Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 114 – 27 december 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.

IM Manuel Bosboom masterclass strategie Schaakacademie Apeldoorn.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 114
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 401 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (505 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. Karel van Delft geeft schaaklessen aan alle leerlingen vanaf groep 3 op
Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede geeft hij les aan klassen hoogbegaafde leerlingen.
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 Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur
Basisschool Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag 12.15 uur
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Er zijn lessen van 10.15-11.45 uur. De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur,
waarvan een half uur onderling partijen spelen.
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 (volwassenen en jeugd) 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. ENGIE Young Professionals 1 november ‘schaken en strategisch denken’.
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

https://play.chessmatec.com/space

Ook gratis uitproberen.

Koffiekopjes tekenen. Waar is dat goed voor?

Getekende koffiekopjes. Iedereen tekent een beeld van opzij. Vaste kijkwijze. Waarom niet van boven bekeken?
Bekijk je schaakstellingen ook altijd vanuit het zelfde perspectief?

Spelen met de stukken die aan de andere kant van het bord beginnen. Je mist zetten, maar na een tijdje went het. Joran
zit achter de zwarte stukken, maar speelt met de witte. Gameviewer Joran - Sharwan

Karel geeft simultaantje aan eind van de les. (foto Charlotte Wijnbergen)

Schaakschool Het Bolwerk: Koffiekopjes tekenen
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Besproken onderwerpen 18 december
Groep 1
- Proefexamen Stap 1 A eerste twee bladen
- Samen tegen Schaken is Cool
- Chessmatec Space
- Chess Course game 10, 11
- Tutor 1 H4 + H5 en spelletjes
- Solitaire 37, 38
Groep 2 Dit keer niet.
Groep 3
- Koffiekopje tekenen, canonical view, stelling van de zijkant bekijken of recht voor bord zitten
https://curiosity.com/topics/why-everyone-draws-a-coffee-cup-the-same-way-curiosity
onderzoek Research gate canonical view
n.a.v. artikel cognitieve biases in boek ‘Het zeventiende schaakstuk’
- Wie was Capablanca? Wereldkampioen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ra%C3%BAl_Capablanca
https://www.youtube.com/watch?v=pPt9qrPM6s4
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Bill Wall Chess Traps vanaf 41 t/m 52
- Partij Morphy in de Opera:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operapartij_van_Morphy
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404
- Simultaan door Karel

De Zevensprong. Video Schaakvaria De Zevensprong

De Zevensprong. Asmin met gekleurde stukken. (foto Chantal en Usra)

Hertog van Gelre. Proefexamens Stap 1.

Sint Victor. Chessmatec Space.

Sint Victor. Vera met Chessmatec Space.

De Bouwhof en De Touwladder. Simultaan. (foto Olga Igocheva)

De Bouwhof en De Touwladder. Video Schaakvaria De Bouwhof en De Touwladder

Mart – Jilles. Wit kan een tempo winnen met 53. Tg8+ en de pion promoveren.

Partijen op scholen
Hertog van Gelre:
Gameviewer Hugo - Hidde 16dec2019
Het Woudhuis:
Gameviewer Hidde - Alec 16dec2019
Berg en Bos:
Gameviewer Ben - Lody 16dec2019
Gameviewer Lody - Ben 16dec2019
Sint Victor:
Gameviewer OlivierM - Vera Rune 16dec2019
Pallas Athene:
Gameviewer partijen Pallas Athene 17dec2019

Schoolschaaklessen: Schaakvaria
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen.
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie.
Schaken is leuk en maakt je slimmer.
Elke les spelen twee kinderen om de beurt op een DGT-bord. Dat registreert de partijen. De volgende
les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Regelmatig publiceren we de
partijen via een gameviewer.
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
Het boek verschijnt komend jaar bij New In Chess in een Engelse vertaling.

Eindspel simultaan uitspelen.

Stelling uit partijquiz 1 van Lucas Smid.

Onderlinge partij. Wit aan zet.

Schaakles senioren in Het Bolwerk: partijquiz van Lucas Smid
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn Schaaklessen voor senioren.
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) van 10.15-11.45 uur.
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Lesverslag 1e les tweede semester 18 december 2019
- Simultaan koning toren versus koning. Ook uitspelen via Lichess.org bordbewerker.
Meer info: Tutor 2, Marcel Lek video mat zetten met toren
- Stelling met cognitieve bias uit boek ‘Het Zeventiende schaakstuk’ (truc Tjiam)
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-zeventiende-schaakstuk
- Quiz Lucas Smid 1: Trainingspartijen Lucas Smid
- Onderlinge partijen, op DGT-bord André en Herre vs Sharwan + partij bespreken
Gameviewer partij André Herre vs Sharwan
- Volgende keer partij André schaken overdag, Gameviewer André - Berry Schaken overdag

Jeugdnieuwsbrieven Schaakstad Apeldoorn
Jeugdcoördinator Andre Denekamp plaatst regelmatig een nieuwsbrief van de jeugd van Schaakstad
Apeldoorn online. Zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd.
De meest recente nieuwsbrief is 16 december 2019 verschenen.

Foto’s Ed van der Meulen https://photos.app.goo.gl/f4Kq4kF34zZoosFH8

Meesterklasse: MuConsult Apeldoorn derde na winst op LSG IntelliMagic
FM Sjef Rijnaarts doet verslag op de site van Schaakstad Apeldoorn: Verslag FM Sjef Rijnaarts
KNSB uitslagen ronde 4:
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-14-december-2019

Eindstelling bord 1.

MuConsult Apeldoorn bekert verder na winst op O&O
Thomas Beerdsen meldt:
MuConsult Apeldoorn heeft in de 2e ronde van de beker net als vorig jaar uit gewonnen van O&O
(Oefening en Ontspanning) Kampen. We wonnen uiteindelijk overtuigend, maar de score van 0-4 had
iets lager uit kunnen vallen.
Zelf was ik als eerste klaar. Ik speelde, net als vorig jaar, met wit tegen Hans Spoelstra. Na de opening
had ik een klein voordeeltje, wat uiteindelijk groter werd. Toen ik toe kon slaan door de zwarte
koningstelling open te breken deed ik dat ook, waarna het meteen afgelopen was. 0-1 voor ons.
Toen ik terug kwam van het analyseren was Nikolai Kabanof op bord 3 inmiddels ook al klaar. Nikolai
speelde een degelijke partij en had tussendoor een pion gewonnen. Toen zijn tegenstander Jarno
Visscher zomaar zijn dame cadeau deed was de partij ineens heel abrupt afgelopen en stond het 0-2.
Marcel Boel speelde op bord 2 tegen Muharem Mujkanovic, een speler waar Nico Zwirs het vorig jaar
ook al niet makkelijk mee had. Marcel kwam heel erg goed tot gewonnen uit de opening, maar na
een paar onnauwkeurige zetten en een blunder stond hij ineens verloren. De zwarte koning was bijna
alleen en de helft van het zwarte leger stond nog in de beginstelling. Door een wonder wist Marcel
de schade nog te beperken tot een eindspel met een stuk achterstand, met slechts één pion als
compensatie. De techniek kostte de witspeler echter zoveel bedenktijd, dat hij 20 zetten later
zomaar door de vlag ging. Hiermee kwam de stand op 0-3 en was het definitief over.
Daarmee restte alleen nog de partij van Cees Beekhuis op bord 4 tegen Berd Ekkelboom. Ik dacht
ergens tussendoor dat het er nog best eng uit zag voor Cees, maar dit bleek niet te kloppen en Cees
had alles onder controle. Vervolgens speelde Cees een mooie positionele partij en bleef hij rustig zijn
stelling verbeteren. Uiteindelijk wist hij langzaam maar zeker 2 witte pionnen mee te snoepen en
was de rest van het eindspel een kwestie van techniek. Een mooie strakke partij!
Uiteindelijk dus een prima begin voor ons in de beker. Na een redelijk vroege uitschakeling vorig jaar
tegen LOS, gaan we dit jaar weer voor de bekerwinst. Onze eerstvolgende horde daarvoor zal zijn de
verre uitwedstrijd tegen Emanuel Lasker uit Sint Jacobiparochie.
Partijen: Gameviewer O&O - MuConsult Apeldoorn KNSB beker 9dec2019

De hand van de meester: IM Manuel Bosboom.

Deelnemers masterclass.

IM Merijn van Delft deelde studies via foto’s in de groepsapp. GM Sipke Ernst reageerde direct enthousiast.

Wit aan zet.

Dit is de spectaculairste snelschaakpartij die Manuel Bosboom ooit speelde en die hij graag laat zien, zijn
visitekaart, tekenend voor zijn stijl.
Bosboom, Manuel
1.Pg1–f3 Pg8-f6 2.Th1–g1 d7-d5 3.h2-h3 c7-c5 4.g2-g4 Pb8-c6 5.d2-d3 e7-e5 6.g4-g5 Pf6-g8 7.Pb1–d2 Lc8-e6
8.c2-c4 d5-d4 9.Pd2-e4 Dd8-d7 10.a2-a3 Le6xh3 11.Lf1xh3 Dd7xh3 12.Dd1–a4 Dh3-d7 13.b2-b4 c5xb4 14.Ta1–
b1 b4-b3 15.Tb1xb3 f7-f5 16.g5xf6 Pg8xf6 [#] 17.Tb3xb7 Dd7xb7 18.Tg1xg7 1–0
Partij in gameviewer: Mooiste snelschaakpartij Manuel Bosboom

Masterclass IM Manuel Bosboom over strategie
Schaakacademie Apeldoorn had zondag 15 december weer een masterclass in Denksportcentrum
Apeldoorn. IM Manuel Bosboom sprak over strategie en liet voorbeelden van eigen partijen zien.
Bosboom staat bekend om zijn creatieve spel. Dat is vooral het gevolg van een ‘open mind’ zegt hij.
Bosboom is een liefhebber van eindspelstudies. Dat draagt bij aan zijn creatieve manier van denken.
Video masterclass Bosboom: https://www.youtube.com/watch?v=XkNknfpMTas&feature=youtu.be
Meer informatie over de masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
De volgende nieuwsbrief bevat informatie over vier masterclasses in de eerste helft van 2020.
Merijn van Delft meldt:
Manuel Bosboom heeft zijn geheel eigen kijk op strategie. Met wit begint hij zijn partijen vaak met
het flexibele 1.c4 en combineert dat graag met actief spel op de koningsvleugel. Ofwel een opzet met
h4 en Pg5, of iets met Tg1 en g4. De koning blijft dan vaak op e1 staan achter het blokje d2/e3/f2.
Flexibel, dynamisch en creatief. Concepten die hij met de ene kleur ontwikkelt, gebruikt hij ook wel
met de andere kleur (1.c4 en Siciliaans lijken natuurlijk sterk op elkaar). Manuel combineert zijn
strategische ideeën graag met een scherpe tactische blik. Hij heeft een voorliefde voor
eindspelstudies, omdat daarbij de harmonie tussen de stukken bijzonder goed tot uiting komt. Alles
bij elkaar een organisch geheel, waarbij Manuels liefde voor het schaken en plezier onmiskenbaar is.
Bosboom, Manuel (2404) - Basman, Michael J (2313
Haarlem Masters Haarlem (5), 24.10.2018
1.c2-c4 g7-g5 2.h2-h4 g5-g4 3.g2-g3 Lf8-g7 4.Lf1–g2 c7-c5 5.e2-e3 d7-d6 6.Pg1–e2 Pb8-c6 7.d2-d4
Lc8-d7 8.Pb1–c3 Pg8-f6 9.0–0 0–0 10.Pc3-d5 Pf6-h5 11.Tf1–e1 Ta8-c8 12.b2-b3 e7-e6 13.Pe2-f4
Ph5xf4 14.Pd5xf4 c5xd4 15.e3xd4 Lg7xd4 16.Lg2xc6 Ld4xa1 17.Lc6xb7 Tc8-b8 18.Pf4-h5 Dd8-a5
19.Lc1–g5 La1–c3 20.b3-b4 Da5xb4 21.Ph5-f6+ Kg8-h8 22.Dd1–d3 Lc3xf6 23.Lg5xf6+ Kh8-g8 24.Dd3e3 1–0
Partij in gameviewer: Gameviewer Bosboom - Basman, Haarlem 2018

Apeldoorners Fier, Beerdsen en Zwirs in de top van Chessfestival Groningen
Site: https://chessfestival.nl. In de hoofdgroep spelen MuConsult Apeldoorn spelers GM Alexander
Fier, IM Thomas Beerdsen en IM Nico Zwirs. Partijen op de topborden zijn live te volgen.
Interview GM Alexandr Fier op site Schaakfestival Groningen:
https://www.schaaksite.nl/2019/12/13/interview-met-alexandr-fier-het-grootste-misverstand-overschakers-is-dat-we-nerds-zijn

Nieuwe nieuwsbrief StickChess
Stefan Kuipers meldt:
Op 13 december 2019 hebben we vanuit StickChess de eerste Kroegloperschaak Nieuwsbrief
verzonden. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van al het nieuws omtrent de
Kroeglopertoernooien: we blikken terug op gespeelde toernooien en kijken vooruit naar toernooien
die op de planning staan. Zo kun je lezen wie afgelopen jaar de meeste toernooien heeft gespeeld en
naar welke nieuw toernooien we uit kunnen kijken in het nieuwe jaar. Wil je deze nieuwsbrief ook
ontvangen? Open dan de nieuwsbrief en klik linksboven op ‘Subscribe’.
Zie voor de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/f8791a0e997f/kroegloperschaak-nieuwsbrief
Op https://stickchess.com staan nu aankondigingen en deelnemers van kroeglopertoernooien.
Binnenkort volgen aanmeldingsformulieren en uitgebreidere toernooi-informatie.

Foto’s toernooi Epe 2019.

Zilveren editie van Eper rapidtoernooi
Andries Elskamp meldt:
Het jaarlijkse rapidtoernooi van schaakvereniging De Zeven Pionnen uit Epe bereikt eind februari
2020 het eerste ‘echte’ jubileum. Het toernooi wordt dan voor de 25e maal gehouden. Speeldatum is
zaterdag 29 februari.
Het toernooi in Epe geldt als een gezelligheidstoernooi bij uitstek. Toch zijn er in de loop van de jaren
heel wat bekende schakers geweest die het toernooi hebben gewonnen. Veelal zijn dat jonge spelers
die later grootmeester zijn geworden. Fraaie namen op de lijst van winnaars zijn onder meer Thomas
Beerdsen en Wouter Spoelman. Voor het geld hoefden zij het niet te doen. Afgezien van de winnaars
van de drie hoofdgroepen zijn er enkel prijzen in natura te verdienen. De jeugd is een onlosmakelijk
onderdeel van het toernooi. Voor de jongeren van stap 1 en 2 is er een aparte jeugdgroep. Sterkere
jongeren spelen gewoon mee bij de senioren.
Het zilveren toernooi is zaterdag 29 februari 2020 in Kulturhus Eper Gemeentewoning, Stationsstraat
25 in Epe. Het toernooi telt zeven ronden volgens het Zwitserse systeem en de spelers krijgen 20
minuten per persoon per partij. De opening is om 09.45 uur en de eerste ronde start om 10.00 uur.
We hopen omstreeks 16.00 – 16.30 uur de prijzen te kunnen uitreiken.
Sinds enige jaren zijn Harry Logtenberg en Marcel Rodewijk belast met de organisatie en de
wedstrijdindelingen. Er zijn 3 sterktegroepen en een aparte jeugdgroep. Het inleggeld bedraagt 10
euro voor senioren en 5 euro voor junioren tot en met 13 jaar. Opgaven voor het toernooi kan bij
voorkeur via de internetsite van de vereniging: www.de7pionnen.nl onder toernooi.

1e Deventer Kroeg-Lopers schaaktoernooi
Zondag 9 februari 2020. Organisatie DSG Pallas.
Informatie: www.dsgpallas.nl/nieuwsdet.php?id=58

Quote over mindset: ‘Sometimes you win, sometimes you learn’
Lezing April Cronin London Chess Conference 2019 ‘Chess & Female Empowerment’.
Tekst https://londonchessconference.com/does-chess-empower-girls
Video https://www.youtube.com/watch?time_continue=1162&v=J_gf5xkawQU&feature=emb_logo

Divers nieuws
-

Einde ARVES solving tourney
Streaming Max Warmerdam
Sociale en therapeutische aspecten van schaken (Spaans)
Reportage El Pais Leontxo Garcia: Educatief, sociaal en therapeutisch schaken in Spanje
Chess in public spaces
Chess and luck

ARVES solving tourney editie 2015.

Einde ARVES solving tourney
Yochanan Afek meldt:
Dear chess friends,
The ARVES solving tourney was the 10th and last edition of a fine tradition. The faithful tournament
arbiter Luc Palmans and myself have taken this decision sharing the feeling that this would be the
moment from personal reasons and in view of the lack of further financial resources.
To conclude this meaningful chapter for us I wish to thank all those who kindly contributed to its
success:
First and foremost our devoted arbiter Luc Palmans, who selected and tested the studies, prepared
the paper work and skilfully judged all 10 editions;
All distinguished composers who provided their fine original entries;
0ur photographers Harry Gielen and to René Olthof for helping to documentate and save the
precious moments and the finest memories;
To the boards of ARVES and Tata Steel chess and Jurgen Stigter for their substantial support.
Last but not least I would like to thank you all dear participants and to wish you a happy new year
and Lots of success in your future challenges!
Best regards, Yochanan Afek , Tournament director
ARVES solving winners
2009: GM Twan Burg; 2010: GM John Nunn 2012: IM David Klein 2013: GM John Nunn; 2014: IM
Joost Michielsen; 2015: FM Wouter van Rijn; 2016: GM Twan Burg; 2017: GM Twan Burg; 2018: GM
Twan Burg; 2019: WGM Anne Haast.
Aanvulling Luc Palmans:
Hello,
A small correction: Ward Stoffelen was arbiter of the first edition. I participated at the first edition,
finished last, and decided it was time for a career switch.
Thanks to all the participants and supporters of these 10 fine editions.
Of course thanks to Yochanan, who doesn't stop to promote our art.
Best wishes to everybody for the next year,
Luc

Streaming Max Warmerdam
Woensdag 18 december speelde IM Max Warmerdam online in de KNSB Banter Blitz Arena via zijn
kanaal www.twitch.tv/xamax2000. Het was een initiatief van de KNSB (www.chess.com/club/knsb).
Eerste speelde hij mee in een toernooi, waarbij GM Jorden van Foreest won en IM Max Warmerdam
tweede werd. Daarbij telde het aantal gewonnen partijen. De twee speelden niet tegen elkaar.

Sociale en therapeutische aspecten van schaken (Spaans)
Tweemaandelijks gratis online magazine over schaken en sociale en therapeutische aspecten:
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast
De downloadbare pdf’s zijn met Google translate goed te lezen.

Reportage El Pais Leontxo Garcia: Educatief, sociaal en therapeutisch schaken in Spanje
Journalist Leontxo Garcia (tevens chess education counselor FIDE) heeft in de Spaanse krant El Pais
een paar maanden geleden een uitgebreid verhaal geschreven over educatief, sociaal en
therapeutisch schaken in Spanje. Hij reisde vier weken door het land:
https://elpais.com/elpais/2019/06/10/eps/1560165279_831554.html

Chess in public spaces
Kineke Mulder organiseert wekelijks schaken op straat in Wenen. Mensen kunnen elkaar zo
spontaan ontmoeten. Video Chess Unlimited: https://youtu.be/RdnFn90-gJo

Chess and Luck
https://en.chessbase.com/post/chess-and-luck

Trainingsmateriaal
-

Partij Afek – Miedema KNSB competitie
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
Video over AlphaZero en boek Game Changer van Regan en Sadler

Teamgenoten GM Jan Timman en IM Yochanan Afek met Afeks boek ‘Practical Chess Beauty’ (foto Kees Stap)
Zie ook boekrecensie van IM Herman Grooten

Partij Afek – Miedema KNSB competitie
IM Yochanan Afek speelde in de vierde ronde van de KNSB competitie een wilde partij tegen IM
David Miedema.
Yochanan Afek - IM David Miedema 2380
KNSB competition , 14.12.2019 [Commentaar Yochanan Afek]
Gameviewer Afek - Miedema KNSB competitie
Yochanan Afek meldt: ‘Facebook tells me that this was apparently my most liked photo in 2018 .My
old friend and teammate GM Jan Timman helped me to promote my then just released lifetime
creation Practical Chess Beauty. It was taken by our teammate and president Kees Stap right after
our Wageningen team victory in Enschede against Max Euwe 5.5: 4.5. Curiously last Saturday we
played again in the very same venue against the very same team and won again 5.5: 4.5! Both Jan
(who celebrated on Saturday his 68th birthday) and myself ( still 5 months younger) happily won
again. My game against IM David Miedema was especially hair raising with my king in an open
midboard most of the time with all heavy guns around like in the good old days.’

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.

Video over AlphaZero en boek Game Changer van Regan en Sadler
Video van Etienne Mensch (ChessPlus):
London Chess Conference 2019 - The Impact of Artificial Intelligence on Chess - Sadler / Regan
https://www.youtube.com/watch?v=_GWjKPLA07s&feature=youtu.be&t=2117
Uitgebreide informatie over DeepMind en AlphaZero zie vooral nieuwsbrieven 89 en 90:
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
New In Chess info over boek Game Changer:
https://www.newinchess.com/game-changer?mc_cid=0fc1a74195&mc_eid=ef33899c91

Meer video’s:
Game Changer by Sadler and Regan: https://www.youtube.com/watch?v=Vl8Xa-Z9DAc
Video kanaal Game Changer: https://www.youtube.com/channel/UCkK8M0dMhAX8JinU-6aD7xA

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928.
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.

Vierde MSA training Engelse Aanval
MSA training 4 voor jeugdspelers vindt plaats op zondagmiddag 22 maart 2020 in Denksportcentrum
Apeldoorn (12.30 – 17.30 uur). MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.
Thema van de training is de Engelse aanval: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3.
Dit is een mooi universeel wapen voor wit tegen het Siciliaans (f3/Le3/Dd2/0-0-0/g4 en aanvallen).
Trainer is IM Merijn van Delft. Hij geeft een inleiding. Daarna spelen duo’s twee rapidpartijen van 30
minuten per persoon tegen elkaar. Na iedere partij volgt commentaar. De training eindigt met een
simultaan. Deelnemers krijgen na afloop documentatie.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating.
Meer informatie over MSA: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Kalender en sites
-

4 januari 2020 OSBO snelschaakkampioenschap in Arnhem
https://www.asv-schaken.nl/osbo-snelschaakkampioenschap-2020
4 januari 2020 jeugdtoernooi De Cirkel Ede Flyer toernooi De Cirkel 4 januari 2020
10 – 26 januari 2020 Tata Steel Chess 2020 https://www.tatasteelchess.com
16 t/m zondag 19 januari 2020 Tata Steel Chess journalistentoernooi.
22 januari – schoolschaaktoernooi gemeente Ede
29 januari schoolschaaktoernooien gemeente Amersfoort (plus enkele dagen nadien)
www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=548
31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn (datum onder voorbehoud)
8 februari 2020 ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl
9 februari 1e Deventer Kroeg-Lopers schaaktoernooi www.dsgpallas.nl/nieuwsdet.php?id=58
22 maart 2020 Vierde MSA training Engelse Aanval Denksportcentrum Apeldoorn
www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

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
Speeldata KNSB - competitie 2019-2020
Ronde 5:
zaterdag 1 februari 2020
Ronde 6:
zaterdag 7 maart 2020
Ronde 7:
zaterdag 28 maart 2020
Ronde 8:
zaterdag 18 april 2020
Ronde 9:
zaterdag 16 mei 2020

alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
4e klasse en hoger

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
Schaakstad Apeldoorn jeugd: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
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
IM 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
IM Max Warmerdam
https://www.twitch.tv/xamax2000
IM 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
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.

Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn
Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com

Meer schaaksites
100 schaaksites: http://chess-links.org
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-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
www.chessity.com
Engels
www.chess24.com
www.chess.com, www.chess.com/tv
www.chessbase.com
Chessbase live: https://live.chessbase.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
https://live.followchess.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
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com (pgn’s van partijen downloaden)
https://www.chess-site.com
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.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)
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder

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
Spanje
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine)
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine)
Eindspelstudies
ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org
Probleemschaak
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.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 (tweedehands)
https://www.raindroptime.com

