Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 9 –13 oktober 2015
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Deelnemers van de Stertrainingen kregen een gratis exemplaar van het magazine New In Chess.
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Negende nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen.
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven te lezen.
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 162 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (> 500 leden).
IM Gerard Welling reageerde op het In Memoriam van Wietze Nijdam in de vorige nieuwsbrief:
Wietze Nijdam was een bekende naam toen ik net met schaken begon. Ook een gerenommeerd
snelschaker, ik kan me herinneren dat hij ooit de finale van het Duphar toernooi om het
snelschaakkampioenschap van Nederland haalde. Maar kennelijk heeft hij in loop van de jaren 70 het
schaken al op een lager pitje gezet want ik heb hem nooit ergens zien spelen terwijl ik na 1975 toch
redelijk actief schaakte. Groeten Gerard Welling

Training Nico Zwirs. Aan de muur foto’s van trainers die in dit zaaltje les gaven, zoals Mark Dvoretsky en Sipke Ernst.

Groep 1A bespreekt met Karel van Delft zelf ingevulde weekschema’s.

De B-groep heeft Hendrik Jan Molanus ontdekt.

Verslag tweede Stertrainingen
De tweede Stertrainingen op 4 oktober verliepen uitstekend.
De ouderbijeenkomst werd bezocht door vijftien ouders. Karel van Delft gaf een uur uitleg over
kwesties waar ouders van schaaktalenten over kunnen nadenken.
Er zijn veel aandachtspunten en valkuilen. Een beproefd recept is allerlei inzichten te verwerven en
die te vertalen in routines.
Hoe geef je feedback aan je kind? Op resultaten? Op persoonlijke kwaliteiten? Op inzet?
Wat betekent ‘co-author of his own upbringing’ ?
Iedereen legt zijn eigen puzzel. Mensen verschillen qua mogelijkheden en ambities.
Uit onderzoek blijkt dat sommige grootmeesters acht keer sneller kennis verwerven dan anderen.
Dat zal voor ambitieuze jeugdspelers ook gelden. Het aantal uren zelfstudie loopt uiteen van vijf tot
twintig per week. Daarnaast scheelt het of je gebruik maakt van effectieve studiemethodes en of je
zelfmanagement op orde is. Daar zijn ouders en deelnemers zelf verantwoordelijk voor.
De uitdaging voor trainers is om al die verschillende deelnemers optimaal te begeleiden. De trainers
zijn een springplank en wegwijzer die vissen (kennis) en hengels (methoden) aanreiken.
Na de uitleg werden enkele vragen besproken. Wat doe je bijvoorbeeld als je eigenlijk helemaal niet
wilt coachen als ouder omdat je op geen enkele manier druk wilt uitoefenen? Jammer dan, je kunt je
‘niet niet gedragen’. Je gedraagt je namelijk altijd. Zie bijvoorbeeld het eerste axioma van
psycholoog Paul Watzlawick: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick.
Nu hoef je als schaakouder geen wetenschappelijke gedragsstudie te maken. Enig zelfkritisch
vermogen, gezond verstand en open overleg met je kind helpt ook al. Je kunt bijvoorbeeld een
kwestie omdraaien: in plaats van je kind te vertellen wat hij in een partij had moeten doen, kan je
vragen wat hij er zelf van vindt. En in plaats van roddelen en vertellen hoe goed je bent, kun je met
andere mensen op een constructieve manier ervaringen uitwisselen.
Ook gaf Karel uitleg over de manier waarop de Stertrainingen zijn opgezet en waarom dat zo is. Hij
liet bijvoorbeeld zien hoe je via schaakprogramma Fritz ‘jpegjes’ kunt maken. Dat zijn diagrammen in
jpeg-formaat. Die kun je een naam geven en opslaan in een map op je computer. Zo leg je een
databank aan op basis van verworven kennis en inzichten. Patroonherkenning is de basis van het
schaakdenken. Als je efficiënt en effectief wilt trainen is het nuttig om te begrijpen hoe je brein werkt
en daar trainingsmethoden op af te stemmen.
Interessant is wat de Amerikaanse trainer David MacEnulty heeft te melden.
Zie voor een verhaal van hem: http://www.utdallas.edu/chess/education-camp/pdfs/macenulty.pdf
Zie over zijn activiteiten als trainer https://www.youtube.com/watch?v=e0_4cwV4apI
Zie de film ‘The Knights of the South Bronx’: https://www.youtube.com/watch?v=PBCLUTCRM9w
In groep 4 besprak Merijn van Delft onder meer een partij aan de hand van de Analysevragenlijst.
Een van de deelnemers had remise gespeeld in de KNSB-competitie tegen een tegenstander met zo’n
300 Elo-punten meer. Op zich is dat niet verkeerd. De schaaktechnische analyse wees echter uit dat
onze deelnemer gewonnen stond. Op zo’n moment is het interessant om zelfkritisch de
psychologische vragen door te nemen. Had de speler wellicht te veel ontzag voor zijn tegenstander?
Als je zo’n vraag nooit stelt, zul je hem ook nooit beantwoorden. Laat staan dat je sleutelt aan je
attitude en manier van denken. Tijdens zo’n analyse ga je de schaamte voorbij en met de billen bloot
(figuurlijk). Dat mag prikkelend: je kunt beter met elkaar lachen dan huilen. Met een trainer en
trainingspartners kun je jezelf beter leren begrijpen en daar ga je beter door schaken.
Groep 2 van trainer Nico Zwirs deed het eerste deel samen met groep 4. De deelnemers deden een
tactiekwedstrijd en analyseerden met de trainers live de partij Karjakin-Svidler van de finale van de
World Cup. Nico speelde daarna in simultaan een eindspel uit de partij Korneev - Kasimdzhanov uit.
Daarna werd het eindspel geanalyseerd en werd de stelling nogmaals uitgespeeld in simultaanvorm.
Ditmaal scoorden de deelnemers veel beter. De komende trainingen staat de analyse van eigen
partijen op het programma.

Groep 1A analyseerde met Merijn van Delft een simultaanpartij van Katja tegen Merijn.
Het groepje heeft op de computer gekeken hoe Chessbase werkt. Ook is een leuke variant in het
Schots bestudeerd. De deelnemers gaan verder oefenen met Fritz en proberen ingevoerde partijen
als pgn-bestand naar de trainers te mailen.
Groep 1B bekeek met Merijn hoe Chessbase werkt. Merijn besprak de uitstekend ingevulde
analysevragenlijst van Lennart. Een wijze les die voor iedereen geldt: kritischer rekenen en geen
stukken weggeven. Een beetje theorie van het Spaans kwam aan bod. De omdraairegel luidt: als je zit
te rekenen, de zetten omdraaien, dan werkt een combinatie soms opeens wel. De deelnemers gaan
verder oefenen met Fritz en partijen als pgn-bestand naar de trainers mailen.
De groepen deden met Karel van Delft diverse studievaardigheden zoals jpegs maken, een
weekschema invullen en leren omgaan met Fritz.
In groep 1B vertelde Lennart dat hij een betovergrootvader had die schaakproblemen oploste en met
Euwe bevriend was. Een belangrijke studievaardigheid voor een schakers is leren onderzoeken. We
zijn op zoek gegaan en kwamen op diverse sites uit. Via http://www.yacpdb.org/#static/home
maakten we kennis met Hendrik Jan Molanus. Tegelijkertijd hebben we nog een paar sites bekeken,
waaronder de Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en. Interessant was ook dat
Fritz mat in twee van Molanus alleen maar via mat in drie kan oplossen. Hoe dat kan staat
beschreven in het boek Schaakideeën (hoofdstuk 47).
In groep 1A bespraken we zelf ingevulde weekschema’s. Als je een planning maakt komen alle
nuttige onderwerpen aan bod. Ook denk je na over je aanpak.
Building blocks in het trainingsprogramma zijn zelf spelen, eigen partijen analyseren, trainingen
volgen en zelfstudie die bestaat uit tactiek, eindspelen, openingen, becommentarieerde partijen en
diversen (video’s, boeken , online toernooien volgen e.d.).
Bedenk bij iedere activiteit: wat, waarom, waar, wanneer, hoe, met wie. Dit heet ‘deliberate practice’
ofwel doordacht trainen.
Bijvoorbeeld eigen partijen analyseren: competitiepartij (wat), je leert veel van eigen partijen
(waarom), thuis (waar), dinsdag (wanneer), eerst zelf, dan Fritz (hoe), met trainingspartner (met wie).
Het is in het begin even wennen en soms moeten ouders helpen.
Schakers werken niet vaak met trainingsprogramma’s. Bij andere sporten is dat heel gewoon.

Zwart aan zet maakt remise.

Karel besprak ook een stelling die hij onterecht had opgegeven in een rapidpartij.
Later bleek dat GM Yochanan Afek drie studies rond het zelfde thema had gemaakt.
De studies staan op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl (button partijen naspelen).
De deelnemers kregen van uitgever New In Chess gratis exemplaren van het magazine.
Zie www.newinchess.com.
Helaas zijn we vergeten die aan de jongste deelnemers te geven. Dat komt volgende keer.
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert deze trainingen in Denksportcentrum Apeldoorn.
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl en eerdere afleveringen van deze nieuwsbrief.

Een leerzaam jpegje
Karel van Delft blies zichzelf in een snelschaakpartijtje met zwart op tegen Dries Wedda. De rode pijl
illustreert de blunder, de groene pijl de correcte verdediging. Wit maakte het met een mooi offer uit.

Van varianten en kleine plannen kun je jpegjes maken, variant Carlsen – Dubov, ronde 7 WK rapid 10 okt 2015:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-world-rapid-championship-2015/6/1/1

V.l.n.r. Veerle, Raphaël en Lois gaven een schaakles.

Oefentoernooitje met klokken.

Jonne maakt een aftrekcombinatie: 1. Kg1 Lh3 mat.

Zelf lesgeven en oefentoernooi op schaakschool in Het Bolwerk
De zesde training van de schaakschool in Het Bolwerk (30 september) waren er zes kinderen.
We hebben gesproken over het IJSCO jeugdtoernooi in Apeldoorn 7 november. Iedereen wil daar aan
meedoen. Volgende keer doen we een onderling toernooitje met klokken om er aan te wennen.
We keken naar de video ‘Juf Floortje geeft schaakles’. Daarna gaven Lois, Raphaël en Veerle een
schaakles. Lois en Veerle hadden quizvragen gemaakt en Raphaël gaf uitleg over het spelletje met de
paardensprong in het boekje ‘Ik leer schaken’. Daarvan heeft Karel een korte video gemaakt:
www.youtube.com/watch?v=-h8rxKlN6G0.
Daarna hebben we video 5 van ‘Iedereen Kan Schaken’ bekeken. Daar werd een eindspelstudie
getoond. We hebben gezien hoe je zo’n stelling invoert in programma Fritz (via ctrl-S in het bord).
Toen Karel vertelde dat het tijd was om vrij te schaken wilden de kinderen eerst samen een partij
tegen ‘Schaken is cool’ spelen. Lois bediende de laptop. Dat doen we om de beurt. We sloten af met
vrij schaken.
De zevende training van de schaakschool in Het Bolwerk (7 oktober) waren er acht kinderen. We
hebben gesproken over IJSCO-toernooitjes. We zijn begonnen met een onderling toernooitje met 7,5
minuut bedenktijd per persoon. Dat delen we in via programma Sevilla. Tussen de ronden door
vertelde Karel een paar dingen. Na ronde 1 hebben we het eindspel koning + dame tegen koning
besproken. Dat is handig als je mat wilt zetten. Na ronde 2 besprak Karel de partij van Ali tegen Lois.
We hebben afgesproken dat we beter kunnen lachen om fouten dan er om huilen. Tussendoor
hebben we gekeken naar video 6 ‘Iedereen Kan Schaken’. Graaf Schakula en Jantje gingen
blindschaken, dat is zetten uit hun hoofd doen. We hebben even gesproken over blindschaken en we
hebben een video over een blinde schaker gezien. De video heet ‘Kijken met je vingers’:

www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI.

De schaakschool heeft vooralsnog één groep, van 13.30 – 14.45 uur. Als er meer kinderen komen,
gaan we met een tweede niveaugroep om 14.45 uur beginnen.
De training kost 5 euro per les van 75 minuten. Een proefles is gratis. Je betaalt per semester (14
schoolweken). Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
De les bestaat uit gevarieerde lesvormen en partijtjes spelen.
Ouders, broertjes en zusjes zijn welkom tijdens het vrij schaken aan het begin en eind van de les.
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Op de site kun je een informatiefolder downloaden en een video over de eerste bijeenkomst zien.

Nico Zwirs hield een eindspel remise tegen Nick Bijlsma (Foto Ed van der Meulen).

IM Alexander Kabatianski strafte in betere stelling een fout van Mart Nabuurs tactisch af met 23. Tac1.
De partijen staan in gameviewers en PGN op www.schaakacademieapeldoorn.nl (button partijen naspelen).

De Stukkenjagers - eFXO Apeldoorn 5-5: Voor de poorten van de hel
Merijn van Delft meldt:
Het zag er lange tijd naar uit dat De Stukkenjagers-eFXO Apeldoorn een herhaling zou worden van
vorig jaar en dat de Tilburgers wederom met de kleinst mogelijke cijfers zouden winnen. Bij een
tussenstand van 4,5-4,5 moest Nico Zwirs heel diep gaan om een dame-eindspel met een pion
minder remise te keepen. Dat deed hij erg knap en bij een 5-5 eindstand was de opluchting groot aan
Apeldoornse zijde.
De wedstrijd begon met drie remises. In Mark Haast-Merijn van Delft (ruilvariant Slavisch), Max
Warmerdam-Anne Haast (Spaans) en Mark Clijsen-Arthur van de Oudeweetering (taaie Slavische
stelling) gebeurden weinig spannende dingen.
Apeldoorn scoorde vervolgens twee volle punten. Alexander Kabatianski versloeg Mart Nabuurs met
zijn oerdegelijke positionele stijl en Sjef Rijnaarts liet solide spel tegen Joris Gerlagh volgen door een
listige tactische truc.
Ondertussen werd echter duidelijk dat De Stukkenjagers de wedstrijd aan het overnemen was.
Thomas Beerdsen werd tactisch afgetroefd door Bram van den Berg, die een zeer geïnspireerde
gambietpartij afleverde. Armen Hachijan werd vlak na de opening snoeihard weggecounterd door
Bianca Muhren. Ook good old Herman Grooten plaatste een dodelijke counter tegen Tim Lammens.
Beste speler aan Apeldoornse zijde was Stefan Kuipers, die er net als vorig jaar in slaagde Stefan
Beukema te verslaan en zo de stand gelijk trok. De heersende mening over het dame-eindspel in Nick
Bijlsma-Nico Zwirs was dat het sowieso praktisch heel lastig te houden was, maar met weinig
minuten op de klok gaf de Apeldoorner geen krimp.
eFXO Apeldoorn blijft op bordenpunten koploper in de eerste klasse b, maar we hebben nog een lang
seizoen voor de boeg.
www.schaakstad-apeldoorn.nl
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie
https://picasaweb.google.com/100567483639025738146/KNSBCompetitieRonde209# (foto’s)
www.schaakacademieapeldoorn.nl (button Partijen naspelen)

Merijn van Delft en Stefan Kuipers als coach naar WK jeugd Griekenland
Merijn van Delft meldt:
Van zaterdag 24 oktober (heenreis) t/m vrijdag 6 november (terugreis) zullen Stefan Kuipers en ik
zeven Nederlandse jeugdtalenten gaan begeleiden bij het WK jeugd in Porto Carras, Halkidiki,
Griekenland. Stefan en ik gaan jaarlijks samen als coach met een groep talenten naar het NK, dus we
zijn een ingespeeld team.
De deelnemers die we gaan begeleiden:
Hing Ting Lai (U18, 38e geplaatst)
Max Warmerdam (U16, 24e geplaatst)
Anna-Maja Kazarian (U16, 5e geplaatst)
Maaike Keetman (U16, 19e geplaatst)
Liam Vrolijk (U14, 73e geplaatst)
Eelke de Boer (U12, 39e geplaatst)
Alexander Rutten (U10, 106e geplaatst)
De jongens zijn alle vijf kampioen van Nederland in hun leeftijdscategorie, maar zullen op dit
internationale podium hard moeten knokken om bovenin mee te doen. Een mooie doelstelling is een
plek in de top tien. De meiden hebben het erg goed gedaan bij het EK in Kroatië (met een Europese
titel voor Anna-Maja!), dus de verwachtingen zijn hooggespannen en het wordt een uitdaging om
wederom zo goed te presteren.
De toernooisite: www.wycc2015.org
Onze blog: http://schaakuitzendingen.blogspot.nl
Het is een zwaar toernooi van elf ronden, maar gelukkig zijn er geen dubbele ronden. Er worden vijf
ronden gespeeld, dan een rustdag op vrijdag 30 oktober en dan nog zes ronden. De voorbereidingen
zijn in volle gang, we houden jullie op de hoogte!

Aanmelden voor IJSCO-toernooien en jeugdratings
In de loop van het jaar zijn er veel zogeheten IJSCO-jeugdtoernooien.
Die kun je vinden via http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html.
Een link naar de kalender staat steeds onder aan deze nieuwsbrief.
Organisatoren willen deelnemers indelen op niveau.
Daarom vragen ze naar een jeugdrating of IJSCO-rating.
Als je die ratings hebt, kun je die vinden via:
www.schaakbond.nl/rating/knsb-jeugdratinglijst.
www.schaakverenigingdetoren.nl/index.php/archief/39-ijsco-archief/1484--sp-5070.
Een jeugdrating kun je krijgen als je lid van een schaakvereniging bent die bij de nationale
schaakbond KNSB is aangesloten.
Een IJSCO-rating krijg je na minimaal zeven partijen in een IJSCO toernooi.
Je hoeft geen rating te hebben om je voor een toernooi aan te melden.
Als je geen rating hebt kun je aangeven wat je leeftijd is en welk Stappendiploma je hebt.
Als je geen Stappendiploma hebt, kun je aan een schaakleraar vragen wat ongeveer je niveau is.
Ouders hoeven niet aanwezig te zijn bij toernooien, maar het mag wel.

Spreekbeurt schaakcake
Kalijn en Nora hielden 28 september een korte schaakspreekbeurt op De Lettertuin in Ede.
‘Dit is een schaakcake. De ingrediënten zijn browny-mix, water en roomboter. Met fondant. De
stukken kun je niet eten. We gaan de taart nu uitdelen.’
De oproep van schaakleraar Karel om compacte spreekbeurten te houden was niet aan
dovenmansoren gericht.
Leerlingen van Karel van Delft die een spreekbeurt houden krijgen een dvd met video van hun
spreekbeurt. Daarmee kunnen ze hun presentatie later zelf bekijken. En het is een leuke herinnering.

De B-groep van schaakclub De Lettertuin bespreekt met schaakleraar Karel van Delft het boek ‘Your First Chess Games’.

Wit geeft mat in één.

Schoolschaakclub De Lettertuin
Basisschool De Lettertuin heeft op maandag een naschoolse schoolschaakclub. Begeleiders zijn Karel
van Delft en Hein Bouwmeester. Er zijn twee niveaugroepjes. Wekelijks staat er een verslagje met
foto op www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.

Schoolbord tijdens schaakles in cbs Oud Zandbergen.

Engelse woorden en schaken
Als je schaakles geeft kun je in één moeite door Engelse schaaktermen leren. Engels is de
internationale schaaktaal. Er zijn veel sites en boeken over schaken in het Engels. Wetenschappers
hebben gevonden dat je met een woordenschat van 200 woorden de helft van teksten kunt lezen.
Tijdens een les kan de leraar bijvoorbeeld tien woorden opschrijven. Eén van de leerlingen kan
secretaris zijn en de woorden in een tekstbestand zetten. Je kunt het natuurlijk ook om de beurt
doen. Zo maak je als klas een eigen schaakwoordenboek.

Paardenbord Pascal Losekoot
Schaaktrainer Pascal Losekoot heeft een ‘Paardenbord’ gemaakt.
Het is een spel voor drie tot zes spelers.
Zie voor informatie Facebook groep Schaakpsychologie of www.schaaktraining.nl/paardenbord.

Daniel King PowerPlayChess
Uitstekend commentaar GM Daniel King in Engelstalige video’s (onder andere over de World Cup):
www.youtube.com/user/powerplaychess?sub_confirmation=1&feature=iv&src_vid=BGlVurTQo2w&
annotation_id=annotation_863350875

Wit maakt remise

GM Ashley: Know your fundamentals
De Amerikaanse GM Maurice Ashley zet regelmatig eindspelstellingen op twitter.
Soms met een stichtelijke boodschap: Ken de basisbeginselen.
Zie https://twitter.com/MauriceAshley.
GM Yochanan Afek was zo vriendelijk uit te leggen waarom het remise is:
‘It is. But only by the somewhat paradoxical 1.Kf8! and then 2.f7 The pawn d4 would stop useful
checks om e5 after further 3. Ke8 and if captured it's the well known basic draw.
Eindspelstudies zijn belangrijk voor schakers die beter willen worden. GM Pavel Eljanov wijst er op
dat Carlsen eindspelstudies bestudeert. Hij complimenteert Afek op Twitter:

GM Ashley: Learning Diagonal
GM Maurice Ashley maakt zich erg verdienstelijk op educatief vlak.
Als eerste Afro-Amerikaanse grootmeester is hij een rolmodel voor jongeren in achterstandssituaties.
Hij is een gewaardeerd publiekscommentator, bijvoorbeeld bij de Sinquefield Cup.
Op onderzoeksgebied en onderwijs heeft hij ook zijn sporten verdiend. Hij publiceert op sites.
Onder aan de site-pagina staat een categorie-overzicht.
http://mauriceashley.com/learning-diagonal
http://www.learningdiagonal.com

Anand over teamwork
Op de site Chess24 vertelt Anand over allerlei onderwerpen, zoals samenwerken met een team en
zijn ontmoeting met Bobby Fischer:
https://chess24.com/en/read/news/vishy-anand-style-substance-and-teamwork
Over de rol van secondanten zie ook:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten

Niels van der Mark vangt vluchtelingen op aan het schaakbord.

Schaken voor vluchtelingen op London Chess and Education Conference 2015
‘Chess for refugees’ (schaken voor vluchtelingen) is één van de thema’s van de London Chess and
Education Conference 2015.
Sprekers uit Nederland, Zweden en Duitsland vertellen in een workshop over hun ervaringen.
Niels van der Mark spreekt over zijn ervaringen in Doetinchem.
Nederlandse tv-reportage: www.youtube.com/watch?v=EnaYfqsRWnM&feature=youtu.be.
Inleidend verhaal: http://londonchessconference.com/innovative-chess-social-projects-reaching-out.
Het programma van de London Chess and Education Conference op 5 en 6 december 2015 staat
online: http://londonchessconference.com/programme-2015.
Het thema luidt: ‘Chess and Society’ (schaken en samenleving).
Een reeks educatieve thema’s komt aan bod. Zie het programma op de site.
Zie www.chesstalent.com voor verslagen omtrent de eerdere twee edities.
De conferentie is onderdeel van het programma van de London Chess Classic.
De leiding berust bij IM Malcolm Pein, IM Stefan Löffler en John Foley.

Quote Wilhelm Steinitz over schaken en angst
‘Chess is not for timid souls. It demands a whole man, who does not stick slavishly to what has been
handed down, but attempts independently to probe the depths of the game. It is true that I am not
easily pleased and critical, but shouldn’t one become critical if one so often has to hear superficial
opinions about positions which can only be clarified by a thorough investigation. Shouldn’t one worry
if one sees how antiquated methods are clung to in a dependent way merely to avoid having one’s
comfort disturbed. Yes, chess is difficult, it demands work, serious reflection, only diligent
investigation can satisfy. Only ruthless criticism can lead to the goal. But for many unfortunately the
critic is seen as an enemy rather than as a guide to the truth. But no one will ever draw me away
from the road to the truth.
Tekst uit brief van Steinitz in 1896 aan biograaf Bachmann. Bladzijde 37 in ‘The psychology of the
chess player’ van Reuben Fine, Dover Publications New York 1967.
Wilhelm Steinitz (1836-1900) was de eerste wereldkampioen schaken.
Hij was de grondlegger van het moderne positiespel.
De tweede wereldkampioen Emanuel Lasker omschreef de stijl van Steinitz: In het begin van de partij
negeer je het zoeken naar combinaties, je verzamelt kleine voordeeltjes en pas daarna zoek je naar
combinaties.
Zie voor een biografie: https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz.

Partijen in gameviewers:
Wilhelm Steinitz vs Augustus Mongredien, Londen 1862
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1001497
Wilhelm Steinitz vs Curt von Bardeleben, Hastings 1895
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1132699
De ‘Elementen van Steinitz’ staan in de Analysevragenlijst:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst.

Kalender
-

Woensdag 14 oktober Schaakschool in Het Bolwerk
Maandag 19 oktober jeugdtoernooi Bennekom (link zie onder)
Zaterdag 31 oktober PK OSBO Denksportcentrum Noord
Zaterdag 7 november 1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi
Zaterdag 14 november 10e Kreeft Consultancy BSV schaaktoernooi Bennekom
Zaterdag 5 en zondag 6 december London Chess and Education Conference

Jeugdtoernooien
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen.
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
Ma 19 oktober - Bennekom:
www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=767.

KNSB kalender
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=

KNSB competitie zaterdagen
26 sept 2015
10 okt 2015
7 nov 2015
12 dec 2015
9 jan 2016
13 feb 2016
19 mrt 2016
2 april 2016
23 april 2016

Persoonlijke kampioenschappen OSBO
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie
Ronde 1 en 2 op 31 oktober 2015
Ronde 3 en 4 op 19 december 2015
Ronde 5 en 6 (Ronde 1 en 2 Hoofdklasse) op 30 januari 2016
Ronde 7 en 8 (Ronde 3 en 4 Hoofdklasse) op 27 februari 2016
Ronde 9 (Hoofdklasse 5) op 26 maart 2016 (slotronde alle klassen).

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24
april en 22 mei. Reservedatum is 8 mei (de dag na de Jeugd-NK’s).
De eerste acht trainingen duren 3 uur, de laatste twee trainingen duren 5,5 uur.

Apeldoornse Schaaksites
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Schaakstad Apeldoorn / eFXO Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
Schaaktalent.nl www.schaaktalent.nl

Het 1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi
Schaakvereniging De Schaakmaat houdt zaterdag 7 november het 1e Apeldoornse IJSCO
Jeugdschaaktoernooi.
Wanneer:
Aanmelden:
Aanvang:
Groepen:
Speeltempo:
Prijzen:
Prijsuitreiking:
Inschrijfgeld:
Deelnemers:

zaterdag 7 november 2015
uiterlijk 12.45 aanwezig
13.00 uur
achtkampen, ingedeeld op speelsterkte (rating)
15 min. per persoon per partij
3 prijzen per achtkamp
rond 17.15 uur
6 euro, te betalen bij registratie aan de zaal
maximaal 80

Speelzaal:
Denksportcentrum Noord
Sleutelbloemstraat 22
7322 AG Apeldoorn
Inschrijving: vóór 6 november 2015 bij Harald van Riessen.
Bij voorkeur per email: riessen@versatel.nl
Telefoon: 06-51157912
Onder vermelding van: naam, geboortedatum, telefoonnummer en speelsterkte.
Indien aanwezig ook graag het KNSB-nummer vermelden.
Organisatie: www.deschaakmaat.nl.

