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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
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Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 
Kloksimultaan in de Leonardoklas van basisschool De Prinsenakker in Bennekom. Foto Yahyah. 

Inhoud   
- Veertiende nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 
- Vierde Stertrainingen 
- Schaakschool in Het Bolwerk: nieuwe beginnersgroep 
- Video’s van kloksimultaan De Prinsenakker  
- Open Bennekoms Schoolschaakkampioenschap seizoen 2015-2016 
- Banter blitz op scholen 
- Competitie, schoolschaakclub en kloksimultaans op De Lettertuin 
- eFXO Apeldoorn verstevigt koppositie  
- PK OSBO: derde en vierde ronde 
- 39e ABKS 
- Maatschap Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 
- Rapidtoernooi De Zeven Pionnen in Epe 
- GM Yochanan Afek geeft oplossimultaan in Groningen 
- Paper Jolien Stevels over schaakprestaties leveren en fysieke condities in een speelzaal 
- Verslag London Chess Conference 2015 
- Quote GM Simen Agdestein over passie  
- Kalender 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl


 
 

  
 
Veertiende 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 169 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (540 leden) en 
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. 
 
 

 
Pieter toont zijn weekschema: handig hulpmiddel. 
Je plant, houdt overzicht en denkt na over wat je doet en hoe. 
Een lijstje maken kan ook.   

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
Quiz partij Morphy met quizformuliertjes en stopwatch op smartphone. 

 

 
Trainingsaantekeningen van denkvuistregels omtrent zoekstrategieën.  
Verdedigen STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. 
Aanvallen GSSAP: Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan. 

 



 
Combinatie van leren omgaan met Fritz en schaakstelling. Stelling ‘Parel van Poznan’ uit ‘Kasparov teaches chess’. 

 

 
Elkaar boeken laten zien en daar iets over vertellen. Trainingspartners kunnen elkaar op goede ideeën brengen. 
 



 
Stelling Bernstein – Capablanca uit ‘Chess Training Pocket Book’ van GM Lev Alburt.  
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. Het boekje is een aanrader. 

 

 
Stelling uitspelen tegen IM Merijn van Delft. 

 
 



 

 
Stelling analyseren met Nico Zwirs. 

 

 
Partijquiz. Gaandeweg ontdekten en formuleerden de deelnemers vijf strategische principes. 

 



  
Wit aan zet. Einde van een studie van Pogosjants. 

 
Vierde Stertrainingen 
De vierde Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn waren 13 december in Denksportcentrum 
Apeldoorn.  
Wie topambities heeft moet veel spelen, zelfstudie doen en zijn eigen partijen met een individuele 
trainer analyseren. 
Stertrainingen hebben een aanvullende functie. Sterke jeugdspelers trainen samen. We bespreken 
schaaktechnische onderwerpen, gecombineerd met studievaardigheden en zelfmanagement. Ook 
krijgen ouders informatie. De Stertraining is een soort springplank en wegwijzer. 
 
Een paar besproken partijen in trainingsgroepen: 
Peruvian Immortal: www.youtube.com/watch?v=GvZinaQ6vfc  
Morphy Operapartij: www.youtube.com/watch?v=vFnY77FmSeU  
Parel van Poznan: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1277959 

Bernstein - Capablanca: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1261680 laatste zet! 

Kasparov – Ponomariov: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1250155  

 

Groep 1A: Merijn heeft een aanvalspartij van de Siciliaanse Draak in quizvorm besproken. Karel heeft 

het einde van een studie van Pogosjants besproken. We hebben een partij van Morphy in quizvorm 

bestudeerd. We hebben met Fritz geoefend via het invoeren van een partij van Canal.  

Groep 1B: Merijn heeft een aanvalspartij van de Siciliaanse Draak in quizvorm besproken en verteld 

hoe je openingen kunt bestuderen. Karel heeft in quizvorm stellingen van Pogosjants en Bernstein-

Capablanca, partijen van Morphy en Canal en de eindstelling van de ‘Parel van Poznan’ besproken. 

We hebben gesproken over de London Chess Classic en een artikel van Karel over eindspelstudies op 

de site van het Max Euwe Centrum. Deelnemers vertelden over hun schaakboeken. We hebben 

elkaars weekschema’s bekeken. Bij waarnemen blijkt het handig om recht voor een bord te zitten.  

Meer ‘Immortal games’ vind je via www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1000589. 

Groep 2: Bij de 2-stergroep van Nico is Wessel overgekomen uit de 1-stergroep. Tijdens de training is 
er een stelling geanalyseerd uit de partijen van een van de deelnemers. Vervolgens is de Philidor en 
het bruggetje bouwen in de toreneindspelen in stellingen uitgespeeld en daarna bekeken. Tot slot 
was er een partijquiz uit het boek: Test your chess with Daniel King. De partij Kasparov-Ponomariov 
uit 2002.  
 
Groep 4:  besprak een voorbeeldpartij met als thema hoe je met het loperpaar speelt nadat de 
dames geruild zijn. Dat leverde inzicht in vijf strategische principes op. 
 
Meer informatie over de Stertrainingen staat in eerdere nieuwsbrieven en op de site 
www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=GvZinaQ6vfc
http://www.youtube.com/watch?v=vFnY77FmSeU
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1277959
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1261680
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1250155
http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1000589
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
 

 
Pepernotenschaak in Het Bolwerk. 

 

 
Tactiek: opgaven ‘voordelige ruil’ oplossen. 
 



 
Ld5 kan ook naar achteren aanvallen. Daar zijn onze hersens niet zo op ingesteld. We verwachten een aanval naar voren. 
 
 

 
Veerle had het spel ‘Mario Chess’ meegenomen. 
 



 
Raphaël staat met 49 punten tweede in het klassement ‘toiletpotten kapot maken’. Dat spel op de Nederlandstalige 
cdrom SchaakMat oefent diagonale zetten met loper en dame. Bedenker is de Duitse schaakdidacticus Björn Lengwenus. 
Voor een video over zijn filosofie omtrent schaakdidactiek: www.youtube.com/watch?v=ZnK0ci119qE.  
Voor info over SchaakMat, zie bijv. www.schaakbond-winkel.nl/software/art-710-schaakmat-cd-rom. 
Opvallend genoeg staat de cdrom op pagina 2 van SchaakMagazine voor 22,50 euro in de advertentie. 

 
Schaakschool in Het Bolwerk: nieuwe beginnersgroep   
Het is nu vakantie. Op woensdag 6  januari 2016 beginnen we weer in Het Bolwerk. Er is een groepje 
kinderen dat van 13.30 uur – 14.45 uur bezig is (niveau Stap 1) en een groepje van 14.45 – 16.00 uur 
(niveau Stap 2).  
Op 13 januari begint van 16.00 – 17.15 uur een nieuw groepje voor beginners. Hoort, zegt het voort! 
De eerste proefles is gratis. Daarna kunnen deelnemers tien keer komen. Dat kost 50 euro. 

 
Video-impressie vijftiende training: www.youtube.com/watch?v=p2AOIAJ-Te4&feature=youtu.be.  
 
De zestiende training (16 december) waren er twee kinderen.  Enkele kinderen waren ziek, op 
vakantie of verhinderd. Het was heel leuk. We hebben van Stap 1 het hoofdstuk ‘voordelige ruil’ 
behandeld. Via de cdrom ‘SchaakMat’ hebben we een partij gespeeld. We hebben de oefening 
‘toiletpotten kapot maken’ gedaan. Daarmee leer je stukken over diagonalen te spelen. Veerle had 
het schaakspel ‘Mario chess’ meegenomen. Daarmee hebben we een partij gespeeld.  
Samen hebben we een video gemaakt over de training: 
www.youtube.com/watch?v=eNGqgN3Upb8&feature=youtu.be.  
 
De schaakschool telt het nieuwe kalenderjaar drie groepjes. Van 13.30-14.45 uur (Stap 1) en van 14.45-16.00 
uur (Stap 2). In het tweede semester komt er vanaf 13 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. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZnK0ci119qE
http://www.schaakbond-winkel.nl/software/art-710-schaakmat-cd-rom
http://www.youtube.com/watch?v=p2AOIAJ-Te4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eNGqgN3Upb8&feature=youtu.be
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 

 
Koen en Isabel hielden het goed vol, maar in het eindspel waren de zwarte stukken sterker. 

 

Video’s van kloksimultaan De Prinsenakker 
Traditiegetrouw geeft Karel van Delft de laatste les voor de kerstvakantie simultaans aan zijn 
leerlingen op scholen. Op De Prinsenakker in Bennekom gaf hij aan de Leonardo-leerlingen een 
kloksimultaan op acht borden aan duo’s en trio’s en één individuele speler. Het was een 
kloksimultaan waarbij  beide partijen 30 minuten op de klok hadden.  
Lara en Yahyah hebben video’s gemaakt. 
Video van razende reporter Yahyah: www.youtube.com/watch?v=CmsCfsRGUmg&feature=youtu.be  
Video van Lara: https://www.youtube.com/watch?v=9-WW-ODr-y0.  
 

 

    Open Bennekoms Schoolschaakkampioenschap seizoen 2015-2016 
 
Voor leerlingen van de lagere scholen in Bennekom. 
Per ronde schaken teams van 4 kinderen partijen met 15 minuten speeltijd per partij en per persoon. 
Woensdag 27 januari 2016. Zaal open: 13:00 uur; aanvang: 13.30; prijsuitreiking: 17:00 uur 
In ’de Commanderij’, Commandeursweg 44 Bennekom. 
Het beste team wordt kampioen en ontvangt een beker. De kampioen plaatst zich voor de halve 
finale van het schoolschaakkampioenschap van de Oostelijke Schaakbond (OSBO). Alle deelnemers 
ontvangen een herinneringsvaantje.  
Inschrijven: Onder vermelding van school en contactpersoon uiterlijk zaterdag 23 januari 2016 bij Jan 
Wouters (tel: 0318-416280 of jtm.wouters@planet.nl). Deelname is gratis.  
De organisatie berust bij de Bennekomse Schaak Vereniging BSV.  
Schoolkinderen kunnen gratis drie trainingen krijgen bij de vereniging op maandag 11, 18 en 25 
januari vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur. Aanmelden en informatie: Rini Kreeft, rini.kreeft@planet.nl.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=CmsCfsRGUmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9-WW-ODr-y0
mailto:jtm.wouters@planet.nl
mailto:rini.kreeft@planet.nl


 

 
 
Banter Blitz 
Banter blitz is snelschaken waarbij een sterke speler minder tijd op de klok heeft en ondertussen 
commentaar op een partij geeft. 
Het woord ‘banter’ betekent zoiets als: gezellig, praten, spelen. 
Zie bijvoorbeeld www.internetslang.com/BANTER-meaning-definition.asp.  
GM Jan Gustafsson speelt geregeld online op www.chess24.com. 
Bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=FAd0Jdd_f1A.  
Karel van Delft past deze lesvorm toe in schoolklassen waar hij schaakles geeft. 
Hij heeft dan één of twee minuten bedenktijd en zijn tegenstander minimaal vijf minuten. 
Leerlingen maken daar soms een video van, bijvoorbeeld in Bennekom en Ede: 

 
KVDC Banter Blitz Prinsenakker Arnaud - Karel 7dec2015 - Camera Lara 
www.youtube.com/watch?v=ydZ3Z6qReHE&feature=youtu.be  
KVDC Banter Blitz Prinsenakker Arnaud vs Karel  7dec2015 - Camera Yahyah 
www.youtube.com/watch?v=C2DDcDpMl4U&feature=youtu.be 
KVDC Banter Blitz Lettertuin Quint vs Karel 7dec2015 - Camera Sjoerd  
www.youtube.com/watch?v=v2ayTUT6LqI&feature=youtu.be 
KVDC Banter Blitz Lettertuin Quint vs Karel 7dec2015 - Camera Tomas  
www.youtube.com/watch?v=-YWB5zqIAbo&feature=youtu.be  
KVDC Banter blitz Lettertuin Mats vs Karel 7dec2015 - Camera Cuno 
www.youtube.com/watch?v=4ylak63qObc&feature=youtu.be 
KVDC Banter blitz Lettertuin Mats vs Karel 7dec2015 - Camera Tygo  
www.youtube.com/watch?v=KxvZLl2XI1A&feature=youtu.be 

http://www.internetslang.com/BANTER-meaning-definition.asp
http://www.chess24.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FAd0Jdd_f1A
http://www.youtube.com/watch?v=ydZ3Z6qReHE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=C2DDcDpMl4U&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=v2ayTUT6LqI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-YWB5zqIAbo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4ylak63qObc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KxvZLl2XI1A&feature=youtu.be


 

 
Tegen wie moet ik? 

 
Competitie, schoolschaakclub en kloksimultaans op De Lettertuin 
Tegen wie moet ik? De competitie-indeling is op scholen elke week weer iets dat veel  
kinderen interesseert. Op de foto: kinderen van L2 van De Lettertuin in Ede. 
De school heeft ook een schoolschaakclub. Zie voor een wekelijks verslag 
www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.  
Schaakleraar Karel van Delft gaf 14 december kloksimultaans aan klassen L1 en L2: 
www.youtube.com/watch?v=OIwmjhA96eE&feature=youtu.be.  
 
 

  
Snelschaken op de schoolschaakclub van De Lettertuin. 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin
http://www.youtube.com/watch?v=OIwmjhA96eE&feature=youtu.be


 

 
IM Alexander Kabatianski bij het begin van eFXO – Purmerend. Kabatianski speelt zijn 18e seizoen in Apeldoorn. 

 

 
Topborden eFXO Apeldoorn – Purmerend. Links voor aan FM Sjef Rijnaarts, daarnaast Max Warmerdam. 

 



 
IM Merijn van Delft (rechts) is er bijna klaar voor. 
 

 
eFXO sponsor Cees Beekhuis (wit) debuteerde in het tweede team. 

 



 
 

 
 
eFXO Apeldoorn verstevigt koppositie 
Merijn van Delft meldt: 
 
Afgelopen zaterdag heeft eFXO Apeldoorn de koppositie in de 1e klasse B stevig in handen gekregen 
door thuis EGGERT Purmerend met 8,5-1,5 te verslaan. Omdat directe concurrent De Stukkenjagers 
onderuitging tegen Paul Keres, bedraagt de voorsprong nu twee matchpunten en acht bordpunten. 
Maar goed, we hebben afgelopen seizoen gezien dat dat allemaal nog niet zo veel zegt. De volgende 
ronde spelen we zelf tegen Paul Keres, dus we zijn gewaarschuwd. 
 
Het eerste opmerkelijke moment in de wedstrijd zaterdag werd veroorzaakt doordat na 24 zetten de 
telefoon van mijn tegenstander Wim Luberti aanfloepte en geluid maakte. Van kwade opzet was 
duidelijk geen sprake, maar de regels zijn eenduidig. 
 
Alexander Kabatianski speelde een solide remise met zwart tegen Demre Kerigan en daarna begon 
het punten te regenen voor Apeldoorn. Stefan Kuipers ging na enig duw- en trekwerk door de Pirc 
van Lucas van Mil heen. Thomas Beerdsen bekroonde zijn initiatief tegen Enrico Blees. Arthur van de 
Oudeweetering had het niet gemakkelijk tegen Giel Spaans, maar trok de partij alsnog naar zich toe. 
Armen Hachijan moest ook geduldig spelen en deed dat met succes tegen Peter Smits. 
 
Bij een 5,5-0,5 tussenstand deed Warner de Weerd wat terug namens Purmerend door Nico Zwirs 
heel hard mat te zetten. Daarna kwamen er nog drie volle punten door voor Apeldoorn. Aan het 
eerste bord won Max Warmerdam een goede partij van Pieter Hopman. Sjef Rijnaarts won met 
creatief spel van Piet Peelen. Tim Lammens ten slotte won een solide positionele partij van Nicky 
Law. 
 
Video spelers van eFXO: https://www.youtube.com/watch?v=vg3Z7P7aGwI&feature=youtu.be 
Site eFXO Apeldoorn met foto’s: www.schaakstad-apeldoorn.nl  
Partijen: zie site eFXO Apeldoorn en site Schaakacademie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vg3Z7P7aGwI&feature=youtu.be
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/


 
Henk Pruijssers op bord 2 in 1e klasse. 

 

 
Veteranen Jan Wouters (wit) en Hans Bouwer. 

 
 
 



PK OSBO: derde en vierde ronde 
De 3e en 4e ronde van het OSBO PK werden zaterdag 19 december gespeeld In Denksportcentrum 
Noord in Apeldoorn. Ook de veteranen speelden een ronde. 
Complimenten voor de uitstekende organisatie. 
Zie voor resultaten: http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/uitslagen  
 

 
39e ABKS 
Het Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken vindt zaterdag 23 januari 2016 voor de 39e 
keer plaats.  Deelnemers zijn teams van basisscholen uit de gemeente Apeldoorn. Inzet is het 
kampioenschap van Apeldoorn. Schaakvereniging De Schaakmaat organiseert het kampioenschap. 
Bij voldoende aanmeldingen vindt er ook een pupillentoernooi plaats, dat bedoeld is voor kinderen 
die nog maar kort schaken. 
De teams bestaan uit 4 leerlingen, eventueel aangevuld met 1 wisselspeler. Alle deelnemers dienen 
als leerling bij de school te staan ingeschreven.  
Speellocatie is het Veluws College Jachthoornlaan, Jachthoornlaan 15, te Apeldoorn. De winnende 
school en nummers 2 t/m 6 plaatsen zich voor het Gelders Kampioenschap en kunnen eventueel 
daarna doorgaan naar het Nederlands Kampioenschap.  
Voor informatie en Inschrijven: Harald van Riessen, RIESSEN@versatel.nl. 
Inschrijven kost 22,50 euro per team en dient plaats te vinden voor 21 januari 2016. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/uitslagen
mailto:RIESSEN@versatel.nl


Maatschap Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 
Het OAJK kent een lange traditie. Het wordt dit jaar voor de 39e keer gehouden. 
Er zijn diverse leeftijdsgroepen. 
De organisatie berust bij schaakvereniging De Schaakmaat. 
Het komende toernooi is op donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2016: www.oajkschaken.nl  

 
 

 
 
Rapidtoernooi De Zeven Pionnen in Epe 
Schaakvereniging De Zeven Pionnen uit Epe houdt voor de 21e keer het traditionele rapidtoernooi op 
zaterdag 20 februari 2016. 
Er zijn zeven speelronden van 20 minuten p.p.p.p. 
Er zijn maximaal drie niveaugroepen. Ook is er een jeugdgroep (Stap 1 en 2). 
Voor elke deelnemer is er een prijs. 
Speelzaal: Kulturhus Eper GemeenteWoning (let op: niet het Gemeentehuis) Stationstraat 25, Epe.  
De opening is om 9.45 uur, de prijsuitreiking om 16.30 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10 voor groepen 1 t/m 3 en € 6 voor de jeugdgroep. 
Aanmelden uiterlijk 16 februari. 
Meer informatie: www.de7pionnen.nl  (button ‘Toernooi’). 
 
 

 
Afek komt jaarlijks in Groningen, enkele jaren geleden analyseerde hij een stelling met IM Gert Ligterink. 

http://www.oajkschaken.nl/
http://www.de7pionnen.nl/


 
GM Yochanan Afek geeft oplossimultaan in Groningen 
GM Yochanan Afek meldt: 
 
Back to my favorite city of Groningen tomorrow!  
On Thursday Dec. 24th at 21.00 the traditional study solving simultan will be held in chess cafe 
Atlantis. The new Wij presenteren de Koning will be also available for a special presentation price. 
Friday is a free day in the tournament so no excuses! 
Toernooisite: www.chessfestivalgroningen.nl  
Van de Stertraining zien we Bas, Mick en Dries in de B-groep. We hopen op mooie analyses voor deze 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 

 
 

Paper Jolien Stevels over schaakprestaties leveren en fysieke condities in een speelzaal 
Jolien Stevels heeft een paper geschreven over de relatie tussen schaakprestaties leveren en de 
fysieke condities in een speelzaal. Slechte fysieke speelomstandigheden hebben behoorlijk effect op 
cognitieve functies en gezondheid, blijkt uit onderzoek. Dat geldt uiteraard niet alleen voor partijen 
spelen, maar ook voor trainingsomstandigheden. 
 
De titel van de paper:  
‘IMPROVING CHESS PERFORMANCE WITH KNOWLEDGE OF FOUR INDOOR ENVIRONMENT ASPECTS – 
A REVIEW OF THE IMPACT OF PLAYING HALL CONDITIONS ON CHESS SKILLS’ 
 
De paper kun je downloaden via de Facebook groep Schaakpsychologie en via de databank op de site 
www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
 
 
 
 
 
 

http://www.chessfestivalgroningen.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
 

 
Verslag London Chess Conference 2015    
De London Chess Conference (4-7 december) was onderdeel van de jaarlijkse London Chess Classic. 
Dit bestaat uit een aantal evenementen waaronder een tienkamp met de sterkste spelers ter wereld. 
Op www.londonchessconference.com staan verslagen, presentaties en interviews met sprekers. 
Het thema was dit jaar ‘Chess and Society’  (schaken en samenleving). 
Er waren ruim 120 deelnemers uit zo’n 30 landen. 
De leiding berust bij IM Malcolm Pein, IM Stefan Löffler en John Foley. 
Facebook page: www.facebook.com/londonchessconference.  
 
Lezingen en video-interviews van Karel van Delft alsook video’s over lezingen kun je vinden via: 
www.chesstalent.com/chess-london-conference-2015  
 
 

 

Quote GM Simen Agdestein over passie  

‘For real brilliancy, like Magnus Carlsen, there has to be passion.’ 

Uitspraak tijdens lezing over schaken en voetbal in London Chess Conference 2015. 
Simen Agdestein was trainer en coach van wereldkampioen Magnus Carlsen.  
Hij was voetbalprof en speelde voor het nationale elftal van Noorwegen. 
 
KVDC London Chess Conference 2015 interview GM Simen Agdestein about chess and football 
https://www.youtube.com/watch?v=FYLyIHV5RPI&feature=youtu.be.  
KVDC London Chess Conference 2015 lecture GM Simen Agdestein about chess and football 
www.youtube.com/watch?v=S6ujd914OOI&feature=youtu.be  
 
 

 

http://www.londonchessconference.com/
http://www.facebook.com/londonchessconference
http://www.chesstalent.com/chess-london-conference-2015
https://www.youtube.com/watch?v=FYLyIHV5RPI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=S6ujd914OOI&feature=youtu.be


Kalender  
- Maandag 28 december begin PJK OSBO 
- Woensdag 6 januari 2016 Schaakschool in Het Bolwerk 
- Zaterdag 23 januari ABKS 
- Woensdag 27 januari schoolschaakkampioenschap Bennekom 
- Zaterdag 20 februari rapidtoernooi De Zeven Pionnen, Ede 
- Donderdag en vrijdag 25 en 26 februari 2016 OAJK: www.oajkschaken.nl  
- Zondag 6 maart Apeldoorns snelschaakkampioenschap 

 
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  
 
Sites van Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
 
Schaken en psychologie 
Facebook groep Schaakpsychologie 
 
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
 

http://www.oajkschaken.nl/
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie
http://www.vcsc.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns

