Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 13 – 10 december 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.

Schoolschaakclub De Lettertuin bestudeert partij 15 van ‘Meester tegen amateur’ van Euwe.
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Dertiende 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 168 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (534 leden) en
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.

zwart aan zet.

Stertrainingen: Interessante stellingen bespreken
Soms is er in een schaakstelling iets aan de hand dat je niet gauw zou verwachten. Dat zijn
uitstekende stellingen om met een trainer en trainingspartners te bespreken. Soms ontdek je een
interessant principe dat voor meer stellingen geldt.
Dat kan zowel een schaaktechnisch als psychologisch principe zijn.
Stertrainingsdeelnemer Dries Wedda speelde mee in het weekeindtoernooi van Den Haag.
Hij onderzocht de partij later zelf, met een database, een engine en met Karel van Delft.

Bishoen, Bob (1903) - Wedda, Dries (1771) [E01]
Haags Weekendtoernooi Den Haag (6), 22.11.2015
1.Pf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Pf6 4.Lg2 c6 5.b3 Pbd7 6.Lb2 Ld6 7.d4 0–0 8.0–0 Te8 9.Pe5 Lxe5 10.dxe5 Pg4 11.Dd4
Pgxe5 12.f4 c5 13.Df2 Pg4 14.Df3 Pgf6 15.Pc3 d4 16.Pb5 Db6 17.a4 a5 18.g4 e5 19.f5 e4 20.Df4 Pe5 21.g5 Pfg4
22.Lc1 e3 23.Ld5 Pf2 24.Txf2 exf2+ 25.Kxf2 d3 26.e4 Ld7 27.Lb2 Lxb5 28.Lxe5 Lc6 29.Lxf7+ Kxf7 30.g6+ Kg8
[30...hxg6 31.fxg6+ Ke6] 31.gxh7+ Kh8 32.Lxg7+ Kxg7 33.Tg1+ Kf7 34.f6 Dd8 35.Tg7+ Ke6 36.Df5+ Kd6 37.h8D
d2 38.Df8+ Te7 39.Df4+ Kd7 40.Txe7+ Kc8 41.Dc7# 1–0

Het is een goede zaak om vooral je verliespartijen te bestuderen en te publiceren. Dat zeiden
wereldkampioenen Capablanca en Botwinnik al. Ook Kasparov en Fischer waren super-objectief als
ze partijen analyseerden.
Zelfkritisch analyseren stimuleert je om objectief te zijn. Waarom zou je bang zijn om te verliezen?
Als je niet durft te verliezen kun je nooit de top bereiken.
Dries noemt een interessante bevinding over deze partij. De zet 30…Kg8 is fout. Hij had een
loperoffer gemist, maar de stelling verliest ook nog in een andere variant.
Goed was 30… hxg6, 31. fxg6 Ke6! De koning lijkt kwetsbaar maar is dat niet.
Dries had een rekenfout gemaakt, maar zo’n zet kun je ook missen omdat je bang bent dat de koning
midden op het bord kwetsbaar is.
Als gevaar dreigt, kun je op drie manieren reageren.
In het Engels heet dat FFF: fight, flight, fright.
Vertaling in het Nederlands is VVV: Vechten, Vluchten, Verstijven.
Uiteraard is alleen vechten een productieve benadering van problemen.
Dat lukt alleen als je objectief durft te kijken naar stellingen.
Je kunt dat leren door je partijen grondig te analyseren.
Het helpt ook als je door veel te oefenen beter varianten leert berekenen.

Cdrom SchaakMat bekijken.

Jongens tegen meisjes tactiekquiz. De meisjes wonnen.

Gerben en Jelle presenteerden spreekbeurt over schaakapps. Zie de video.

Schaakschool in Het Bolwerk: presentatie schaakapps
De dertiende training (25 november) waren er vijf kinderen. Jasmine kreeg van Karel een dvd met
een video van haar spreekbeurt over het paard. Ze vraagt iedereen haar video te ‘liken’ op YouTube:
www.youtube.com/watch?v=lBbW359ecCg.

We hebben een paar onderwerpen uit nieuwsbrief 12 bekeken en samen een partij tegen ‘Schaken is
cool’ gespeeld (www.schaken.wiltsite.nl). We hebben het begin van de cdrom ‘SchaakMat’ bekeken
en onderling partijtjes gespeeld.
De veertiende training (2 december) waren er vijf kinderen. We begonnen met vrij schaken. Gerben
en Jelle gaven een presentatie over schaakapps. Veerle heeft een video gemaakt. Karel en Rafaël
hebben ook nog een paar filmbeelden gemaakt van de les.
Zie www.youtube.com/watch?v=f64YIjEOiP4&feature=youtu.be.
We hebben een video ‘praatschaak’ met Hidde en Karel bekeken. Dat kun je zelf ook doen met
schakers in je omgeving. Van Stap 1 hebben we hoofdstuk 8 mat in 1 behandeld via tien
diagrammen. De meiden wonnen van de jongens. Van de cdrom SchaakMat hebben we de
sumoworstelaars (‘kings don’t kiss en oppositie) bekeken. We zijn geëindigd met een simultaan van
de kinderen tegen Karel. Daarbij legde hij allerlei dingen uit.
De vijftiende training (9 december) waren er zes kinderen. In één groepje was eerst de rondvraag:
schaakspel van Sinterklaas gekregen, Mario chess en misschien schaakfeestje aan eind van het
seizoen. We deden pepernotenschaak (met paarden pepernoten op velden slaan). We keken naar de
site van London Chess Classic en naar de YouTube video over de spreekbeurt over schaakapps van
Gerben en Jelle. Van Stap 1 hebben we in quizvorm tien stellingen van hoofdstuk 9 gedaan. We
hebben SchaakMat gedaan. Ook hebben we kennis gemaakt met www.sparkchess.com en een partij
tegen niveau Cody gespeeld. We eindigden met vrij schaken.
Het tweede groepje besprak studies van Réti en Pogosjants. We deden tien diagrammen van Stap 2
hoofdstuk 2 in quizvorm. We speelden een partij tegen een andere speler via Sparkchess. We leerden
hoe je in Sparkchess een pgn kunt opslaan en die weer invoeren in Fritz. We bekeken een
praatschaak video van Hidde en Karel.
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 vanaf 6 januari 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.

De Schaakmaat wint Meesterklasse C: Nederlands kampioen
Jolien Stevels meldt:
Van alle speeldagen staat een uitgebreid verslag op de Schaakmaat site, van de laatste speeldag ook
met foto: http://www.deschaakmaat.nl/index.php/jeugd/79-verslagen/1394-unieke-prestatieschaakmaat-c1-opnieuw-winst-in-de-meesterklasse.
De handhaving van het A team (o.a. Casper Wouters) is trouwens ook een mooie prestatie:
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/jeugd/79-verslagen/1392-houdini-act-van-a-team-inmeesterklasse. Helaas ten koste van de Toren A1 met Thomas dat degradeerde. Omdat het C team
een promotieplaats verdiende betekent dat, dat we volgend jaar twee A teams in de meesterklasse
mogen hebben.
Zie ook: www.schaakbond.nl/home/de-schaakmaat-meesterklasse-c

PJK OSBO: Persoonlijk Jeugdkampioenschap 2015
Bron: www.jeugd-osbo.nl, zie ook IJSCO-kalender van Peter Lincewicz onderaan deze nieuwsbrief.
Kom schaken in de kerstvakantie!
In de kerstvakantie van 2015 kun je in Apeldoorn weer lekker schaken op het OSBO
jeugdkampioenschap. De E-categorie speelt op maandag 28 december, de categorieën A, B, C en D
spelen op 29 en 30 december. In alle categorieën van het PJK zijn behalve OSBO-titels ook meerdere
plaatsen te verdienen voor de gesloten Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2015. Deelnemers
dienen lid van de OSBO te zijn (via de schaakvereniging of persoonlijk).
Er wordt dit jaar gespeeld op Veluws College Mheenpark
Adres: DUIZENDSCHOON 8, 7322 GZ Apeldoorn
Het schoolgebouw ligt in de wijk Zevenhuizen en is goed bereikbaar per stadsbus (lijn 8 en 9) en
streekbus Apeldoorn – Zwolle (201 en 203).
Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
Categorie E, geboren na 2005, 10 ronden Zwitsers, 15 min. p.p.p.p.
Categorie D, geboren na 2003, 10 ronden Zwitsers, 30 min. p.p.p.p.
Categorie C, geboren na 2001, 8 ronden Zwitsers, 50 min. p.p.p.p.
Categorie B, geboren na 1999, 6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet
Categorie A, geboren na 1995, 6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet
NB: de organisatie kan op basis van deelnemersaantallen besluiten tot aanpassingen
Programma:
Maandag 28 december: cat. E start om 10.00 u, aanmelden tot 09.45 uur. Prijsuitreiking: 17.30 uur.
Dinsdag 29 december: categorieën A en B starten om 09.30 uur. Aanmelden tot 09.15 uur.
categorieën C en D starten om 10.00 uur. Aanmelden tot 09.45 uur.
Woensdag 30 december: categorieën A en B starten om 09.30 uur. Prijsuitreiking: circa 19.00 uur.
categorieën C en D starten om 10.00 uur. Prijsuitreiking: circa 17.30 uur.

Inschrijfgeld (te betalen aan de zaal): Categorieën A en B: € 12,50; categorieën C en D: € 8,00;
categorie E: € 7,00. E-spelers, die ook in de D-categorie willen spelen betalen in totaal slechts €
10,00.
Prijzen: Wisselbekers en OSBO-prijzen voor de kampioen en kampioene per categorie. Plaatsen voor
deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Eremetaal in elke categorie. In de E-categorie zijn er
ook prijzen voor de beste speler van elk geboortejaar.
Prijzengeld in de A en B categorie: A-categorie: €50, €30 en €20. B-categorie: €40, €25 en €15. Alle
resultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdrating en OSBO-jeugdrating. De resultaten van de
categorieën A en B tellen daarnaast ook mee voor de KNSB-rating.
Aanmelden kan t/m zaterdag 26 december 2015 bij dhr. Harald van Riessen.
E-mail: riessen@versatel.nl Telefoon:
06-51157912
Graag onder vermelding van: naam, geboortedatum, KNSB-nummer, telefoonnummer en vereniging.
Ook voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u uiteraard contact opnemen met dhr. van Riessen.
Zie ook www.jeugd-osbo.nl voor informatie.
PJK en IJSCO-toernooien alleen voor KNSB leden
De KNSB eist dat deelnemers aan een PJK en ook (vanaf 2016) IJSCO toernooien voor een jaar lid van
een vereniging zijn (en daarmee van de KNSB) of persoonlijk lid van een regionale bond (en daarmee
van de KNSB). Als een regionale bond dat niet regelt, worden uitslagen van een toernooi niet voor de
rating verwerkt. Het jeugdbestuur van de OSBO heeft daar problemen mee. Het betekent dat een
jeugdschaker die aan een enkel toernooi mee wil doen tientallen euro’s contributie moet betalen.
Jeugdleider van de OSBO Peter Bongers heeft toegezegd na een vergadering van het jeugdbestuur
nadere informatie voor deze nieuwsbrief te geven.

Stijn met site www.lichess.org en zijn tekening met nieuwe schaakwapens als vlammenwerpers en dergelijke.

Merel en Tygo: ‘Meester, kom gauw een foto maken. We hebben pat met weggeefschaak!’

Schaakexpressie klas L2 De Lettertuin
Klas L2 van De Lettertuin in Ede heeft in november een paar weken een deel van de les besteed aan
schaakexpressie. Dat betekent dat je iets artistieks doet met een schaakonderwerp. Je mag zelf
weten wat je doet, als het maar met schaken en expressie te maken heeft. Zo kan iedereen zijn eigen
interesse volgen en op zijn eigen niveau met een schaakonderwerp bezig zijn.
Je mag het alleen doen, maar ook met een groepje. Schaakleraar Karel loopt rond om vragen te
beantwoorden en tips te geven.
Zie video-impressie: www.youtube.com/watch?v=aGJIWBT5q_A&feature=youtu.be.
https://www.youtube.com/watch?v=aGJIWBT5q_A&feature=youtu.be
Zie voor eerdere lessen met schaakexpressie:
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/686-schaakexpressie-leonardo-edebennekom
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/681-schaakexpressie-cbs-oudzandbergen

Interview klas L1 De Lettertuin over schoolschaaktoernooi De Cirkel
De leerlingen van klas L1 van De Lettertuin in Ede hebben Jelle en Quint geïnterviewd.
Zij hebben 18 november meegedaan aan het schoolschaaktoernooi van De Cirkel.
Zie een korte video: www.youtube.com/watch?v=teEvDtGDgnk.

Partij Euwe bestuderen in quizvorm.

Pepernotenschaken.

Schoolschaakclub De Lettertuin bestudeert Euwe en pepernotenschaken
Elke maandagmiddag komt de schoolschaakclub van De Lettertuin bijeen. Eén van de onderdelen is
een partij bestuderen uit het boek van Max Euwe ‘Meester tegen amateur’. Dat boek bestaat uit 25
becommentarieerde partijen. Meester Karel heeft er samenvattingen van gemaakt. Hij vertelt een
aantal dingen en de kinderen kunnen vragen stellen. In duo’s beantwoorden de kinderen vragen in
quizvorm.
Zie video-impressie: www.youtube.com/watch?v=dP7yjPP2beI.
Op 30 november was er ook pepernotenschaken. Moeder Willy had een zak kruidnoten
meegenomen. Ze kwam op het idee omdat zoon Harmen in het boekje ‘Ik leer schaken’ daarmee een
spelletje had gespeeld. Zie video: www.youtube.com/watch?v=QHz1zvG2tFQ&feature=youtu.be.
Zie ook een sfeerimpressie: www.youtube.com/watch?v=TE89n-DihmY&feature=youtu.be.

Oefenen met de paardensprong: www.youtube.com/watch?v=UYi29ZiI9g8 .

Kijken naar video over praatschaak.

Pepernotenschaak. Conciërge Carla deed ook mee om het aantal deelnemers even te maken.

Leertips voor kinderen op de Paulusschool
Karel van Delft geeft schaaklessen op de Paulusschool in Utrecht. Kinderen van twee klassen groep 4
krijgen 10 weken schaakles. Later volgen lessen voor kinderen uit groepen 3. Alleen kinderen die
willen schaken doen mee. Dat zijn er 42 van de twee groepen 4. Elke week krijgen kinderen een half
uur les. Elke klas is namelijk opgedeeld in beginners en kinderen die de regels al kennen. Naast een
half uur les mogen de kinderen een half uur zelf schaken in de klas.
Totaal krijgen kinderen dus vijf uur les. Wat doe je om de tijd zo goed mogelijk te gebruiken?
Met de beginners neemt Karel het boekje ‘Ik leer schaken’ door. Daarnaast oefent hij kleine
spelletjes (minigames) met hen, zoals dame tegen acht pionnen. Ook komen elke les een aantal
diagrammen van de Stappenmethode (Stap 1) op een digitaal bord aan de orde.
De oudere kinderen nemen een aantal hoofdstukken van Stap 2 op het digitaal bord met Karel door.
Daarnaast spelen ze samen met hem partijen tegen het schaakprogramma ‘Schaken is Cool’. Ook
worden enkele onderwerpen op het bord uitgespeeld als koning-dame tegen koning en koning-toren
tegen koning.
Karel vindt het belangrijk dat hij kinderen leert hoe ze zichzelf verder met schaken kunnen
ontwikkelen. Dat gebeurt op een paar manieren, bijvoorbeeld:
- Alle kinderen hebben een kopie van het boekje ‘Ik leer schaken’ gekregen.
- De juffen gaan in de klas de film ‘Lang leve de koningin’ bekijken.
- Op www.schaaktalent.nl kunnen de kinderen onder de button ‘leren schaken’ zelf diverse
sites vinden. Een paar daar van worden in de les uitgelegd.
- Kinderen gaan bij andere kinderen kijken als zij schaken.
- Praatschaken. Winnen is leuk, maar leren en plezier komt eerst. Ga met iemand (ouder,
buurvrouw, neefje enzovoort) die kan schaken ‘praatschaak’ doen. Je spreekt dan over
zetten die je doet en je vraagt om uitleg. Als voorbeeld hebben we gekeken naar de video
van Karel en zijn kleinzoon Hidde.
- In de klassen staan schaakspelen. Ook kunnen kinderen op schoolcomputers schaken.
Via diverse activiteiten gaan kinderen beter schaken en steeds meer van elkaar leren. Zo creëer je
een schaakcultuur op een school.
Informatie over ‘Ik leer schaken’: zie www.schaaktalent.nl.

Fotoschaakbord
Karel van Delft kreeg van kleinkinderen Jurre, Lois, Veerle en Hidde een superschaakbord met foto’s
van de kinderen er op. Uiteraard werd er direct op gespeeld.
Zie ook een korte video www.youtube.com/watch?v=yBO49aUxvCY&feature=youtu.be.

Arves contest 2009.

ARVES Solving in Wijk aan Zee 2016
Organisator GM Yochanan Afek meldt:
The seventh international ARVES Study solving Day will be held on Saturday, January 23rd 2016 in the
school 'De Vrijheit' located at Dorpsduinen 12 / 14 Wijk aan Zee (nearby De Moriaan, the venue of
the world famous Tata Steel tournament).
Chief Arbiter: Luc Palmans
Here is the time-table:
10:00- 10:30: Registration
10:45: Official opening
11.00 -14.00: International Open Solving Competition of original studies with a prize fund of 500
Euros (250/150/100) and book prizes. Special prizes will be awarded to the best newcomers and
youth solvers.
14.00-16.30: Watching the world’s most famous chess tournament with live expert commentary.
16.30: Announcing the preliminary results.
17.00: Prize giving.
Entry fee: 15 Euros; juniors (u-20) 10 Euros; GMs and IMs – free.
For further details and registration please write to Yochanan Afek afekchess@gmail.com before
January 15th 2016 as the number of participants is limited.

Past winners: 2009 IM Twan Burg, 2010 GM John Nunn, 2012 IM David Klein, 2013 GM John Nunn,
2014 IM Joost Michielsen, 2015 Wouter van Rijn.
The Dutch section of the International Solving Championship (for problems & studies) will be held in
the same venue on Sunday, January 24th from 10.30 and is open to all. Organizer is Hans
Uitenbroek e-mail address: jc.uitenbroek@kpnplanet.nl The ISC is held in various countries
simultaneously.
--Artikel over eindspelstudies en ARVES: www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-depassie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden

Schaken en Parkinson
Zie artikel US Chess Federation:
https://new.uschess.org/news/how-blitz-helps-me-heal-chess-and-parkinsons
Zie ook artikel ‘Kwaliteiten van het oudere schaakbrein’:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein

Videokanaal IM Greg Shahade
De Amerikaan IM Greg Shahade heeft een uitgebreid videokanaal op YouTube:
www.youtube.com/channel/UCKO9pBcUZeGHY5vdzF5WZsw.
Interessant zijn bijvoorbeeld de categorieën Chess History, Practical Positions en Endgame Studies.

Workshop chess teaching early years.

Lunch Giovanni Sala en Karel van Delft. Ook aan tafel: GM’s, o.a. Caruana en Giri.

Kinderen deden de eerste zet in de London Chess Classic. Op de voorgrond organisator IM Malcolm Pein (prtscreen site).

London Chess Conference 2015
De London Chess Conference (4-7 december) was 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 2015 staat online:
http://londonchessconference.com/programme-2015.
Het thema luidt: ‘Chess and Society’ (schaken en samenleving).
Er waren ruim 120 deelnemers uit zo’n 30 landen.
Facebook page: www.facebook.com/londonchessconference.
De leiding berust bij IM Malcolm Pein, IM Stefan Löffler en John Foley.
Zie www.chesstalent.com voor verslagen omtrent de eerdere twee edities.
Op de site www.londonchessconference.com verschijnen de komende tijd verslagen, presentaties en
interviews met sprekers.
Karel van Delft gaf twee korte lezingen over ‘schaken en kleine kinderen’ en ‘schaken en ouderen’.
Zie hiervoor www.chesstalent.com.
Op deze site publiceert hij ook diverse interviews die hij voor de organisatie heeft gemaakt.
Karel interviewde sprekers op de conferentie, waaronder sprekers over ‘schaken voetbal’:
- GM Simen Agdestein, coach van wereldkampioen GM Magnus Carlsen en voormalig speler
van het Noors nationaal voetbalelftal
- Rob Willmoth, voetbalcoach en schaaktrainer/organisator.
Zie ook: http://londonchessconference.com/chess-and-football
Andere interviews van Karel van Delft, die ook verschijnen op www.chesstalent.com:
- Fernando Moreno: Life Skills Trough Chess
- Paul McKeown: Running a Junior Chess Club
- IM Craig Pritchett: Fundraising for Chess

Schaakkrant Apeldoorn 3 uit 2002

Quote Daniël Stellwagen over schaken en creativiteit
‘Wat ik zelf altijd leuk heb gevonden aan schaken is dat je je eigen creativiteit moet gebruiken, dat je
zelf allerlei dingen moet bedenken en dat je probeert om handiger en sluwer te zijn dan je
tegenstander. Veel mensen denken dat het leukste aan schaken het winnen is. Dat is natuurlijk niet
zo. Als je winnen het belangrijkste vindt, dan ga je toch mens-erger-je-nieten of zoiets.’
Daniël Stellwagen in Schaakkrant Apeldoorn 3 (2002).
Stellwagen deed in die tijd in Apeldoorn mee aan trainingen van IM Mark Dvoretsky en GM Artur
Joesoepov.
Hij schreef vijf verhalen. Daarin sprak hij onder meer over hoe je beter kan leren schaken. Ook
besprak hij eindspelstudies.
De schaakkranten kun je in pdf-formaat vinden in de databank op www.schaaktalent.nl.
Directe link: www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn.

Kalender
-

Woensdag 16 december Schaakschool in Het Bolwerk
Maandag 28 december begin PJK OSBO

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

