Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 86 – 1 november 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.

GM Roeland Pruijssers versus IM Thomas Beerdsen, Hoogeveen Schaaktoernooi 2018: remise. Zie analyse.
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86e 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 344 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (513 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
Voor jeugd. 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 en de Paulusschool in Utrecht.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.
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
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag
Basisschool Sint Victor school maandagavond
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag
Basisschool De Rank vrijdagmiddag
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag
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.
Masterclasses: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Talenttraining: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA-trainingen
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training
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

Hidde met Schaakschool Het Bolwerk t-shirt.

Chess Karate Kid-spelletjeskaarten: wit aan zet is in zetdwang.

Partij van Jelle en Hidde naspelen. Variant Herdersmat. Met …De7 kun je altijd verdedigen.

Oefeningen van Tutor-methode oplossen.

Schaakschool Het Bolwerk: koning + acht pionnen versus koning + acht pionnen
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddagen schaaklessen voor jeugd.
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 31 oktober de negende lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep en 14.45 groep samen:
- Onderling schaken
- Partij op DGT bord Jelle en Hidde en analyse met Fritz
- Info scholencompetitie
- Spelletjeskaarten partijtjes K-8pionnen, kopieën gegeven
- Onderling schaken
- Shirts Bolwerk voor scholencompetitie gegeven
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord
- Tutor 2 H7 vijf oefeningen
- Tutor 3 H5 tien oefeningen
- Banterblitz drie partijen
- Info scholencompetitie
- Spelletjeskaarten K-8pionnen + kopieën gegeven

Chess Karate Kid spelletjeskaarten
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid
Om koning + 8 pionnen tegen elkaar te spelen hoef je niet veel van de spelregels te weten.
Na enkele minuten uitleg kun je het al spelen. Dan blijken er op eens allerlei interessante motieven
een rol te spelen: dubbelpion, geïsoleerde pion, zetdwang, vrijpion, achtergebleven pion, kandidaat
vrijpion voorop, enzovoort. Een leraar kan af en toe het spel stil leggen en thema’s uitleggen.

Berg en Bosschool. Kijken naar video over schoolschaakcompetitie.

Hertog van Gelre. Susanne Linthorst is teamleider bij de scholencompetitie. Zeven kinderen doen beurtelings mee.

Hertog van Gelre. Oefenen met de klok. Partijen gaan we bespreken.

Hertog van Gelre. Doet die klok het nou wel of niet? Hard slaan helpt niet, volgens leraar Karel.

Schoolschaaklessen: voorbereiden op schoolschaakcompetitie
Schaakacademie Apeldoorn geeft na schooltijd les op zes Apeldoornse basisscholen.
Het Woudhuis, Hertog van Gelre en de Berg en Bosschool gaan met teams meedoen aan de
Apeldoornse scholencompetitie.
Om daar een idee van te krijgen liet leraar Karel van Delft op de Berg en Bosschool een video zien van
het team van schaakschool Het Bolwerk dat aan de scholencompetitie deelneemt.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=m6pSN_KS9fY
Ook hebben we de site van de scholencompetitie bekeken: www.vcsc.nl.
Begin november spelen de kinderen partijtjes met klok en een kwartier bedenktijd per persoon. Een
kwartier is best lang. Veel partijtjes zijn onnodig al na een paar minuten klaar.

Veluws College Apeldoornse scholencompetitie start 20 en 27 november
De eerste speelronde bij de pupillen is op dinsdag 20 november, de eerste speelronde van de
aspiranten is op dinsdag 27 november. Coördinator Chris Doornekamp verwacht 30 tot 32 teams.
Speelschema en locaties zijn waarschijnlijk komend weekeinde bekend.
Dat wordt vermeld op de website www.vcsc.nl alsook via de app van de contactpersonen.
Chris Doornekamp is bereikbaar via schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
Van Schaakacademie Apeldoorn doen leerlingen mee: schaakschool Het Bolwerk, Het Woudhuis,
Berg en Bosschool en Hertog van Gelre. HVG is 5 februari pupillen-gastheer met IM Merijn van Delft.

Partij Jorrit – Cecilia.

Uitleg IM Merijn van Delft.

Simultaan: kun je laten zien wat je geleerd hebt en daar commentaar op krijgen van de trainer.

Deelnemers krijgen het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’.

Vaders vormden met hun kind een duo tijdens de simultaan.

Gezellig, met het hele gezin simultaan spelen.

Uitgangsstelling.

Inspirerende Matches, Simultaan, Analyse talenttraining voor jeugd
Schaakacademie Apeldoorn hield zondagmiddag 28 oktober de eerste MSA-training voor
gemotiveerde jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurde in Denksportcentrum Apeldoorn.
MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.
IM Merijn van Delft was de trainer. Hij behandelde de Najdorf-variant van het Siciliaans.
Uitgangsstelling: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6.
Zie video voor een impressie:
https://www.youtube.com/watch?v=fJ600Huyqdw&feature=youtu.be
Partijen in gameviewer:
Jorrit – Cecilia: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/31/Game3447046.html
Polle - Jorrit: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/31/Game3558718.html
Partij van Cecilia en Polle was helaas niet goed opgeslagen op DGT-bord.
Het was een uitstekende training. Niet qua aantal deelnemers, wel qua inhoud en sfeer.
Er waren drie deelnemers en drie vaders die meededen.
Voor diverse mogelijke deelnemers kwam de datum niet goed uit. Mogelijk ook moet de formule
meer bekendheid krijgen. Er komt komend kwartaal in ieder geval een volgende MSA-training.
Informatie staat op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Hoe slaat wit terug?

Hoe verdedigt zwart?

Gevarieerde lessen: spreken over blundercheck, partijen van Euwe, zelf spelen en analyseren.

Schaaklessen senioren in het Bolwerk: een verrassende verdediging door rokade
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 31 oktober schaaklessen voor senioren.
Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Lessen 31 oktober
Verslag beginners
- Info schaken overdag (zie sites onderaan nieuwsbrief)
- Solitaire chess, te koop bij diverse schaakwinkels
- Partij uit boekje Ik leer schaken
Verslag gevorderden
- Blundercheck via SSA (Schaak, Slaan, Aanvallende zet), boek Edouard
- Najdorf-variant Siciliaans, vertelt over GM Miguel Najdorf en blindsimultaan
- Onderlinge partij op DGT bord + partij bespreken via Fritz en toelichting leraar Karel

Schaakwinkels
http://www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl
https://www.newinchess.com
https://www.schaakbond-winkel.nl
http://www.digitalgametechnology.com

Zaal open toernooi.

Achtvoudig Nederlands kampioen en toernooidirecteur GM Loek van Wely was alom aanwezig en aanspreekbaar.

Nico Zwirs vs IM Stefan Kuipers.

Nico Zwirs versus Folke van Dorp.

Partij GM Dmitry Kryakvin – IM Merijn van Delft remise, in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/29/Game28533296.html

Dries Wedda versus Bas de Boer.

Analyse MuConsult Apeldoorn spelers.

Apeldoorners in Hoogeveen Schaaktoernooi 2018
Het evenement in Hoogeveen vond plaats van 20 t/m 27 oktober. Zeven spelers van MuConsult
Apeldoorn speelden in het Open toernooi: GM Roeland Pruijssers, IM Stefan Kuipers, IM Robby
Kevlishvili, IM Thomas Beerdsen, IM Max Warmerdam, Nico Zwirs en IM Merijn van Delft.
Een titelnorm zat er helaas niet in voor een van de Apeldoorners.
Naast het Open toernooi waren er twee amateurgroepen.
Ook waren twee matches tussen spelers van wereldklasse: GM Peter Svidler versus GM Sam
Shankland en GM Jorden van Foreest versus GM Vladimir Fedoseev.
Partijen zijn na te spelen via de toernooisite https://www.hoogeveenchess.nl
Zie ook verslagen op https://www.schaaksite.nl
Foto’s van Frans Peeters: https://www.schaaksite.nl/2018/10/29/fotos-hoogeveen-2018

Roeland Pruijssers (2501) – Thomas Beerdsen (2460)
Ronde 9, 27.10.2018 Commentaar Thomas Beerdsen
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 Pg4 7.Lc1 Pc6 [7...Pf6 Zou tot zetherhaling
kunnen leiden, maar ik verwachtte niet dat Roeland hiervoor zou gaan, en nu dus af zou wijken.]
8.Le2 Db6 Een zijvariant die wel oké lijkt voor zwart. 9.Lxg4 Lxg4 10.Dxg4 Dxd4 11.0–0 e6 12.Le3
Deze zet is nog nooit eerder gespeeld, en is waarschijnlijk ook niet de beste. 12...Db4 13.Tab1 Pe5?!
[13...d5 Dit was waarschijnlijk beter, er dreigt d4 en wit kan niet slaan door de penning. Ik heb deze

zet totaal niet gezien.] 14.De2 Met remiseaanbod. Ik heb er over getwijfeld, maar dacht dat ik iets
beter stond en besloot om door te spelen. 14...Tc8 15.Tfd1 Dc4 De dame staat toch wat onveilig op
b4, dus tijd om een wat veiliger veld te zoeken. 16.De1 Le7 17.f4 Pg4 18.Ld4 Lf6 19.Lxf6 gxf6 Dit
verzwakt misschien toch wat te veel. 20.Dd2 Tc6 21.Tf1 b5 22.a3 Dc5+ 23.Kh1 Pe3?! [23...De3 Dit
was mijn originele idee, maar hier zag ik dat wit nog 24.De1! kan doen, gevolgd door h3 en mijn
paard moet naar h6. Waarschijnlijk had ik hier alsnog voor moeten gaan.] 24.Tf3 Pc4 25.De2 [25.De1
Is net wat nauwkeuriger, zodat wit de optie Dh4 heeft.] 25...Tc7 Hier bood ik remise aan, maar hier
ging Roeland juist weer door! En terecht, want wit staat inmiddels beter. 26.Pd1 Ke7 27.Pf2 Dh5
28.Pd3 Thc8 29.c3 Mijn koning staat wat onveilig en ik heb 0 activiteit. Ik probeer hier daarom om
van mijn centrum gebruik te maken. 29...f5 30.Td1 Td7 31.De1 fxe4 32.Dxe4 d5 33.Dd4 Pd6?!
[33...Df5 Was nog met het meest hardnekkig geweest.] 34.Pe5 Tdc7 Na een normale zet staat wit
hier erg goed, mijn koning staat zeer onveilig. 35.f5? Maar deze breekzet is fout, Roeland had een
tegenzet van mij gemist. 35...Pxf5 36.Db4+ Ke8 37.Te1 Ik heb een pion gewonnen, maar de stelling
blijft niet makkelijk. [37.g4 Was het originele idee, maar hier heb ik nog 37...Pg3+!µ En hier staat
zwart zelfs beter.] 37...Dh4 38.c4 Deze zet had ik wel verwacht, het leek ons allebei de beste en
daarnaast ook de moeilijkste voor zwart. 38...Txc4 Ik dacht dat dit de enige was. [De engine geeft het
koelbloedige 38...Dg5!! , een zet die Roeland en ik allebei totaal niet gezien hebben. 39.cxd5 Tc2 Is
het idee.; 38...dxc4 Na gewoon terugslaan volgt 39.Txf5 exf5 40.Pf3+] 39.Pxc4 Txc4 40.Da5 De
stelling is hier objectief gelijk, maar in de praktijk lijkt het me dat er nog 3 resultaten mogelijk zijn.
40...Te4 41.Tg1 Ta4 42.Dc7 De7 43.De5 Te4 44.Db8+ [44.Dh8+ Df8 45.Dxh7 Th4 Is waar ik stiekem op
hoopte.] 44...Dd8 45.Db7 Dd6 46.Th3 h6 47.b3 [47.g4 Dit kan misschien als winstpoging, maar
brengt ook de nodige risico's met zich mee.] 47...Kf8 48.Da8+ Ke7 [48...Kg7 Ziet er natuurlijker uit,
maar ik was bang voor 49.g4 Pe7 (49...Pd4 50.g5 En opeens doen alle witte stukken mee.) 50.g5 h5
51.Txh5 Pg6 Is de koelbloedige manier van verdedigen die de engine geeft.] 49.Da7+ Kf8 50.Da8+
Ke7 51.Da7+ Kf8 Roeland besluit tot zetherhaling om geen verder risico te lopen. Een keer g4 spelen
zou zeker een winstpoging zijn geweest, maar in zekere zin natuurlijk ook een verliespoging. ½–½
Partij GM Roeland Pruijssers – IM Thomas Beerdsen in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/31/Game4080125.html

Apeldoorners in Belgische en Duitse competities
Een aantal spelers van het team MuConsult Apeldoorn speelt ook in de Belgische en Duitse
competitie mee.
België: https://www.frbe-kbsb.be/index.php/interclubs
Duitsland: https://schachbundesliga.de

Nico Zwirs en Dries Wedda wisten beiden in Hoogeveen mooie blunders te produceren.
Partij Nico Zwirs – Dries Wedda in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/29/Game28610062.html

https://twitter.com/TricksOnlyNL

31. Lxe5 De4+ verliest, 31. Lg3 houdt wit in de partij.
31. Ta2 verliest. Karel van Delft – Marcel Pouw.

Kuipers – Karthikeyan: aftrekaanval lukt niet, …Pd7

Blundercheck
Kennen en kunnen. In een schaakpartij gaat het er om dat je kennis en vaardigheden toepast.
Kwestie van zelfmanagement. Mindset en routines opbouwen en toepassen. Vooral toepassen.
Bij een blundercheck kijk je naar simpele zetten die je tegenstander kan spelen.
Kijk daarbij naar Schaak, Slaan, Aanvallende zet.
Dat hoef je maar één keer niet te doen en het kan gelijk foute boel zijn.

Bovenstaande stelling links komt uit de partij Karel van Delft – Marcel Pouw.
De witspeler keek naar allerlei combinaties van paard en toren. Blinde vlek: de dame.
IM Stefan Kuipers ging de mist in tegen Karthikeyan. Volgens Kuipers zag hij ‘gewoon niks’ en had
een blundercheck dus ook niet geholpen. IM Stefan Kuipers – IM P. Karthikeyan in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/29/Game28952078.html
Psycholoog GM Igor Smirnov noemt acht manieren om blunders te voorkomen.
1. Warming-up voorafgaand aan partijen, via tactische en visualisatieoefeningen.
2. Focus op de schaakpartij (niet op resultaat of andere zaken).
3. Vermijd tactische openingen als je tegenstander beter voorbereid is.
4. Analyseer eerst het plan van je tegenstander, bedenk dan pas zelf een plan en zetten.
5. Anti-blunder check bij je eigen zetten.
6. Neem het initiatief (aanvallen is makkelijker dan verdedigen).
7. Vereenvoudig de stelling in tijdnood.
8. Los tactische oefeningen op voor de andere kleur (zwart als wit onderaan staat).
Zie voor meer informatie quote Smirnov in nieuwsbrief 10:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
010%20-%2027%20oktober%202015.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=_N0E0eahWnQ
https://www.youtube.com/watch?v=xASlcNhMXwg
Links
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
https://www.chessity.com/en/blog/1245/4_Must_Know_Steps_to_Avoid_Blundering_in_Chess
Boek GM Romain Edouard ‘The Chess Manual of Avoidable Mistakes’:
https://www.newinchess.com/the-chess-manual-of-avoidable-mistakes-vol-1
http://www.debestezet.nl/catalog/product_info.php?products_id=2905
De meeste blunders komen door psychologische oorzaken. Edouard noemt algemene oorzaken:
1. Schok door onverwachte situatie, 2. Alleen naar ‘normale zet’ kijken, 3. Tijdnood, 4. Gebrek aan
concentratie, 5. Teveel zelfvertrouwen.

Vieze hendel op schaakklok. (foto Jos Pots)

De Zevensprong. Stukken schoonmaken voor schaaklessen.

Vergiftigde pionnen?

Hygiëne en schaakstukken: de vergiftigde pion
Schaakstukken worden door veel mensen aangeraakt. Die mensen kunnen net hun neus hebben
gesnoten of na toiletbezoek hun handen niet hebben gewassen.
Kunnen schaakstukken daarmee een rol spelen bij het overdragen van ziektekiemen?
Regelmatig schoonmaken van de schaakstukken lijkt voor veel beheerders van schaakstukken (clubs,
toernooiorganisatoren) geen thema te zijn.
Voormalig DGT-CEO Albert Vasse kreeg de suggestie van een Indiase producent van schaakstukken
om plastic in plaats van houten schaakstukken te produceren. Met als reden dat je die makkelijker
kunt schoonmaken.
De zoektermen schaakstukken + hygiëne levert in Google niets op. Ook niet in het Engels.
De combinatie ‘schaken’ en ‘hygiëne’ levert een enkele hit op in Google. Maar daar gaat het vooral
om kledingvoorschriften en zelfverzorging:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren
https://www.schaaksite.nl/2012/03/21/kledingvoorschriften-valt-wel-mee
https://www.volkskrant.nl/sport/-stinkende-schakers-op-slippers-zijn-verboden-op-ek~bb633324
Deurkrukken worden ook veel door veel mensen aangeraakt. Over deurkrukken en hygiëne is meer
geschreven. Vieze deurkrukken kunnen ziektekiemen verspreiden:
https://www.f-facts.nl/topics/facilitaire-dienstverlening-gebouwbeheer/nieuws/hygiene-op-dewerkplek-kan-beter# en http://www.griepophetwerk.nl/hygiene
Hoogeveen Schaaktoernooi directeur GM Loek van Wely zegt: ‘Daar heb je een punt. Ik heb er nooit
over gehoord. Het thema is dus: de vergiftigde pion.’
Hoofdarbiter Frans Peeters van het Hoogeveen Schaaktoernooi vertelt dat hij als leraar informatica
te maken heeft met vieze toetsenborden. Van een collega die biologie les geeft heeft hij wel
begrepen wat er ook in een leslokaal aan bacteriën rondwaart. ‘Dat wil je niet weten.’
Arbiter, jurist en secretaris medische commissie van wereldschaakbond FIDE Arthur Schuering meldt:
Over de hygiëne aspecten van het aanraken van stukken, kan ik jou niets vertellen.
Wel kan ik jou een deel van het verslag van de vergadering van de Medische Commissie van de FIDE
tijdens het FIDE congres in oktober 2017 in Turkije geven. Daar staat:
“Hal Bond suggest that the Medical Commission should make a recommendation that a player should
not eat at the board during the game on the grounds of hygiene and the prevention of a possible
allergic reaction of the opponent.
After careful consideration - the Medical Commission agrees with this point and recommends that
eating at a board be strongly discouraged.

The Medical Commission requests that the Events Commission and the Rules Commission consider
this this recommendation with a view of implementing it into the Tournament Rules.”
(Hal Bond is de zonepresident van de zone Canada).
Tijdens de vergadering van de Rules Commission tijdens het FIDE Congres in Batumi in
september/oktober dit jaar is een aantal wijzigingen van de General Regulations for Competitions
(voorheen genaamd Competition Rules) in de vergadering van de Rules Commission besproken. Een
van de voorstellen was van mij afkomstig. Dit hield in dat een speler niet behoort te eten aan het
bord. Dit voorstel is aangenomen en de Rules Commission heeft besloten dat in de General
Regulations for Competitions (voorheen genaamd Competition Rules) wordt opgenomen dat een
speler niet behoort te eten aan het bord. Later tijdens het congres heeft de Algemene Vergadering
van de FIDE dit aangenomen. Ik beschik nog niet over het verslag van de vergadering van de Rules
Commission waarin dit staat.
Arbiter Jos Pots meldt:
Ik maak inderdaad de hendels van de klokken schoon (met desinfecteer doekjes) bij toernooien en
wedstrijden waar ik hoofdarbiter ben!
Ik doe dit omdat klokken over het algemeen nooit schoongemaakt worden! Zie de voorbeeld foto.
Deze foto heb ik zelf geschoten en kwam ergens in Nederland uit een doos in 2007!
Tijdens de Olympiade 2008 in Dresden las ik een artikel over een jeugdspeler die kort na een
schaakwedstrijd ernstig ziek was geworden , onderzoek leerde dat de jeugdspeler met een smerige
klok had gespeeld ! Uit onderzoek bleek dat er allerlei bacteriën op de hendels van de klok zaten!
Wat er allemaal op de klok zat laat ik aan je eigen fantasie over … !
KNSB-medewerker Koos Stolk meldt dat hij de vraag over hygiëne en schaakstukken binnen de
organisatie heeft doorgespeeld. Ook aan Schaakstad Apeldoorn is de vraag voorgelegd.
Als de berg niet naar jou komt, kan jij naar de berg gaan. Je kunt wachten tot schaakstukken
schoongemaakt worden. Je kunt ook na een schaakpartij even je handen gaan wassen.

Poisoned Pawn Variation: https://en.wikipedia.org/wiki/Poisoned_Pawn_Variation

Stelling na 12... Re8. Stockfish offert nu tijdelijk 2 stukken met 13.Nf6+! en 14.Bh7+!

Stockfish winnaar van TCEC 13 Cup + update
Jeroen Noomen meldt 24 oktober 2018:
Hier het vervolg op mijn artikel over de TCEC 13 Cup van de vorige keer.
Twee partijen in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/25/Game16072375.html
De allereerste TCEC Cup - een toetje voordat de TCEC 13 superfinale begint - is gewonnen door
Stockfish. De TCEC Cup begon met 32 engines, die elkaar in knock-out matches van
8 partijen bestreden. Bij een gelijke stand van 4-4 werd steeds met 2 partijen verlengd, totdat er een
winnaar was. Ik pik de draad op waar ik 2 weken geleden gebleven was:
Kwartfinale
Stockfish-Chiron 4,5-0,5
Leela Chess Zero-Fire 11-9
Komodo-Ginkgo 4,5-1,5
Houdini-Andscacs 4,5-2,5
In de kwartfinales hadden Stockfish, Komodo en Houdini weinig problemen. De match tussen Fire en
Leela Chess Zero (LC0) stond na 8 partijen 4-4 en het duurde tot de 20e partij tot Leela uiteindelijk
aan het langste eind trok. De laatste opening won LC0 zowel met wit als met zwart, een
zeldzaamheid tussen top engines.
Halve finale
Stockfish-Leela Chess Zero 4,5-2,5
Houdini-Komodo 4,5-3,5
De clash tussen Stockfish en LC0 trok veel bekijks en de Leela fans waren van tevoren optimistisch
over een mogelijke verrassing. Het pakte echter anders uit. Zoals verwacht kon Leela het prima
bijbenen in de opening en het middenspel, ze wist Stockfish zelfs een paar keer onder druk te zetten.
Twee tactische fouten deden echter de balans doorslaan naar Stockfish.
De andere halve finale zag Houdini de eerste opening met 2-0 winnen tegen Komodo, zeer
opmerkelijk. In de overige 6 partijen kwam Komodo deze klap niet meer te boven, hoewel
Komodo nog 1 partij wist te winnen.
Finale
Stockfish-Houdini 4,5-3,5
Zo stonden Stockfish en Houdini tegenover elkaar in de finale. Houdini is al een jaar oud, terwijl
Stockfish continu wordt verbeterd. Toch was de finale spannend tot het laatst.
Slechts 1 partij eindigde in winst, de overige 7 partijen werden remise.
Wel opmerkelijk: Stockfish won in slechts 22 zetten, na een compleet mislukte opening van
Houdini. Daarmee is Stockfish de winnaar van de TCEC 13 Cup.
Momenteel wordt de TCEC 13 superfinale gespeeld tussen Stockfish en Komodo. Deze kunt u hier
live volgen: http://tcec.chessdom.com/live.html
Stockfish - Leela Chess Zero TCEC 13 Cup halve finale
1. e4 c5 2. c3 Qa5 3. Nf3 e6 4. Bd3 d5 5. exd5 exd5 6. O-O Nc6 7. Bc2 Bd6 8. d4 c4 9. Re1+ Nge7 10.
Ng5 h6 11. Qh5 O-O 12. Nh7 Re8 13. Nf6+ gxf6 14. Bh7+ Kxh7
15. Qxf7+ Kh8 16. Qxf6+ Kh7 17. Qxh6+ Kg8 18. Qg5+ Kf7 19. Qh5+ Ng6 20. Qh7+ Kf6 21. Rxe8 Qc7
22. Qh6 Kf7 23. Re3 Bf5 24. Rf3 Nce7 25. Qh7+ Kf6 26. h4 Bh2+
27. Kh1 Bf4 28. Bxf4 Nxf4 29. Qh6+ 1 - 0
Zie diagram boven artikel:
stelling na 12... Re8. Stockfish offert nu tijdelijk 2 stukken met 13.Nf6+! en 14.Bh7+!

Update
Jeroen Noomen meldt 31 oktober:
TCEC 13 superfinale halverwege: Stockfish leidt tegen Komodo met 26,5 - 23,5
Op het moment dat ik dit schrijf is de TCEC 13 superfinale tussen Stockfish en Komodo precies op de
helft. Er zijn 50 partijen gespeeld van de in totaal 100. Halverwege heeft Stockfish een voorsprong
van 3 punten: 26,5-23,5. Daarmee doet Komodo het erg goed, want in de TCEC 12 superfinale won
Stockfish met 20 punten verschil van Komodo. Kennelijk hebben de Komodo programmeurs sterk
verbeterde instellingen gevonden om Stockfish te bestrijden. Wat verder zeer opmerkelijk is, is dat
slechts 7 partijen in een beslissing eindigden: 5-2 voor Stockfish bij 43 remises. Nogal een verschil
met de vorige TCEC superfinale, waarin maar liefst 38 partijen tot een overwinning leidden. Dat heeft
deels met de openingen te maken - ik selecteerde dit keer minder dubieuze varianten met wat lagere
evaluaties - maar zeker ook met het zeer goede tegenspel van Komodo.
Conclusie: alles is nog mogelijk en we gaan een spannende 2e helft tegemoet. Naar verwachting
eindigt deze superfinale volgende week donderdag of vrijdag. Wilt u een kijkje nemen, dan kan dat
via de volgende link: http://tcec.chessdom.com/live.html

Tegel Tegeldruk

(afbeelding site)

Schaaktegels
Jesús Medina meldt:
De firma Tegeldruk (www.tegeldruk.nl) laat weten dat ze schaaktegels kunnen produceren voor een
prijs van euro 73,87 exclusief BTW per stuk. Afmetingen 59,5 x 59,5 centimeter.
De firma Heblad (www.heblad.nl) heeft een schaaktegel (450 euro ex BTW, lichtkleurige tegel) en
voor 500 euro ex BTW een antracietkleurige schaaktegel met ingelegde velden van natuursteen.
Bij de firma Tegeldruk werken ze met een speciale verf. Zie illustratie.
Ook leuk om een tegel in te leggen aan het einde van een toernooi, dus bijvoorbeeld met vermelding
op de schaaktegel van naam toernooi, jaartal, naam van de winnaar etc.
Jesús Medina stimuleert overal in het land buitenschaakspelen.
Hij is ook bestuurslid van het Max Euwe Centrum.
Meer informatie over buitenschaakspelen:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen

Beeld van site Giri.

Quote GM Anish Giri: ‘Solid start is important.’
https://twitter.com/anishgiri
Een waarheid als een koe.
Giri speelde mee in het toernooi in Isle of Man: https://iominternationalchess.com
Is een halfje solid, of alleen een heel punt?
Site Giri: www.anishgiri.nl

Divers nieuws
-

Newsletter 13 First Rank: Visit and Arrange School Chess Conferences!
Chess Tournament Calendar
Inschrijven Tata Steel Chess Tournament mogelijk
Eindranglijst WK jeugd Griekenland
Giri zes punten in Isle of man
Themadag KNSB ‘Beleving’
Pepernotentoernooi De Schaakmaat 23 november
FREE Carlsen - Caruana Preview

Newsletter 13 First Rank: Visit and Arrange School Chess Conferences!
Met onder meer: Interview met John Foley, directeur London Chess Conference.
Video over lezing over optimaliseren van schaaktraining van professor IM Fernand Gobet.
Informatie over de zesde conferentie op 8 en 9 december in London.
https://mailchi.mp/3de9507f496a/first-rank-newsletter-school-chess-conferences?e=a892ac8fcb
https://chessplus.net

Chess Tournament Calendar
https://chess-calendar.eu

Inschrijven Tata Steel Chess Tournament mogelijk
https://www.tatasteelchess.com

Eindranglijst WK jeugd Griekenland
http://worldyouth2018.com
http://worldyouth2018.com/pairings-results

Giri zes punten in Isle of Man
https://www.schaaksite.nl/2018/10/28/wojtaszek-wint-chess-com-isle-of-man-international
https://iominternationalchess.com/11-isle-of-man-chess-tournament.html

Themadag KNSB ‘Beleving’
Aan alle (verenigings)functionarissen, schaaktrainers, arbiters, contactpersonen van scholen en
bestuursleden
Beste heer / mevrouw,
Op 8 december a.s. organiseert de Koninklijke Nederlandse Schaakbond wederom een themadag
bedoeld voor clubspelers, bestuurders en lesgevers. Er zullen verschillende workshops plaatsvinden
rondom het thema Beleving’.
Je gaat niet alleen van de experts horen hoe je verschillende werkvormen kunt gebruiken in je
schaaklessen, hoe je een succesvol schaaktoernooi kunt organiseren of hoe je buitenstaanders meer
bij je vereniging kunt betrekken, maar het vooral ook zelf ervaren. Jeroen van den Berg (directeur
van het Tatasteel Schaaktoernooi) komt vanuit eigen ervaring vertellen wat ingrediënten zijn voor
een succesvol schaaktoernooi. Voorbeelden van bloeiende schaakverenigingen gaan met je kijken
hoe je van je eigen vereniging een succesverhaal kunt maken. Je kunt schaaklessen aan kinderen
bijwonen en zelf zien hoe je partijen met ze kunt analyseren en allerlei originele werkvormen kunt
toepassen in de les. Kortom een dag waarop veel is te leren en vooral veel te beleven valt, dat wil je
niet missen.
De Themadag vindt plaats in het Utrechts Stedelijk Gymnasium (Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA
Utrecht). Het programma is van 10.30 tot en met 17.00 uur. Het is mogelijk om 3 verschillende
workshopsessies te volgen.
Op de website van de KNSB staan de beschrijvingen van de workshops en kan worden aangemeld.
Aanmelden kan tot en met uiterlijk 25 november:
https://www.schaakbond.nl/bond/opleidingen/landelijke-themadag-8-december-2018
Bondsraadsleden die bij de algemene vergadering (op dezelfde locatie) aanwezig zijn, mogen gratis
deelnemen aan de 1e en 3e workshopsessie. Graag wel vooraf aanmelden voor de workshops om
ingedeeld te worden, want vol = vol.
Laat je inspireren op de themadag 2018.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Dharma Tjiam
Niels van der Mark
Eric van Breugel
023-5254025

Pepernotentoernooi De Schaakmaat 23 november
Andrea Denekamp meldt:
Er is binnenkort het Pepernotentoernooi van de jeugdafdeling van de Schaakmaat. Het is voor teams
van vier personen. Deelname is ook mogelijk voor kinderen van Schoolschaken of van de
Schaakacademie. Ze zijn van harte uitgenodigd! Wijze van aanmelding staat in de flyer.
Met vriendelijke groet, Namens de Schaakmaat, Andrea Denekamp
Informatie over De Schaakmaat, zie hier onder in sites-overzicht.

FREE Carlsen - Caruana Preview
New in Chess biedt gratis magazine aan omtrent WK match
https://mailchi.mp/newinchess/carlsen-carauna-freepreview?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=New-in-chess-3&utm_term=New-in-chess-match

Trainingsmateriaal
-

Preview boek ‘Practical Chess Beauty’ van Yochanan Afek

Foto uit nieuwste boek van Afek. Links Yochanan Afek, GM eindspelstudies, IM klassiek schaak.

Preview boek ‘Practical Chess Beauty’ van Yochanan Afek
http://www.qualitychess.co.uk/blog/6779
http://www.qualitychess.co.uk/ebooks/PracticalChessBeauty-excerpt.pdf
Uit de inleiding:
Recently I was amazed by a video showing one of the world’s youngest grandmasters, Indian
prodigy GM Rameshbabu Praggnanandhaa, solving an endgame study blindfold. His trainer,
GM R.B. Ramesh, like many of his colleagues, claims that the best way to improve one’s play is
to solve endgame studies on a daily basis. Top grandmasters use studies as part of their training
programs to improve their creativity and out-of-the-box thinking, to polish their calculating
skills, to enrich their arsenal of tactical weaponry and to deepen their endgame understanding.
And no less importantly: to keep sharp in general and intensify their joy in chess!

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches,
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement,
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een
schaakcultuur opbouwen.
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk.
Deelnemers krijgen documentatie:
Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’
PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
Analysevragenlijst
Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’
Coaching video lijst
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk.
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer.
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl.

Kalender en sites
-

-

3 november MuConsult Apeldoorn - HMC Den Bosch 13 uur Denksportcentrum Noord
4 november Masterclass IM Thomas Beerdsen: koningsaanval
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
9-28 november WK match GM Magnus Carlsen – GM Fabiano Caruana
10 november Het Zutphens IJsco Toernooi
https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/jeugd/ijsco-toernooi/2018
23 november Pepernoten toernooi De Schaakmaat
25 november Masterclass GM Sipke Ernst: toreneindspel
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
5-9 december EK rapid en blitz Skopje https://eirbcc2018.com.mk
8-9 december London Chess Conference
https://londonchessconference.com/8-and-9-december-set-for-our-2018-conference
9-16 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com
8 februari 2019 Stappenexamen De Schaakmaat
5 juli 2019 Stappenexamen De Schaakmaat

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 2018-2019
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
Bijzondere dagen en vakanties:
http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden pupillen 18.30 – 19.30 uur
Dinsdag 20 november
Dinsdag 15 januari
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 12 maart
Dinsdag 16 april
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden aspiranten 18.30 – 19.30 uur
Dinsdag 27 november
Dinsdag 22 januari
Dinsdag 12 februari
Dinsdag 19 maart
Dinsdag 23 april
Speeldata KNSB-competitie 2018-2019 www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie
Ronde 3: 3 november 2018
Ronde 4: 24 november 2018
Ronde 5: 15 december 2018
Ronde 6: 9 februari 2019
Ronde 7: 16 maart 2019
Ronde 8: 13 april 2019
Ronde 9: 11 mei 2019
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
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.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
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl

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.schaaksite.nl/category/kranten
www.correspondentieschaken.nl
http://lennartootes.com
www.maxeuwe.nl
www.afekchess.com
www.anishgiri.nl
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://videos.chessbase.com/index
www.chessplus.net
www.chessgames.com
www.sipkeernst.com
www.chess.co.uk
http://chesstempo.com
http://susanpolgar.blogspot.nl
www.chessvibes.com
www.blackandwhiteindia.com
www.chessable.com
www.reddit.com/search?q=chess
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
Duits
https://schachbundesliga.de
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

