Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 101 – 6 juni 2019
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.

Schaakschool Het Bolwerk. Fatima en Hidde spelen Raindropchess.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 101
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 345 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 (Schaakstad Apeldoorn) 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 aan hoogbegaafden
klassen op cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Vanaf 4 februari acht klassen op Montessori Pallas Athene in Amersfoort.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op Apeldoornse 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 Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof)
Basisschool Passe-Partout 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 Voor volwassen en jeugd, ook duo’s
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

Raindropchess.

In de Vlindertuin. (foto Samantha)

Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/22/Game4919671.html

Fatima onderzoekt ‘verdedigen tegen mat’ uit Tutor 2.

Stelling uit simultaan Lasker – Loman. Zwart aan zet wint.

De witte koning is in gevaar. Na aanval op de witte koning, ging hij opzij. Als de koning staat aangevallen, moet je denken
aan STU (Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken). Tussenplaatsen was prima geweest. Zwart moet nu het centrum openen.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/30/Game681065828.html

Beginnerspartijtjes bieden veel leermogelijkheden:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/6/Game76463906.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/6/Game76520968.html

Na drie zetten heb je al 64 miljoen mogelijkheden. Daarom ook patroonherkenning en vuistregels toepassen.
Bijvoorbeeld ‘Drie Gouden Regels van de Opening’.

Samen spelen tegen ‘Schaken is Cool’, zie www.schaken.wiltsite.nl. (foto Adil)

Onderling partijtjes spelen.

Schaakschool Het Bolwerk: Spelen op DGT bord en in de Vlindertuin
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen.
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 22 mei de 34e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Onderling schaken op DGT bord en analyse
- Schaken in Vlindertuin met commentaar per zet van Karel
- Chessmatec
- Tutor 1 H9
- Raindrop Chess
Verslag 14.45 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren
Hidde – Arie http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/22/Game4919671.html
- Tutor 2 H12 oefeningen
- Raindrop Chess
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse Fatima + Hidde vs Lucas
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/22/Game5060140.html
- Square4Chess
- Tutor 2 H1 tien oefeningen en herhalen
- Tutor 3 H4 tien oefeningen + herhalen
- Schaakideeën: simultaan Lasker - Loman
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 29 mei de 35e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Schaken op DGT bord en in Vlindertuin met uitleg Karel
- Chessmatec
- Tutor 1 H10 en spelletjes (munten winnen met dame en toren)
- Raindropchess online
- Richard James Chess Heroes, tegenpartij zonder dame www.chessheroes.uk/play5.html
Verslag 14.45 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren. Partij Hidde – Fatima zie foto.
- Tutor 2 H13 oefeningen (aftrekaanval, slim schaak opheffen)
- Chessmatec
- Bill Wall opening traps 51 t/m 60
- Raindropchess
- Partij Morphy nagespeeld http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 5 juni de 36e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Onderling schaken op DGT bord en in Vlindertuin
- Chessmatec
- Tutor 1 H11 tweevoudige aanval
Verslag 14.45 en 16.00 groep:
- Onderling schaken, o.a. op DGT-bord en analyseren
- Chessmatec
- Boekje ‘Ik leer schaken’ (begin tot minigames)
- Nieuwsbrief 100 bekeken
- Fragmenten film Lang leve de koningin
- Raindrop chess bord
- Mat van Dilaram video
- Samen partij tegen Schaken is Cool
- Partij Lasker – Thomas: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009&kpage=3

De Zevensprong. Kinderen vonden een alternatief voor aftrekaanval Lxh4. Namelijk Th1.

De Zevensprong. Karel met groep leerlingen. (foto conciërge Anton)

Berg en Bosschool. Morphy dameoffer. Gameviewer: http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404

St. Victor. Simultaan.

St. Victor. Duo’s overleggen tijdens simultaan.

St. Victor. Vera vs Emilie partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/3/Game1049632375.html

St. Victor. Wit wint. Schaakverhaal Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm
Partij Schaakverhaal: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/6/Game76595796.html

De Zevensprong. Bespreking Het Schaakverhaal van Jeroen Vuurboom.

De Bouwhof – De Touwladder. Mads liet zijn werkstuk over schaken in de schaakles zien.

Schoolschaaklessen: dameoffer van Morphy en simultaan
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen.
Elke les omvat diverse onderdelen. Uitgangspunten: Variatie, Fascinatie, Participatie.
Schaken is leuk en maakt je slimmer. De foto’s geven hier een beeld van.
Het duurt nog even voor het zomervakantie is. Daarom zijn er bij diverse scholen extra lesseries.
Komend seizoen zullen divers nieuwe scholen aan de scholencompetitie deelnemen.
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse scholen waar geen schaaklessen zijn.
Leerlingen van die scholen kunnen terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag.
Daar zijn drie niveaugroepen. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn

Boek Schoolschaken
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken

Masterclass schaken op Sprengeloo
Op vmbo Sprengeloo was dinsdag 28 mei een masterclass schaken van Karel van Delft. Zeven jongens
van klas 2 namen daar aan deel. De leerlingen mochten kiezen uit diverse masterclasses.
De masterclass duurde anderhalf uur. Het programma: Doornemen deel boekje ‘Ik leer schaken’, een
partij spelen tegen programma ‘Schaken is cool’ en tussendoor oefenen met spelletjes (dame vs acht
pionnen, Square4Ches, paarden slaan pionnen). Boek ‘Ik leer schaken’ (gratis te downloaden):
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/KVDC%20boekje%20IK%20LEER%20SCHAKEN.pdf
Programma ‘Schaken is Cool’: www.schaken.wiltsite.nl

Carla van der Hulst (links) tijdens Apeldoornse scholencompetitie afgelopen seizoen. Carla in actie in een video:
https://www.youtube.com/watch?v=HdtNJdh_2hk&feature=youtu.be

Carla van der Hulst stopt na dertig jaar als schaakjuf
Carla van der Hulst stopt als schaakjuf bij de Sjofar en de Horst. Zie artikel in De Stentor online:
https://www.destentor.nl/apeldoorn/schaakjuf-carla-stopt-na-ruim-dertig-jaar-les-aan-kinderenvan-de-sjofar-en-de-horst~aab8b909

Stelling uit studie GM Yochanan Afek.

Openingsvallen van Bill Wall: http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm

Wit heeft zojuist de winnende zet Th8-h7 gedaan.

Schaakles senioren in het Bolwerk: eindspelstudies en analyse eigen partijen
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Lessen van 9.00 – 10.30 uur beginners (momenteel geen groep). Van 10.30 – 12.00 uur gevorderden.
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 13 en 20 maart schaaklessen voor senioren.
Verslag 22 mei:
- Rondvraag: Schaken in Talma Borgh, diverse mensen mee bezig
- Rondvraag: partij Willemze – de Jong in NRC, Zie krantenrubrieken op schaaksite.nl
https://www.schaaksite.nl/2019/05/22/schaakrubrieken-weekend-18-mei-2019
- Schaakdorp Ströbeck https://nl.wikipedia.org/wiki/Schachdorf_Str%C3%B6beck
- Stelling eindspelstudie Afek (zie foto)
www.schaaksite.nl/2015/04/09/yochanan-afek-is-grootmeester-in-eindspelcompositie
- Onderlinge partijen http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/22/Game76484859.html
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 22
- Koningsgambiet 4
- www.chessmatec.com oefeningen
- Herdersmat en verdediging
Verslag 29 mei:
- Stelling eindspelstudie Wit Kd8, Ta8, Tc5, Zwart Kd6, Th1, waz
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/30/Game672927046.html
- Tutor 2 H6
- Partij Morphy http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404
Verslag 5 juni:
- Stelling eindspelstudie Jamshedi Th7
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken
André – Anneke: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/6/Game85450062.html
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 40
- Geschiedenis schaken, boek Weeramantry: Great Moves, Learning Chess Through History
Preview: https://rolls.bublup.com/view/005-w-7c9d0566-fa40-4e75-9269-8afb3e69c46c
- Schaakverhaal Vuurboom https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm
- Koningsgambiet 5

V.l.n.r. IM Thomas Beerdsen, IM Max Warmerdam, IM Robby Kevlishvili, IM Stefan Kuipers. (foto Frans Peeters)

Verslag MuConsult Apeldoorn wint NK snelschaken
Max Warmerdam meldt:
MuConsult Apeldoorn was met 2 teams afgereisd naar Bunschoten om dit jaar het NK te winnen.
De teams waren verdeeld op snelschaakrating en in team 1 speelde: Max, Robby, Thomas en Stefan
en in team 2 speelde: Roeland, Merijn, Tim en Arthur.
In de eerste ronde kwam al meteen de onderlinge wedstrijd tussen de twee teams en die werd met
11,5-4,5 gewonnen door het eerste team.
De dag liep zoals gewenst voor het eerste team en ze bleven in de top 2 staan. Na een overwinning
op de Nederlands kampioen van vorig jaar Het Zwarte Schaap was het duidelijk dat het tussen ons
eerste team en En Passant zou gaan. De indeling viel ook nog zo dat de teams het in de laatste ronde
mochten opnemen tegen elkaar.
Bij het tweede team waren er wat uitschieters. Roeland en Tim hadden een uitstekend toernooi,
maar Arthur zijn toernooi verliep alleen matig. Merijn speelde naar rating en het team eindigde in de
middenmoot.
Uiteindelijk ging het eerste team de laatste ronde in met een voorsprong van 3.5 bordpunt op En
Passant. Dit betekende dat we het NK zouden winnen als we minimaal 6.5 bordpunt wisten te
scoren. Dit was na 3 van de 4 minimatches al gelukt en de titel was dus binnen.

Zevende editie Apeldoorns Kroegloperstoernooi
Informatie en aanmelden:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/apeldoorns-kroegloperstoernooi

Corner to corner
GM Yochanan Afek meldt:
I saw in one of your photos that you like to show the Prokes move to your pupils
I thought you might like the attached example:
J. Fritz - (=0100.04f8h8) Sachove Studie, 1954
1.Tb1 Kh7 2.Kf7 Kh6 3.Kf6 Kh5 4.Kf5 Kh4 5.Kf4 Kh3 6.Kxf3 Kh2 7.Kxe3 c2 8.Th1+ Kxh1 9.Kxd2 ½–½
In gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/22/Game1079812.html

Pleinfestival Max Euwe Centrum
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/554mec-pleinfestival-zaterdag-22-juni-2019

Kenmerkende stelling uit ronde 61. Wit aan zet.

TCEC 15 superfinale: Leela Chess Zero verslaat Stockfish met 53,5-46,5
Jeroen Noomen bericht:
Op dinsdag 28 mei eindigde de TCEC 15 superfinale en zoals verwacht zagen we een wisseling van de
wacht. De op AlphaZero gebaseerde neurale netwerk engine Leela Chess Zero wist de winnaar van
de vorige TCEC edities Stockfish met duidelijke cijfers te verslaan: 53,5-46,5. Leela liet nog een paar
goede kansen onbenut, dus de zege had zelfs nog iets hoger uit kunnen vallen. In totaal won Leela 14
partijen, Stockfish won er 7. Dat betekent dat 79 partijen in remise eindigden.
Zoals ik in mijn vorige verslag schreef, nam Leela direct een duidelijke voorsprong van 5-1 na 26
partijen. Deze klap kwam Stockfish niet meer te boven, hoewel de match in de resterende 74 iets
meer in evenwicht was. Overduidelijk was weer dat Leela positioneel de betere is. In de opening en
in het middenspel krijgt Stockfish geen vat op Leela. Daar kwam nog bij dat Leela dit keer minder
blunders produceerde en een veel beter eindspel had dan de Leela versie die in de TCEC 14
superfinale speelde.
Stockfish had voornamelijk fouten van Leela nodig om tot winst te komen. Neemt niet weg dat
Stockfish wel de tactisch mooiste winst boekte. Opvallend ook het aantal spectaculaire
remisepartijen. In totaal heb ik de leukste, spannendste, beste en interessantste partijen voor u
geselecteerd. Deze kunt u naspelen met de gameviewer.

Hieronder één van de beste partijen van deze superfinale en de enige partij die Leela met zwart wist
te winnen. Naspelen van harte aanbevolen. Stockfish wordt positioneel compleet overspeeld, nadat
het weer eens opgescheept wordt met een zwakke pionnenstructuur. Pionnenstructuren zijn de
grote zwakte in Alpha-Beta engines en ook in deze superfinale maakte Leela daar steeds weer
dankbaar gebruik van. Lange tijd ziet Stockfish het zonnig in, terwijl Leela zwart positioneel al
compleet gewonnen vindt staan. Langzaam maar zeker begint het Stockfish te dagen dat er iets mis
is, maar dan is het te laat.
Stockfish - LCZero TCEC 15 superfinal, round 61
1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 c5 4. f3 Qa5+ 5. c3 Nf6 6. d5 Qb6 7. Bc1 d6 8. e4 e6 9. c4 g6 10. Ne2 Bg7
11. Nec3 O-O 12. Be2 Ne8 13. h4 h6 14. g4 Qd8 15. Be3 f5 16. f4 Qe7 17. h5 g5 18. Qd2 e5

19. fxg5? f4 (Stockfish thinks white is better, according to Leela black has a clear advantage) 20. Bf2
hxg5 21. Qd3 Nd7 22. Rg1 Bf6 23. Nd2 Qf7 24. O-O-O Bd8 25. Nf3 Kh7 26. Rg2 a6 27. Rdg1 Rg8 28.
Qc2 Kh8 29. Kb1 Rb8 30. Ka1 Nef6 31. Nd1 Ba5

32. Nh4!? Nf8! 33. Bf3 b5 34. Nc3 Qe8 35. Nb1 Rb7 36. Nf5 Bxf5 37. gxf5 N8h7 38. h6 Bb4 39. Qe2
bxc4 40. Be1 Qd8 41. Nc3 Rb8 42. Kb1 Ba3 43. Na4 c3 44. Bxc3 Qd7 45. Qd1 Bb4 46. Ka1 Qb7 47. Qc2
a5 48. Qe2 Qd7 49. Qd1 c4 50. a3 Qb5

51. Qc2 Qe8 52. Be2 Qd7 53. Bf3 Qb5 54. Bd1 Bxc3 55. Nxc3 Qc5 56. Qd2 Qd4 57. Qe1 Qb6 58. Qd2
Rb7 59. a4 Qc5 60. Qe1 Rb4 61. Qd2 Qb6 62. Qc1 Qd4 63. Qc2 Rb3 64. Be2 Rxc3! 65. Qxc3 Qxc3 66.
bxc3 Nxe4 67. Bf3 Nef6 68. Be2 e4 69. Bxc4 g4

70. Rb2 Ng5 71. Rb6 Nf7 72. Bf1 f3 73. c4 Nd7 74. Rb7 Nfe5 75. f6 e3 76. Rb3 e2 77. Bxe2 fxe2 78.
Re3 Nf3 79. f7 Rf8 80. Rxg4 e1=Q+ 81. Rxe1 Nxe1 82. Rg6 0 - 1

Opmerkelijk: Leela klopt Stockfish in de Trompovsky met 2-0
Eén van de grootste sensaties tijdens deze superfinale was Leela's dubbele winst in de Trompovsky.
Zowel met wit als met zwart dolf Stockfish het onderspit in deze variant. Dat was een primeur in
TCEC: nog nooit eerder had een engine Stockfish met 2-0 in een opening weten te kloppen.
Omgekeerd had Stockfish dit huzarenstukje al enkele keren weten te bewerkstelligen. Maar nu was
Stockfish dus zelf een keer aan de beurt.
De dubbele winst van Leela Chess Zero in de TCEC 15 superfinale in de Trompovsky:

Vijftien partijen in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/5/30/Game666366765.html
Meer informatie:
www.chessdom.com
Youtube video's met partijen uit de superfinale:
https://www.youtube.com/watch?v=7chNrBUHZVo&t=691s
https://www.youtube.com/watch?v=Yd6eJhfHxX8&t=965s
https://www.youtube.com/watch?v=BrdGMeiQTHc&t=463s
https://www.youtube.com/watch?v=3cS9tYp_6Lw
https://www.youtube.com/watch?v=rz51_wFgNrQ&t=1441s

PGN met openingen van de TCEC 15 Superfinal:
http://blogchess2016.blogspot.com/2019/05/tcec-15-superfinal-opening-pgn-available.html

Harold van der Heijden met originele boek 'Chess Studies' van Kling en Horwitz.

Quote Harold van der Heijden: Studies componeren is bij uitstek masculien
Harold van der Heijden is een vooraanstaand eindspelstudiecomponist. Hij heeft onder meer de
grootste eindspelstudiedatabase ter wereld gemaakt.
Hij is gepromoveerd op het proefschrift 'Detection, typing and control of Histomonas meleagridis'
(2009). Dat handelt over een parasiet die een slachting onder kalkoenen kan veroorzaken.
Stelling 2 bij het proefschrift luidt: 'Er is geen enkel gebied waarin vrouwen relatief zo slecht
vertegenwoordigd zijn als de schaakeindspelstudiecompositie, een toch artistieke vorm van het
schaak (in de 158-jarige historie ervan is het aantal vrouwelijke componisten op de vingers van één
hand te tellen, terwijl het aantal mannelijke componisten ruim 5.000 bedraagt).’
Site Harold van der Heijden: http://hhdbv.nl
Columns (52) van Harold van der Heijden www.schaaksite.nl/category/eindspel/page/5
Artikel op Max Euwe Centrum site: http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passievoor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden
Eindspelstudie vereniging ARVES: http://arves.org/arves/index.php/en
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_van_der_Heijden

Divers nieuws
-

Fotoserie Ed van der Meulen MuConsult Apeldoorn rapid toernooi 2019
Conferentie in Armenië over schaakeducatie
Netanya International Chess Festival 2019
Radio interview Aljechin

Fotoserie Ed van der Meulen MuConsult Apeldoorn rapid toernooi 2019
https://photos.app.goo.gl/psVaCgcb6qfgzpbA6

Conferentie in Armenië over schaakeducatie
IM Stefan Löffler doet verslag van de conferentie ‘Current trends and developments in chess
education’ die begin mei 2019 in Armenië is gehouden.
Zijn verhaal is te lezen via https://londonchessconference.com/conference-in-armenia.
In Armenië is schaken een belangrijk onderdeel van de cultuur. Schaken is op basisscholen een
verplicht leervak. In 2018 is een wetenschappelijk schaakonderzoeksinstituut gevestigd bij de
Universiteit van Yerevan. Het omvat 18 wetenschappers op het gebied van educatie, didactiek,
psychologie, sociologie en filosofie. Zie: http://chesstudy.com
De conferentielezingen zijn in het Engels beschikbaar:
http://www.icce2019.chessacademy.am/static/article/70?lang=en
Een impressie over de conferentie staat op de site van ChessBase:
https://en.chessbase.com/post/pioneering-national-chess-education-in-armenia

Site: https://www.chessacademy.am

Netanya International Chess Festival 2019
Yochanan Afek meldt:
http://imt.chess.org.il
http://imt.chess.org.il/?fbclid=IwAR33j4cvfGaJMJ0NUWJml0vxvHL_vJOjYVhJNYe_BWFn2eUOUTVJFkk6GvA
http://www.europechess.org/netanya-international-chess-festival-2019/#.XOVEId75mpl.gmail

Amatzia Avni heeft een eindspelstudie opgedragen aan de festivaldeelnemers:
http://imt.chess.org.il/amatzia-avnis-puzzle

Radio interview Aljechin
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=CfcDttgVBwk

Trainingsmateriaal
-

Simon de Schaker
Early years skills
Malyutka’s
Database Lichess
Het verhaal van de Babson Task
Mythe van de rijstkorrel
Video interviews met Demis Hassabis
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Simon de Schaker
Interview met schrijfster Joyce van der Meijden: https://vimeo.com/325385256
Boekbespreking: www.schaaksite.nl/2018/06/16/de-avonturen-van-simon-de-schaker

Early years skills
Met lessen en voorbeeldvideo’s.
http://eys.fide.com/en/index.php

wit aan zet.

Malyutka’s
Eindspelstudies met maximaal vijf stukken.
www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/miniatures/malyutkas

Database Lichess
https://database.lichess.org

Het verhaal van de Babson Task
https://timkr.home.xs4all.nl/admag/kazan.htm

Mythe van de rijstkorrel
Volgens een mythe beloofde een koning de uitvinder van het schaakspel rijstkorrels: Eén voor het
eerste veld en voor elk volgend veld steeds het dubbele.
The Legend of the Chessboard: www.youtube.com/watch?v=byk3pA1GPgU
https://www.schoolschaaksite.nl/2013/02/01/de-legende-van-het-ontstaan-van-het-schaakspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaakbord
https://www.quantumuniverse.nl/storingsrekening-1-de-koning-en-het-schaakbord

Video interviews met Demis Hassabis
Interview RSA: https://www.thersa.org/events/2016/09/artificial-intelligence-and-the-future
Discussie Garry Kasparov en Demis Hassabis: https://www.youtube.com/watch?v=zhkTHkIZJEc

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken.
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden.

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.

Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs)
www.schaken-en-autisme.nl
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014

Kalender en sites
-

16 juni Kroegloperstoernooi Apeldoorn
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/apeldoorns-kroegloperstoernooi
6 juli Barnveld BDSV Open www.bdsv.nl
1-7 juli Deloitte NK Schaken 2019 https://schaken.nl/nk-schaken%20
5 juli 2019 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn
13 juli - 19 juli 2019 NK senioren en veteranen
22 juli 2019 - 1 augustus 2019 ONK Dieren https://www.schaken.nl/onk
en https://www.facebook.com/OpenNKDieren
6-8 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem www.asv-schaken.nl

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2018-2019
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
Bijzondere dagen en vakanties:
http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html

Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten

Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
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.schoolschakenapeldoorn.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
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
Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl
Schaaktalent www.schaaktalent.nl
Chesstalent www.chesstalent.com
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl
YouTube kanaal www.youtube.com/user/karelvandelft
Artikelen Max Euwe Centrum site www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
Facebook groep Schaakpsychologie
Pinterest
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.
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
www.jeugdschaak.nl
www.probleemblad.nl
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://chessbase.in
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
www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com
https://www.chess-site.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com
http://play.chessbase.com
Duits
https://schachbundesliga.de
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski)
https://karlonline.org
https://www.deutsche-schachjugend.de
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal)
België
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina)
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

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

