Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 12 – 25 november 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.

Jasmine toont haar spreekbeurt over het paard in de schaakschool in Het Bolwerk. Zie ook een video.
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Twaalfde 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 167 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (531 leden) en
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.

Inleiding Analysevragenlijst.

Stertrainingen: gebruik van analysevragenlijst
In de Stertrainingen gebruiken we de Analysevragenlijst. Dat is een lijst met schaaktechnische en
schaakpsychologische vragen. Via de vragen ga je dieper nadenken over een gespeelde partij. De
vragenlijst staat onder andere in de databank van www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Regelmatig constateren mensen dat de lijst erg lang is. Dat is waar. Maar wellicht kun je beter één
partij diepgaand analyseren, dan tien oppervlakkig. Je kunt de lijst ook bekijken en alleen die vragen
beantwoorden waarvan je denkt dat ze relevant zijn. Een trainer kan de lijst tevens gebruiken om er
een beperkt aantal vragen uit te halen.
Een aantal jaren geleden heeft Karel van Delft in de nieuwsberichten van Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn een verhaal over het gebruik van de vragenlijst geschreven (SBSA emailbericht
266 - 29 januari 2006).
Analysevragenlijst
Op de site www.sbsa.nl staat onder het kopje training een analysevragenlijst. Die lijst is rond 1990
gemaakt door Karel van Delft, Dharma Tjiam en Renate Limbach. Er is veelvuldig mee getraind door
het Schaakmaat-AB-team dat midden jaren negentig tweede van Nederland werd. De lijst is door
Amatzia Avni vertaald vanuit Engels in Hebreeuws. Onder leiding van Dov Zalts is een Israelisch
jeugdteam dat er mee trainde ook tweede op een nationaal kampioenschap geworden. Je kunt met
die lijst kennelijk dus niet automatisch kampioen worden.
Het idee is dat je door de vragenlijst te beantwoorden kritisch over jezelf en je eigen partijen gaat
nadenken.
De lijst is recent bediscussieerd door diverse trainers in Apeldoorn. Onder meer GM Artur Joesoepov
merkte op dat de lijst te lang is en ingekort moet worden tot de belangrijkste vragen. Dat vond SBSAtrainer Lucien van Beek ook. John Post was dat al tien jaar geleden met hen eens en hij maakte een
verkorte vragenlijst voor de toenmalige Touwladder-selectie.
De vraag is dan natuurlijk wat de belangrijkste vragen zijn.
Vandaag is daarom aan de A-groep van de SBSA-jeugdtraining gevraagd om de circa tien
belangrijkste vragen van zowel de schaaktechnische als de psychologische lijst te omcirkelen en
vervolgens die vragen te beantwoorden. Vervolgens werd een vragenlijst over de vragenlijst
ingevuld.
De zeven aanwezige deelnemers melden allemaal op de vragenlijst over de vragenlijst dat ze vonden
dat de vragen leerzaam zijn omdat je daardoor kritischer naar je eigen partijen gaat kijken.
Methodologische kanttekening: groep is statistisch niet significant groot genoeg en een valkuil is de
zogeheten ‘sociale wenselijkheidtendentie’, ofwel de kinderen zeggen wat ze denken dat de trainers
willen horen. Nu trainen we ook op assertiviteit, dus we hopen dat dat wel meevalt.
Opmerkelijk is dat de meningen over welke vragen het belangrijkste zijn enorm uiteenlopen. Van de
22 schaaktechnische vragen werden er twee door niemand als belangrijk aangemerkt: ‘welke
tactische middelen heb je gebruikt’ en ‘welke schaaktechnische vuistregels kun je voor jezelf halen
uit deze partij’. Okee, Chigorin draait zich om in zijn graf vanwege de tactiek en over die
schaaktechnische vuistregels gaan we het de volgende training hebben: hier is winst te behalen.
Van de 34 psychologische vragen werden alleen de vraag ‘heb je last van slechte eigenschappen
tijdens een partij’ en ‘kon je makkelijk besluiten nemen’ door niemand als belangrijk aangemerkt. De
opvolgers van Marc Jonker zijn mentaal klaar voor het grote werk, nou nog goed leren schaken.
Bij de schaaktechnische lijst werd gemiddeld 10,5 van de 22 vragen als belangrijk aangemerkt, bij de
psychologische 14,9 van de 32 vragen.
Voorlopige conclusie Karel van Delft, Lucien van Beek en Martin van Dommelen: lijst is kennelijk lang,
trainer kan die vragen voorleggen die hij van belang acht. Idee is om verschillende trainingen
verschillende lijstjes voor te leggen.
Nut vragenlijst lijkt nog steeds: stimuleren zelfreflectie, stimuleren groepsdiscussie, trainer op spoor
aandachtspunten brengen.

Quiz invullen met trio Jasmine, Veerle en Gerben.

t

Gerben en Jelle spelen Dubbelschaken.

Jonne en Raphaël vullen het quizformulier in.

Jasmine toont zelfbedachte ‘Leeuwenkop-stelling’.

Schaakschool in Het Bolwerk: spreekbeurt, dubbelschaken en tactiekquiz
De elfde training (11 november) waren er zeven kinderen. We begonnen met vrij schaken. Jonne en
Veerle vertelden over hun deelname aan het IJSCO-toernooi van De Schaakmaat. Karel toonde foto’s
en een korte video. Gerben was komen kijken. Het was een leuk toernooi. We hebben nieuwsbrief 11
bekeken, vooral een video dubbelschaken en tekeningen op quizformuliertjes. Dubbelschaken en een
tactiekquiz hebben we gelijk ook zelf gedaan. Bij een tactiekquiz zijn er kleine groepjes, die krijgen
één minuut (eierwekker) de tijd om een antwoord op een formuliertje te schrijven. We bespreken de
antwoorden. Daarna gingen we dubbelschaken.
De twaalfde training (18 november) waren er zes kinderen. Jasmine heeft een mooie spreekbeurt
gehouden over het paard. Zie video: www.youtube.com/watch?v=lBbW359ecCg&feature=youtu.be.
Jasmine liet de site www.troyis.com zien. Ze had ook een quiz gemaakt met vragen over het paard.
Voor alle leerlingen had ze een tekening van een schaakstuk meegenomen. Uiteraard kreeg ze een
groot applaus!
Er was vrij schaken en we hebben tien diagrammen van Stap 1, hoofdstuk 7 als quiz gedaan. Dat ging
toevallig over dubbele aanval met het paard. De interesse in video 9 van ‘Iedereen Kan Schaken’
werd minder. De resterende afleveringen kan je zien via links op www.schaaktalent.nl (button ‘leren
schaken’). Volgende keer gaan we beginnen met de cdrom SchaakMat. Karel heeft ook de site
www.chess24.com laten zien. Daar kun je het Europees kampioenschap voor landen volgen en nog
veel meer. Raphaël had een nieuw spel bedacht tijdens Dubbelschaken: je kunt in plaats van een zet
doen een loper op een toren zetten en dan heb je een dame. Jasmine bedacht dat je in plaats van
een zet doen, twee stukken van plaats mag wisselen. Karel liet toen zien wat de ‘Janus’ is. Dat is een
stuk dat loper en paard tegelijk is. Als de Janus bijvoorbeeld op veld f6 staat kan hij in zijn eentje een
koning op h8 mat zetten.
Groep 2 bestaat uit Jonne en Veerle, maar alleen Jonne was aanwezig. We hebben van Stap 2
hoofdstuk 1 gedaan en een partij met Fritz gespeeld. Tegelijkertijd hebben we de werking van
programma Fritz besproken.
Diverse ouders hebben contact gezocht. Hun kinderen komen binnenkort een les bijwonen.
De schaakschool heeft twee groepjes, van 13.30-14.45 uur (Stap 1) en van 14.45-16.00 uur (Stap 2).
Vanaf het tweede semester komt er weer een beginnersgroep (16.00-17.15 uur).
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 tactische oefeningen (Stappen), 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 enkele video’s zien.

Schaakkoekjes
Het bedrijfje Schaakkunst en stichting Het SchaaKKasteeL hebben een idee bedacht waarmee
kinderen zelf schaakkoekjes kunnen bakken. Margreet Wevers van Schaakkunst maakt met haar 3Dprinter de schaakvormpjes en met ondersteuning van de stichting Het SchaaKKasteeL kan een
schoolpakket worden aangeboden bestaande uit twee sets met ieder zes schaakvormpjes en een
boekje (pdf) met leuke recepten en ideeën voor het bakken van een schaakbord.
Informatie: margreetwevers@schaakkunst.nl. Zie ook: www.schaakkunst.nl en www.chess-art.eu.
SchaaKKasteel: http://schoolschaaksite.nl/page.php?al=stichting-het-schaakkasteel-opgericht.
Zie voor een video over een schaakcake: www.youtube.com/watch?v=VwiP1B4CkiA

V.l.n.r. Quint, Fadi, Mats en Jelle.

De Lettertuin eerste in schooltoernooi Ede
Schaakvereniging De Cirkel houdt elk jaar een individueel kampioenschap voor leerlingen van
basisscholen. Algemeen kampioen werd Fadi el Kasah.
De Lettertuin uit Ede werd woensdag 18 november eerste in het bordpuntenklassement.
Schaakleraar Karel van Delft heeft op school een foto gemaakt van Fadi, Mats, Quint en Jelle.
De scholen met de vier best presterende leerlingen spelen later een teamkampioenschap.
De hoogst eindigende scholen van dat toernooi plaatsen zich voor de halve finales van de Oostelijke
Schaakbond OSBO.
Meer informatie staat op de site van De Cirkel: www.decirkelede.nl/toernooien-2/schoolschaken.
Zie ook http://edestad.nl/sport/fadi-el-kasah-wint-basisscholierenschaaktoernooi-2015-60433.

Spelen met Sparkchess en pgn opslaan
Leerlingen van Karel van Delft krijgen op scholen de helft van de tijd les en de andere helft van de tijd
spelen ze competitie. Dat kan op een gewoon bord. Het kan ook via www.sparkchess.com. Daar kun
je gratis aan deelnemen (voor een aantal dingen moet je een betaald abonnement nemen). Je kunt
een codenaam kiezen. Als je in een klas je codenaam vooraf laat gaat aan dezelfde letters, kun je
elkaar makkelijk uitdagen. Als je klaar bent met de partij kun je die opslaan in pgn-formaat. Je kunt
de partij dan als bijlage naar de leraar mailen. De leraar kan de partij inlezen in een
schaakprogramma, zoals Fritz. Een volgende les kan de leraar de partij dan met de klas bespreken. Je
kunt natuurlijk ook je eigen partijen bewaren. Hieronder staat een partij van een paar kinderen.
Sparkchess is ook erg geschikt voor beginnende schakers. Als je op een stuk klikt, zie je aan groene
velden waar je stuk of pion heen mag. Soms lukt dat niet. Kijk dan of je koning schaak staat.
Korte uitleg:
ga naar www.sparkchess.com. Klik op ‘Multiplayer’. Create account. Log in. Username en password.
Kies Main Play. In linkerkolom staan spelers die je kunt uitdagen. Partij klaar: klik op export pgn.
ozleeuwelaap - ozaap
7.11.2015
1.e2-e4 d7-d6 2.Lf1–c4 Pb8-c6 3.Pg1–f3 Lc8-g4 4.h2-h3 Lg4-e6 5.Pf3-g5 Le6xc4 6.d2-d3 Lc4-b5 7.c2-c4 Lb5-a6
8.0–0 Pg8-f6 9.Dd1–a4 g7-g6 10.Pb1–c3 b7-b5 11.c4xb5 La6xb5 12.Da4xb5 Lf8-h6 13.Db5xc6+ Dd8-d7
14.Dc6xa8+ Dd7-d8 15.Da8xd8+ Ke8xd8 16.Pg5xf7+ Kd8-d7 17.Pf7xh8 Lh6xc1 18.Ta1–b1 Lc1–f4 19.g2-g3 Lf4e5 20.Pc3-b5 Pf6-d5 21.Pb5xa7 Le5xh8 22.Tb1–c1 Lh8-c3 23.b2xc3 Pd5xc3 24.Tc1xc3 Kd7-e8 25.Tc3xc7 Ke8d8 26.Tc7-c8+ Kd8-d7 27.Tf1–c1 g6-g5 28.Tc1–c7+ Kd7-e6 29.Tc8-e8 Ke6-f6 30.Te8xe7 Kf6-g6 31.Te7xh7 Kg6f6 32.Tc7-d7 Kf6-e5 33.Th7-e7+ Ke5-d4 34.Td7xd6+ Kd4-c3 35.Pa7-c8 Kc3-b2 36.Te7-c7 Kb2xa2 37.Td6-b6
Ka2-a3 38.Tc7-a7# 1–0

Sterke zetten van Jeroen Vuurboom
Sterke zetten spelen willen we allemaal wel. Schaakleraar Jeroen Vuurboom geeft op zijn site
‘Jeugdschaakpagina’ tips:
http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/2_sterkezetten/2_sterkezetten.htm.
Hij geeft voorbeeldpartijtjes met commentaar. Die kun je naspelen in een gameviewer.
Op de site staat nog veel meer leerzame informatie: http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken.

Veluws College Scholen Competitie en jeugdteams De Schaakmaat
Uitslagen basisscholen competitie: www.vcsc.nl.
Uitslagen jeugdteams De Schaakmaat: www.deschaakmaat.nl, zie kopje ‘Jeugd nieuws’.

Merijn van Delft traint trainers in Suriname en becommentarieert toernooi
De Surinaamse schaakbond houdt vanaf 20 november een toernooi, waaraan ook de Nederlanders
GM Sipke Ernst, IM Edwin van Haastert en Linda Jap Tjoen San deelnemen.
IM Merijn van Delft geeft de eerste week commentaar en schrijft de rondenverslagen.
De tweede week geeft hij training aan schaaktrainers.
Zie:
www.surichess.com/ssb
www.srefidensichess.com/web/index.php/participants/schedule
www.srefidensichess.com/web/index.php/reports/86-3rd-srefidensi-chess-celebration-2015-round-1

Bas de Boer maakte met wit remise tegen Dimitri Koudinov.

Grafzet van Karel van Delft: te traag plan.

Sponsor Rini Kreeft.

Kreeft-toernooi in Bennekom
Het rapidtoernooi in Bennekom was zaterdag 14 november weer geslaagd. Met dank aan sponsor
Rini Kreeft. Het toernooi werd gewonnen door GM Andrey Sumets uit Oekraïne.
Zie de toernooisite www.bennekomsesv.nl.
Stertrainingsdeelnemer Bas de Boer scoorde 3 uit 7 in de A-groep.
Karel van Delft scoorde 5 uit 7 in de B-groep. Dat leverde een tpr van 1895 en 34 euro op.
Voor de fiscus: dat dekt precies het inschrijfgeld en de reiskosten.
In ronde 4 ging Karel van Delft de mist in: hij was achter het verkeerde bord gaan zitten. Hij noemde
vragend de naam van zijn tegenstander en die mompelde iets bevestigends. Rini Kreeft zei wel iets,
maar het drong niet tot Van Delft door dat dat tot hem gericht was. De partijen werden gespeeld en
arbiter Huub Blom besloot in zijn wijsheid de pairing achteraf te wijzigen. Voer voor arbiters.
De enige verliespartij van Karel van Delft was tegen Alexander van Setten. Het kan hard gaan na een
trage zet in de opening. Zie het diagram boven voor de grafzet. Leerzaam overigens dat zwart weer in
de wedstrijd had kunnen komen met 17...f3.
Dat zijn van die momenten waar je beter kunt gaan rekenen in plaats van jezelf de afgrond in storten.
van Setten, Alexander - van Delft, Karel
Bennekom (5)
1.d2-d4 Pg8-f6 2.Pb1–c3 g7-g6 3.e2-e4 d7-d6 4.f2-f3 Lf8-g7 5.Lc1–e3 0–0 6.Dd1–d2 e7-e5 7.Pg1–e2 Pb8-c6
8.0–0–0 Pc6xd4 [8...e5xd4] 9.Pe2xd4 e5xd4 10.Le3xd4 Pf6-d7 fout [10...Lc8-e6] 11.Ld4xg7 Kg8xg7 12.g2-g4
Pd7-e5 13.Lf1–e2 Lc8-e6 14.h2-h4 h7-h6 15.Td1–g1 g6-g5 16.f3-f4 g5xf4 17.g4-g5 Kg7-h7 [17...f4-f3 en zwart
was weer in de wedstrijd] 18.Dd2xf4 Pe5-g6 19.Df4-f3 f7-f5 20.Df3-h5 Pg6-f4 21.Dh5xh6+ Kh7-g8 22.g5-g6
Pf4xe2+ 23.Pc3xe2 Dd8-e7 24.g6-g7 Tf8-f6 25.Dh6-h8+ Kg8-f7 26.g7-g8D+ 1–0

Oproep over Windows 10 en Chessbase
Bert van Brussel doet de volgende oproep omtrent Windows 10 en Chessbase:
De Chessbase database en programma's zijn een geweldige verrijking van ons schaken geworden en
niet meer weg te denken uit ons schakersleven.
In september accepteerde ik de gratis update van Windows7 naar Windows10. Het ziet er mooi uit
en werkt snel en goed, maar niet alle functies van Chessbase werken meer.
Windows Media Player van W10 kan in tegenstelling tot W7 geen dvd's meer afspelen. In de updates
van W10 zit wel een Windows Dvd Speler.
Daarmee kan je wel video's bekijken, maar met de Chessbase video's lukt het mij niet om zowel de
zetten op het schaakbord als de spreker te zien.
Zijn er anderen, die ook deze ervaring hebben?
Graag ontvang ik reacties via de mail, bertvanbrussel@gmail.com.

Handleiding indelingsprogramma Sevilla
Het indelingsprogramma Sevilla van J.P. Hendriks is gratis te downloaden: www.jbfsoftware.com.
Veel schoolclubs, schaakverenigingen en toernooiorganisatoren gebruiken het.
Hoewel het eenvoudig te bedienen is, vinden beginnende gebruikers het soms lastig.
Wedstrijdleider van BSG Cees Jan den Haan heeft een eenvoudige handleiding gemaakt.
De handleiding kun je downloaden via www.bsg-bussum.nl/over/sevilla.
De handleiding staat ook in de databank van www.schaakacademieapeldoorn.nl (Cees Jan bedankt).
Ook schaakclub Assen heeft een handleiding gepubliceerd: www.schaakclubassen.nl/sevilla.php.

De schatkamer van Tim Krabbé
Een schaker die zich wil ontwikkelen heeft baat bij een uitgebalanceerd trainingsprogramma.
Wat doe je, hoe, wanneer, waar, met wie? Ofwel ‘deliberate practice’.
In zo’n programma neem je bouwstenen (‘building blocks’) op als spelen, analyseren, tactiek,
eindspelen, openingen, becommentarieerde partijen naspelen en ‘varia’.
Die onderdelen kun je in een weekschema zetten. Het voordeel van een schema is dat je een
gebalanceerde training hebt. Het voordeel van plannen is dat je overzicht houdt en dat geeft vrijheid.
Aan varia kun je gerust 30 procent van je tijd besteden. Varia is alles wat je interessant vindt.
Onderdeel daarvan kunnen de inspirerende artikelen van Tim Krabbé zijn.
http://timkr.home.xs4all.nl/admag (Nederlands)
http://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html
http://timkr.home.xs4all.nl/chess/fant100.htm

ACP Masters toernooi in Ashdod
Het sterkste rapidtoernooi ooit in Israël vindt plaats van 7 – 10 december in de stad Ashdod. Dat
gebeurt in samenwerking met de Association of Chess Professionals (ACP). Dit meldt woordvoerder
Yochanan Afek. Voor meer informatie, mail Afek: afekchess@gmail.com.
Deelnemers zijn:
GM Vassily Ivanchuk, Ukraine – 2825
GM Ian Nepomniachtchi, Russia – 2821
GM Gadir Guseinov, Azerbaijan -2739
GM Richard Rapport, Hungary - 2736
GM Boris Gelfand, Israel - 2713
GM Etienne Bacrot, France - 2700
GM Dimitry Jakovenko, Russia - 2700
GM Pavel Eljanov, Ukraine – 2680
GM Baskaran Adhiban, India 2641
GM Emil Sutovsky, Israel - 2622
GM Ilia Smirin, Israel – 2613
GM Sam Sevian, USA – 2546
Meer informatie:
http://www.chessprofessionals.org
http://www.ashdod.muni.il/English/Pages/default.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashdod
https://www.ashdodport.co.il/english/aboutashdodport/Pages/default.aspx
http://chessvi.com
Foto’s:
https://www.google.nl/search?q=ashdod&biw=1024&bih=485&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CE
EQ7AlqFQoTCNDMytCWmskCFcL6Dgod1JICNw&dpr=1

www.londonchessclassic.com

London Chess Conference 2015:
De London Chess Conference is onderdeel van de jaarlijkse London Chess Classic. Dit bestaat uit een
aantal schaaktoernooien, waaronder een tienkamp met een aantal sterkste spelers ter wereld.

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).
Er zijn meer dan 100 deelnemers uit zo’n 30 landen.
Uit Nederland nemen in ieder geval Niels van der Mark en Karel van Delft deel.
Een reeks educatieve en sociale thema’s komt aan bod. Zie het programma op de site.
Conference website: www.londonchessconference.com
Facebook page: www.facebook.com/londonchessconference
Twitter: @LondonChessConf
Zie www.chesstalent.com voor verslagen omtrent de eerdere twee edities.
De leiding berust bij IM Malcolm Pein, IM Stefan Löffler en John Foley.
Op de conferentiesite staan diverse artikelen, bijvoorbeeld ‘Chess as a mental health therapy’:
http://londonchessconference.com/blog.
Over de schaker als het zeventiende schaakstuk, zie:
- het gelijknamige boek www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-zeventiende-schaakstuk
- site MEC www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk

Quote GM Lars Bo Hansen over ‘shortcuts to the top’
GM Lars Bo Hansen: ‘No, shortcuts to the top do not exist. Chess takes the time it takes. Every
Grandmaster has spent thousands of hours on the game, playing, studying, analyzing, reading,
reflecting…’
Zie zijn artikel ‘Three myths about chess’:
http://iloapp.orlandochesshouse.com/blog/blogspot?NewComment&post=2#comments.
Zie ook ‘Chess, Music and Greatness’: http://blogspot.orlandochesshouse.com/#user1.
Zie ook afstudeerscriptie Karel van Delft (UVA, 1992) ‘Op weg naar de schaak-top’:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Op%20weg%20naar%20de%20schaak-top.pdf.

Kalender
-

Woensdag 2 december Schaakschool in Het Bolwerk
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.

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

