Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 122 – 29 maart 2020
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.

Apeldoornse Jeugdschaak Arena 23 maart 2020: link naar foto's 23 maart 2020
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Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen
Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 122
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 428 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 Voorlopig uitgesteld, behalve online
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
Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur vanaf 6 maart 2020
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Lessen van 10.15-11.45 uur voor gevorderden. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf
uur, waarvan een half uur partijen spelen. Op 4 maart start een serie van acht lessen voor beginners van 9.15-10.45 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 (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.
Workshops en lezingen ’t Paardje Made 14 maart ‘schaken en strategisch denken’. De Zeven Pionnen Epe 19 mei.
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

Lichess: account aanmaken, deelname simultaan, lid worden team, tegenstander uitdagen
IM Stefan Kuipers heeft vier beknopte manuals met illustraties en instructies gemaakt over Lichess.
Ze staan op de site van Schaakstad Apeldoorn:
Account aanmaken
Deelnemen aan een simultaan
Lid worden van een team
Tegenstander uitdagen

Weekschema online Lichess toernooien
Merijn van Delft meldt nieuw weekschema in persbericht d.d. 29 maart:
Voor jong en oud is schaken de ideale sport om thuis te beoefenen. Het Apeldoornse schaakleven
heeft zich als gevolg van de coronacrisis razendsnel naar het internet verplaatst. Schoolschaken
Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting Schaakweek hebben de
handen ineengeslagen en gezamenlijks een weekschema met activiteiten ontwikkeld.
De ervaringen van vorige week waren geweldig en achter de schermen is er weer hard gewerkt om
voor komende week een nieuw speelschema te maken. Ondertussen zijn we ook bezig om online
lessen en trainingen op te zetten, daarover komende tijd meer. Het schema is inmiddels uitgebreider
en gedetailleerder (aan de vrijdag wordt nog gesleuteld, die activiteiten dus onder voorbehoud):

Maandag
30 maart

Tijd

Event

Speeltempo Link

18.45-20.05
uur

Apeldoornse
Jeugdschaak Arena

10+0

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+0

Doelgroep

lichess.org/tournament Jeugd (hoeft niet lid te zijn)
/M2NA7W9C
Leden

Dinsdag
31 maart

19.00-20.30
uur

Schaakacademie
Apeldoorn Arena

5+0

lichess.org/tournament Iedereen (met wachtwoord)
/mexPxrnK

Woensdag
1 april

18.45-19.45
uur

Apeldoornse
Jeugdschaak Arena

10+0

lichess.org/tournament Jeugd t/m groep 5 (hoeft niet
/YIqpXfgI
lid te zijn)

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+0

Donderdag
2 april

19.00-21.00
uur

MuConsult Simultaan

30+30

Vrijdag
3 april

18.45-19.45
uur

Schaakstad Jeugd
Competitie

15+0

Jeugdleden stap 1-3

20.00-21.00
uur

Schaakstad Jeugd
Competitie

30+0

Jeugdleden stap 4+

19:00-20.30

Schaakstad Apeldoorn 5+0
Arena

Zaterdag
4 april

Leden
lichess.org/simul

Iedereen (schaakstad 'team'
op lichess)

lichess.org/tournament Iedereen (schaakstad 'team'
/G1lERySf
op lichess)

Stefan Kuipers schrijft prachtige verslagen met foto's:
Verslag 1: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/21/apeldoornse-jeugdschaak-arena-groot-succes
Verslag 2: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/23/apeldoornse-jeugdschaak-arena-2
Verslag 3: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/28/online-activiteiten
We hebben mooie deelnemersaantallen:
23 maart Apeldoornse Jeugdschaak Arena: 69
23 maart Schaakstad Online Competitie:
18
24 maart Schaakacademie Apeldoorn Arena: 32
25 maart Schaakstad Online Competitie:
20
26 maart Simultaan Merijn van Delft:
16
27 maart Apeldoornse Jeugdschaak Arena: 82
Meer informatie is te vinden op de volgende websites:
www.schoolschakenapeldoorn.nl
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
www.schaakacademieapeldoorn.nl
schaakweek.nl

Toernooi 24 maart https://lichess.org/tournament/Ufj2Yjd7 32 deelnemers. Je kunt uitslagen zien en partijen naspelen.

Toernooi 24 maart. Diemeisje en Christo2014. (foto Juliana Chrispijn)

Online schaaktoernooien via Lichess en lessen Schaakacademie Apeldoorn
Schaakacademie Apeldoorn houdt online schaaktoernooien via Lichess.
Het eerste toernooi was dinsdagavond 24 maart. Bedenktijd tien minuten. Er waren 32 deelnemers.
Het volgende Schaakacademie Apeldoorn Arena toernooi is dinsdag 31 maart van 19-20.30 uur.
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen.
Klik op de link van het toernooi: https://lichess.org/tournament/mexPxrnK
Wachtwoord: academie
Informatie staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Zie hieronder uitleg aanmelden en een soort stripverhaal met impressies van de Arena 24 maart.
Aanmelden bij Lichess
Klik op de link van het toernooi: bijvoorbeeld https://lichess.org/tournament/mexPxrnK
In het midden van je scherm is een groene knop. Er zijn twee mogelijkheden:
1- Op de knop staat ‘Neem deel’:
Dit betekent dat je al bent ingelogd. Klik op deze knop om mee te doen aan het toernooi.
Bij wachtwoord vul je in: academie
2- Op de knop staat ‘Aanmelden’:
Dit betekent dat je nog niet bent ingelogd. Er zijn weer twee mogelijkheden:
= Je hebt al een account: vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden.
Volg nu de instructies bij punt 1.
= Je hebt nog geen account: klik op Aanmelden en dan Registreren en volg daar de stappen om een
account aan te maken. Zodra je dat hebt gedaan kun je met je account inloggen en volg je de
instructies bij punt 1.
Let op: Voor elk account heb je een apart email adres nodig.

Hoe doe je mee aan een toernooi?
Je hoeft niet doorlopend mee te doen. Als je ingelogd bent, kun je op de pauze knop drukken.
De bedenktijd is tien minuten per persoon per partij.
Als je klaar bent met een partij zie je naast je bord twee knoppen: Terug naar het toernooi en Pauze.
Na een pauze kun je opnieuw meedoen door op de groene knop Neem deel te klikken.
Voor een overwinning krijg je twee punten, een remise één punt en een verlies nul punten. Als je
meerdere partijen achter elkaar wint, kun je bonuspunten verdienen.
Online schaaklessen
Schaakacademie Apeldoorn biedt online schaaklessen aan:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-schaaktraining

Af en toe wat tips gedeeld in chatruimte, ondertussen wel zelf dame weggegeven in eerste partij.

Na klein half uur 28 deelnemers, waaronder aantal leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn
De Zevensprong is goed vertegenwoordigd

Top games zie je direct. Maar je kunt alle spelers volgen en ook later hun partijen naspelen .

Ook IM Nico Zwirs deed een enkel partijtje mee.

Portugese opening zie je regelmatig voorbij komen. Niet de ‘best by test’.
Maar van experimenteren kun je leren. Vooral niet bang zijn!

Plan: sjouwen met de Anton de A-pion.

Als je niet oplet, speel je en kun je verliezen zonder dat je een zet gespeeld hebt.

Matbeeld: kwestie van patroonherkenning

Matbeeld.

Kinderen van De Schakel 27 maart.

Laurens. (foto Henrieke)

Olaf van De Wegwijzer. (foto Marcel Driessen)

Filmpje van Chris Doornekamp over Apeldoornse Jeugdschaak Arena: https://youtu.be/lgRtZMqU1BQ.

Aandacht in Het Stadsblad voor de online toernooien.

Podium 23 maart 2020 https://lichess.org/tournament/WxaomXaN 69 deelnemers

Podium 27 maart 2020 https://lichess.org/tournament/naiNbd5B 82 deelnemers

Verslag online jeugdtoernooien Apeldoornse Jeugdschaak Arena 23 en 27 maart 2020
IM Stefan Kuipers deed verslag op de site van Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/28/online-activiteiten
Zie hieronder enkele impressies uit de chat.

Partijen naspelen: https://lichess.org/simul/rOJXN3Ft

Hidde Weller simultaanpartij tegen oom IM Merijn van Delft: https://lichess.org/aXMF9Dlo/black

Eerste donderdagsimultaan online Schaakstad Apeldoorn door IM Merijn van Delft
Elke donderdagavond komt er een simultaan door een speler van MuConsult Apeldoorn.
Dat is de naam waaronder Schaakstad Apeldoorn in de KNSB-competitie speelt.
Om deel te kunnen nemen moet je lid van ‘team Apeldoorn’ op Apeldoorn zijn.
De eerste simultaan is donderdag 26 maart gegeven door IM Merijn van Delft.
Het was een gezellige en leerzame simultaan. Merijn van Delft deed zelf ook mee aan de chat.
Impressie hier onder:

Cees Sep – Merijn van Delft: https://lichess.org/Pdw8FViR/white
karelschaaktIk heb al twee keer opgegeven maar mijn klokt blijft lopen?
IMRooieHmm vaag
Ed van der Meulen merkt op:
Dat overkwam mij ook bij mijn eerste online partij afgelopen maandag. Kwam erachter dat je een
tweede keer op het vlaggetje moet klikken om te bevestigen. Dus feitelijk twee keer kort achter
elkaar.

Hugo doet niet mee met online schaken, maar schaakt thuis wel op een bord. (foto Jeron Ponstijn)

Je kunt ook zelf een simultaan houden via Lichess: Lois en Hidde spelen tegen opa Karel (foto Marijke Weller).
Via bijvoorbeeld Skype, Whereby.com, Whatsapp bellen, Zoom kun je daarnaast een contactlijn ophouden.
Ook kun je chatten via Lichess. De simultaangever kan leerzame tips melden. Partij kun je opslaan en later naspelen.
https://lichess.org/@/topschaker/tv en https://lichess.org/LvZp6LNn/black

Thuis met schaken bezig zijn
De scholen zijn gesloten. Thuis kun je met schaken bezig zijn. Op allerlei manieren.
Je kan meedoen aan online toernooien, je kan sites bezoeken. Je kan je broertje, zusje of ouders
leren schaken.
Tips om zelf thuis te schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Via die site vind je veel links, bijvoorbeeld naar de film ‘Lang leve de koningin’. Of naar de gratis
download van het boekje ‘Ik leer schaken’.
Ook als je een bedrijf hebt, kun je een schaakbord maken.

Sofie Groot Dengerink appte een foto naar de familie. Desgevraagd mailt ze:
Omdat we nu tijdens de coronacrisis binnen zitten heeft mijn vriend met zijn vriendengroep een
schaaktoernooi op afstand gepland. Rolf vroeg mij of ik een bord in huis heb, nee dus, maar ik kan er
wel eentje voor je maken zei ik. Nu ook hier in de Snijzaak de werkzaamheden redelijk stil liggen en
het voor een ontwerper moeilijk is stil te blijven zitten ontwierpen we samen dit bord. Na het bord
bedachten we ook bijpassende schaakstukken. Het spel is gemaakt van de combinatie van
berkentriplex en acrylplaat. Alles lasergesneden en lasergegraveerd .
www.snijzaak.com

Uitgesteld en tips: Schaakschool Het Bolwerk
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl

Partijen op scholen
Berg en Bosschool:
De Bouwhof + De Touwladder:
De Eendracht:
De Ontdekking:
De Zevensprong:
Hertog van Gelre:
Het Woudhuis:
Pallas Athene Amersfoort:
Sint Victor:

Uitgesteld en tips: Schoolschaaklessen
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Als je thuis wilt schaken kan dat online op allerlei manieren.
Zie bijvoorbeeld: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Er zijn trainers die online lessen geven, zoals IM Nico Zwirs, IM Stefan Kuipers en Karel van Delft.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert online Lichess-toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn
organiseert online toernooien. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Informatie schaaklessen op scholen Schaakacademie Apeldoorn (met didactische informatie):
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt dit jaar in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.
Met update over wetenschap en meer special needs groepen. Naast autisme, dyslexie, hoogbegaafd en blind
nu ook ADHD, depressie, Syndroom van Down en ziekenhuizen.
Daarnaast onder meer een hoofdstuk met ruim 300 didactische werkvormen en psychologische inzichten..

Uitgesteld en tips: Schaakles senioren in Het Bolwerk
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
De lessen zijn voorlopig uitgesteld.
Algemene informatie:
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
Meedoen kan op ieder moment.

Impressies derde MSA-training.

Uitgangsstelling Engelse Aanval.

Uitgesteld: Vierde MSA training Engelse Aanval met IM Nico Zwirs
De vierde MSA training van 22 maart is uitgesteld.
Tot dusver zijn er negen aanmeldingen.
Informatie over de opzet van de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Uitgesteld: Masterclasses Schaakacademie Apeldoorn voorjaar 2020
Dit voorjaar heeft Schaakacademie Apeldoorn vier masterclasses gepland op zondagen van 13 –
16.30 uur (half uur pauze) in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
Drie geplande masterclasses zijn uitgesteld tot onbepaalde datums.
IM Merijn van Delft coördineert de inhoud van het programma, Karel van Delft de organisatie.
Contact: Karel van Delft: karel@kvdc.nl
Informatie over de masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

https://lichess.org/simul/VBh618bI

Online schaaklessen via Zoom
Nico Zwirs meldt:
In de schaakwereld zijn clubs gesloten en toernooien afgelast. Gelukkig zijn er in een rap tempo veel
initiatieven ontwikkeld. Zo is er in de Apeldoornse schaak community bijna elke avond wat te doen.
Voornamelijk toernooitjes en soms een simultaan. Wedstrijdjes kunnen dus weer gespeeld worden,
maar de lessen en trainingen liggen nog gedeeltelijk stil.
Zelf ben ik al begonnen met online lesgeven. Afgelopen week heb ik met een groepje Apeldoornse
schoolschakers de eerste lessen gedaan via Zoom. Zoom is een programma wat online een klassikale
omgeving creëert. Tijdens één van de lessen zijn we bezig geweest met de gouden regels.
De gouden regels zijn handvatten om je partij goed op te zetten.
•
•
•
•

Pionnen in het centrum
Stukken ontwikkelen
Koning in veiligheid
Torens verbinden

Waarbij regel 4 eigenlijk een bonusregel is. Na de uitleg gingen we op Lichess een simultaan spelen,
met als doel de gouden regels goed toe te passen. Na afloop van de simultaan gingen we met de
groep alle partijen kort langs om te bespreken hoe goed de gouden regels zijn toegepast. Hieronder
een voorbeeldje daarvan:

Tijdens de simultaan kwam deze stelling op het bord. Jimmy Wu speelde met wit, ik speelde met
zwart. Iedereen mocht zowel de witte kant als de zwarte kant een cijfer geven. Gemiddeld gezien
kreeg Jimmy van iedereen een 9! Hij heeft namelijk zijn pionnen goed in het centrum gezet, zijn
stukken ontwikkeld en zijn koning in veiligheid gezet door middel van de korte rokade.
Mijn zwarte opstelling kreeg een iets lager cijfer: een 8,5 gemiddeld. Net zoals Jimmy had ik mij goed
gehouden aan de gouden regels, maar mijn loper op e7 heeft minder bewegingsvrijheid. Die kan
namelijk naar geen enkel veld, vandaar een 8,5 in plaats van een 9.
Tijdens de lessen houden we ons niet bezig met de Stappenmethode, maar meer verdiepende
oefeningen en lessen die gericht zijn op het wedstrijdschaak.

GM Roeland Pruijssers op Twitch
MuConsult Apeldoorn speler GM Roeland Pruijssers geeft veel online presentaties op Twitch:
https://www.twitch.tv/monkey_chess

TCEC 17 superfinale: start rond 8-12 april
Jeroen Noomen meldt:
Momenteel is de TCEC 17 Premier Division in volle gang. Deze duurt nog tot circa 7 april. De
verwachting is dat de superfinale rond 8-12 april gaat beginnen. Zoals gebruikelijk heeft
ondergetekende de 50 openingen geselecteerd. Uitleg is hier te vinden:
http://blogchess2016.blogspot.com/2020/03/opening-selection-tcec-17-superfinal.html
Een wildwest partij uit de Premier Division wil ik u niet onthouden. Zijn neurale netwerk engines
vooral beroemd vanwege hun mooie positionele spel, zo af en toe kunnen ze ook tactische en
chaotische situaties goed aan. Neem de volgende partij tussen Scorpio en Leela Chess Zero. Leela is
niet blij met de voorgegeven opening en gooit de knuppel in het hoenderhok met een torenoffer op
de 13e zet. Dat had verkeerd uit kunnen pakken, als Scorpio niet voor 23.Pc3? had gekozen.
ScorpioNN 3.0.7.1 - LCZero v0.24-sv-t60-3010 TCEC Premier Division
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 h6 5. g4 Bd7 6. h5 e6 7. f4 c5 8. c3 Nc6 9. Nf3 Qb6 10. Be2 f6 11.
Qb3 Qc7 12. Nh4 cxd4 13. Ng6

13.... fxe5 14. Nxh8 e4 15. Ng6 Bc5 16. cxd4 Nxd4 17. Qd1 Bb4+ 18. Kf1 Nc2 19. a3 Bd6 20. Ra2 Ba4
21. Qd2 d4 22. Rh3 d3

23. Nc3 dxe2+ 24. Qxe2 Nd4 25. Qxe4 Bb5+ 26. Kg1 Nf6 27. Qe1 Bc4 28. b3 Nxb3 29. Be3 Nxg4 30.
Ne4 O-O-O 31. Rc2 b5 32. Rg3 Nxe3 33. Qxe3 Bxa3 34. Qxb3 Bxb3 35. Rxc7+ Kxc7 36. Rxb3 b4 37.
Ne5 Rd4 38. Nc5 Kd6 39. Ncd3 a5 40. Rb1 a4 41. Ra1 Kd5 42. Kf2 Ke4 43. Ke2 Rd5 44. Ra2 Rb5 45.
Ke1 Rd5 46. Kd2 Rd8 47. Ke2 Rc8 48. Nxb4 Bxb4 49. Rxa4 Rc2+ 50. Kf1 Kxf4 51. Nd3+ Kg4 52.
Rxb4+ Kxh5 53. Ne1 Rc3 54. Ke2 g5 55. Rb6 Kg4 56. Rxe6 h5 57. Re4+ Kg3 58. Re5 Kf4 59. Rb5 h4 60.
Nd3+ Kg4 61. Ne5+ Kg3 62. Rb4 Kg2 63. Nf7 Rc2+ 64. Kd3 Rc5 1/2-1/2
Partij in gameviewer: ScorpioNN 3.0.7.1 - LCZero v0.24-sv-t60-3010 TCEC Premier Division

Quote IM Merijn van Delft: There are no bad bishops in the middle game
Uitzending Chessbase 25 maart.
Elke woensdag uitzending ‘Game of the Week’ van Merijn van Delft.
https://videos.chessbase.com/game-of-the-week
Video’s Chessbase: https://videos.chessbase.com/en
Artikel met partij op site Chessbase

Divers nieuws
-

Candidates Matches afgebroken
KNSB last competities af
GC Teambattle zondag Team Gevecht
Verhaal Het Parool over verkeerd neergelegde schaakborden in films

26 maart wereldkampioen GM Magnus Carlsen reageert live op het nieuws.
https://chess24.com/en/live/video/candidates-tournament-stopped---live-show

https://chess24.com/en/read/news/giri-the-tournament-ended-surprisingly-chaotically

Candidates Matches afgebroken
Wereldschaakbond FIDE (www.fide.com) heeft 26 maart de Candidates Matches afgebroken.
De winnaar van dit toernooi in Jekaterinaburg zou Magnus Carlsen uitdagen voor een match om de
wereldtitel.
www.schaaksite.nl
https://www.chess.com/news/view/2020-fide-candidates-tournament-postponed
https://worldchess.com/news
https://www.chess.com/article/view/fide-candidates-tournament-2020
Foto’s Lennart Ootes Fide album: https://www.flickr.com/photos/fide/albums/72157713105529647

KNSB last competities af
Koos Stolk meldt:
In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB besloten de nog
niet gespeelde wedstrijden van zowel de KNSB competitie als de KNSB Beker te annuleren.
De bond heeft ook de websites een nieuwe vorm gegeven:
https://schaakbond.nl
https://schaken.nl

GC Teambattle zondag Team Gevecht
Toernooi zondagavond 29 maart. Illustratie gemaakt tijdens opmaak van deze nieuwsbrief.
Schaakstad Apeldoorn aan kop!
https://lichess.org/tournament/yqsnxXug

Verhaal Het Parool over verkeerd neergelegde schaakborden in films
https://www.parool.nl/ps/op-de-set-weet-niemand-hoe-je-een-schaakbord-fatsoenlijkopstelt~b1b9535f

Trainingsmateriaal
-

Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Analyseren met DecodeChess
How Do I Start Streaming On Chess.com?
Chessmatec
Belgrado: USSR vs Rest of the World match 1970
Probleemschaak: archief Schwalbe
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL

Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
nico@zwirs.net
app: 06-12081142
Trainersprofiel Lichess: https://lichess.org/coach/FirstKnight

Free lesson:
Gameviewer Roven - Zwirs Tata Qualifiers 2020

Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Het boek 'Schaaktalent ontwikkelen' is verkrijgbaar als ebook.
Het ebook is in pdf-formaat. Je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord: GM Artur Joesoepov.
Preview: Preview ebook Schaaktalent ontwikkelen
Bestelwijze:
- Maak 6 euro over op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Schaaktalent ontwikkelen’.
- Stuur een email naar karel@kvdc.nl
Het ebook wordt als bijlage naar je email adres verzonden.

Ebook Developing Chess Talent
Het boek Developing Chess Talent is verkrijgbaar als ebook.
Het is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’.
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord GM Artur Joesoepov.
Het is in pdf-formaat en je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.
Zie www.chesstalent.com voor informatie en een video met toelichting van IM Merijn van Delft.
Het ebook kost 6 euro. Je kunt het via een Paypal-button op de site bestellen.
Je kunt ook 6 euro overmaken op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Developing
Chess Talent.’ Stuur een email met emailadres naar karel@kvdc.nl en je krijgt het ebook per email.

Analyseren met DecodeChess
Chess Analysis Spotlight – Annotated Variations
Link artikel Chess Analysis Spotlight - Annotated Variations
Via deze link is ook de site van DecodeChess bereikbaar.

How Do I Start Streaming On Chess.com?
https://www.chess.com/article/view/chess-streamer

Chessmatec
www.chessmatec.com

https://twitter.com/dgriffinchess/status/1243890974054658051/photo/1

Belgrado: USSR vs Rest of the World match 1970
Douglas Griffin
https://twitter.com/dgriffinchess/status/1243890974054658051

Probleemschaak: archief Schwalbe
https://www.dieschwalbe.de/archiv.htm

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’.
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.

Kalender en sites (datums tot 1 juni geschrapt)
-

4-14 juni Schaakweek Apeldoorn 2020 Denksportcentrum Noord www.schaakweek.nl
14 juni Apeldoorns Kroegloperstoernooi https://kroegloperstoernooi.blogspot.com
11 – 17 juli NK Senioren en Veteranen Dieren https://www.seniorentoernooi.nl
20 juli - 30 juli UpcoPAY Open NK Dieren

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
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-2020.html

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020

Afgelast

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

Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd
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
Open NK G voor speciale doelgroepen
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
Schaakweek www.schaakweek.nl
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
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
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com
IM Max Warmerdam
https://www.twitch.tv/xamax2000
IM Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
GM Roeland Pruijssers
Twitch-kanaal https://www.twitch.tv/monkey_chess

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.anishgiri.nl
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
www.jeugdschaak.nl
www.probleemblad.nl
www.chessity.com
www.teamblitz.nl (NK snelschaken clubteams)
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

Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com
Antonio Radic (Agadmator): www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
Kanaal ChessTalk: https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA
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
YACPDB www.yacpdb.org
IM Michael Pasman: www.chesspm.com
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com
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

www.schoolschakenapeldoorn.nl

