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Correspondentieschakers

Tips en trucs
Waarom is correspondentieschaak leuk? Lees het hoofdstuk Schaken, wanneer dat
uitkomt. En als je besluit te gaan correspondentieschaken, per webserver, waar moet je
dan aan denken. Op het hoofdstuk Hoe begin je lees je hoe het werkt, in dit hoofdstuk
met tips vind je aanwijzingen wat je in de gaten moet houden, zowel voor beginners als
voor meer gevorderden.
Tips voor beginners en gevorderden (webserver)
Voor de email-spelers heb ik maar een tip : stap over naar de webserver !!
Spelregels
Wanneer je begint te spelen, is het zaak de spelregels een paar keer goed door te lezen.
Daarna maak je er in de praktijk van alledag nauwelijks gebruik van. De spelregels zijn
eigenlijk heel simpel, en voor de hand liggend.
Analyseer de juiste stelling
Stem een stelling op bijvoorbeeld de eigen PC voordurend af met de stelling die de
webserver geeft : Het analyseren van de verkeerde stelling, en op basis daarvan een
zet doen, kan vervelende gevolgen hebben !
Bedenktijd en vakantie
Verspil in de openingsfase niet onnodig tijd. De hierdoor gespaarde tijd kan later nog
goed van pas komen. Trek, indien de stelling die vereist, voldoende tijd uit voor de
eigen zet, desnoods een paar weken.
Het maximum aantal vakantiedagen is 30 per jaar, ga hier nuchter en verstandig mee
om. Als bijvoorbeeld de beschikbare tijd in alle partijen ruim boven de 100 ligt, dan is
er geen enkele noodzaak om, zeker in het begin van het jaar, voor een korte periode
vakantie op te nemen.

Tips en Trucs : blz 1 van 2

Mijn tegenstander speelt opeens tergend langzaam
Het zal, helaas, af en toe voorkomen dat tegenstanders opeens tergend langzaam gaan
spelen (bijv. 1 zet per maand). Drie belangrijke oorzaken voor dit gedrag zijn :
a/ Het irriteren van de tegenstander, in de hoop dat die fouten gaat maken.
b/ Het “doorschuiven” van de dreigende nederlaag naar de volgende ratingsperiode (de
ratingsperioden sluiten op 30 juni en 31 december).
c/ De “kat uit de boom kijken” : als de concurrentie uitgespeeld is, dat weet de
“boosdoener” of hij in specifieke partijen op winst moet gaan spelen, of genoegen kan
nemen met remise. Zij speculeren er vaak ook op dat bij tegenstanders die “niets meer
te winnen hebben” de motivatie een stuk minder is geworden.
De remedie hiertegen is eenvoudig : niets van aantrekken, het “eigen” spel bliven
spelen. En je vooral niet zodanig ergeren dat het eigen spel er onder gaat lijden !
Leg analyses ed. goed vast
Een andere les die elke ervaren speler hardhandig heeft geleerd, is, die van het noteren
van je plannen. Er is niets frustrerender dan weten dat je een paar weken geleden
uitvoerig hebt zitten analyseren, maar je nu niet meer kunnen herinneren, waarom die
bepaalde zet van je tegenstander slecht was, of wat je zelf van plan was.
Diversen
Als je in meerdere partijen een zet moet doen, doe dan eerst de makkelijkste.
Vaar niet blind op schaakliteratuur en schaaprogramma’s.
Geniet van de overwinningen maar accepteer ook nederlagen !
Weet hoeveel partijen je tegelijk kunt spelen.

Tips en trucs : blz 2 van 2

NBC Statuten blz 3 van 7

NBC Statuten blz 4 van 7

NBC Statuten blz 5 van 7

NBC Statuten blz 6 van 7

NBC Statuten blz 7 van 7

