, 2005
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Le3 a6 5.Dd2 Pd7 6.Pf3 b5 7.a4 b4 8.Pa2 a5 9.c3 Lb7 10.Ld3 Pgf6 11.Lh6
0–0 12.Lxg7 Kxg7 13.De3 c5 14.0–0 e5 15.d5 Pb6 16.cxb4 axb4 17.b3 Pbxd5 18.exd5 e4 19.Pxb4
exd3 20.Pxd3 Te8 21.Dg5 h6 22.Dg3 Pe4 23.Df4 Lxd5 24.b4 c4 25.Pc1 c3 26.Td1 Lc6 27.a5 g5 28.De3
Df6 29.Dd4 Tab8 30.Dxf6+ Kxf6 31.Pd4 Ld5 32.f3 Pd2 33.b5 Lc4 34.Pa2 Pb3 35.Pxb3 Lxb3 36.Txd6+
Ke5 37.Tc6 c2 38.Pb4 Ted8 39.Pxc2 Txb5 40.Pe3 Le6 41.Tc2 Ta8 42.Te2 Kf6 43.a6 1-0.
Over mooie partijen gesproken: De romanschrijver Tim Krabbé heeft ook als schaakjournalist grote
kwaliteiten. Op zijn schaaksite bespreekt hij tal van onderwerpen. Hij geeft een overzicht van de zijns
inziens 110 mooiste partijen: http://timkr.home.xs4all.nl/chess/fant100.htm.

Quote: Chess is the art born after the confrontation between two ways of thinking
https://imgur.com/gallery/gd4Nu

Divers nieuws
-

Apeldoorners in Schachbundesliga
First Rank - A Newsletter for Chess in Schools in Europe!
Checkmating Dementia
Schaakstukkenmuseum
The Best Funny Chess Moments of all time
ChesserDemo
Chessity op Facebook

Apeldoorners in Schachbundesliga
Enkele Apeldoorners speelden in Berlijn mee in de laatste drie ronden van de Bundesliga.
http://schachbundesliga.de/liveportal

https://www.youtube.com/watch?v=TWPwN4g_LX4

First Rank - A Newsletter for Chess in Schools in Europe!
IM Jesper Hall meldt:
First Rank is a weekly newsletter (starting regularly autumn 2018) for everyone interested in chess
for education. The newsletter is a co-operation between the Education Commission of the European
Chess Union (ECU Education) and ChessPlus, a company working with strategy games in education. In
every issue we will present you with a mix of news and information about Chess in Schools in Europe,
interviews, puzzles and a variety of other interesting material. This first issue contains a short
presentation about ECU Education, an invitation to the first Summer Camp for chess teachers in
Girona, Spain 2-6 July, an instructional video on the fundamental mini-game "Across the Board" and
the Chess Puzzle of the Week.
John Foley (ChessPlus) meldt:
 Nieuwsbrief online: https://chessplus.net/first-rank-the-very-first-newsletter
 Gratis abonnement, zie:
https://mailchi.mp/d16f2349e15d/first-rank-ecu-education-puzzles-and-minigames15785?e=4ece428f82

Checkmating Dementia
www.checkmatingdementia.com

Schaakstukkenmuseum
http://www.schaakstukkenmuseum.nl

The Best Funny Chess Moments of all time
https://www.youtube.com/watch?v=5mxObXazzMo

ChesserDemo
Digitaal demonstratiebord van Niels van der Mark.
https://www.facebook.com/ChesserDemo
https://chesser.nl

Chessity op Facebook
https://www.facebook.com/Chessity

Trainingsmateriaal
-

Top 10 Most Amazing Tactics Ever in World Championship History
40 facts about chess
Top 8 Chess Mistakes
Beliavsky – Nunn Hoogovens 1985
Ivanchuk – Joesoepov, Brussel 1991
Gratis download American Chess Journal

Top 10 Most Amazing Tactics Ever in World Championship History
https://www.youtube.com/watch?v=GnrplR_nLu4
Saint Louis Chess Club kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCM-ONC2bCHytG2mYtKDmIeA

40 facts about chess
https://thechessworld.com/articles/general-information/40-facts-about-chess-most-people-dont-know

Top 8 Chess Mistakes
https://www.youtube.com/watch?v=KzG-mJgj-E4

Beliavsky – Nunn Hoogovens 1985
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1103322
Bespreking MatoJelic: https://www.youtube.com/watch?v=v-Sm-kYeZj8
Bespreking Suren: https://www.youtube.com/watch?v=e0tgnkg7I7I

Ivanchuk – Joesoepov, Brussel 1991
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1060180
Bespreking Seirawan: https://www.youtube.com/watch?v=x6rWHMDhHmw
Bespreking Kingscrusher: https://www.youtube.com/watch?v=C3DABOsQuL0

Gratis download American Chess Journal
www.chabris.com/pub/index.html
Nummer 2 bevat bijvoorbeeld artikelen van en over Mark Dvoretsky, Noam Elkies en Boris Gulko.
Psycholoog Christopher Chabris is auteur van het boek ‘The invisible gorilla’.
Hij is gepromoveerd op onderzoek naar denkprocessen van schakers.

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Kalender en sites
-

29 april t/m 5 mei NK jeugd Assen http://njsk.nl
5 mei Wageningen Bevrijdingstoernooi www.svwageningen.nl
6 mei schaken in de Vlindertuin 13-15 uur
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
10 mei Bekerfinale KNSB Denksportcentrum Noord Apeldoorn
10-12 mei Rijswijk NK jeugd D
www.schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen/nk-d
11-12 mei ASV Vierkampentoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl
20 mei schaken in de Vlindertuin 13-15 uur
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
7 t/m 17 juni Schaakweek Apeldoorn
16 juni massakamp Apeldoorn – Leiden
16 juni NK middenbouw basisscholen Utrecht www.schaken.nl/nk-schoolschaak
17 juni Kroegloperstoernooi Apeldoorn https://schaakkalender.nl/events/view/2738
22-24 juni HSG Open, Hilversum www.hsgopen.nl
30 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam
1-8 juli NK schaken www.schaken.nl/nieuws/deelnemers-deloitte-nk-schaken-2018
23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk
31 augustus – 2 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (tevens OSBOkampioenschap Hoofdklasse in groep A) www.asv-schaken.nl

Nederlandse jeugdkampioenschappen:
www.schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen
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 en vakanties: http://feestdagen.nl

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 9: 13 mei 2018 Thematoernooi
Training 10: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
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.
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018 www.schaken.nl/competitie-2017-2018
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 ABKS 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
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
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
Meer schaaksites
Nederlands
www.schaaksite.nl
www.correspondentieschaken.nl
http://lennartootes.com
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://videos.chessbase.com/index
www.chessplus.net
www.chessgames.com
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

