Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 140 – 1 september 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.

Hands & Brains in de Vlindertuin 22 augustus. Laurens (B) + Hessel tegen Hidde (B) + Amy. Laurens zag een meesterzet.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 140
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. Daar staat ook een bestand met inhoudsopgaven.
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 440 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (505 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.
Ook delen clubs (Schaakstad Apeldoorn) en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk – Weer in 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 gaf dit jaar les in Amersfoort en Ede (hoogbegaafd).
Herfstvakantie Schaakweek lessen en ouderbijeenkomsten
Karel van Delft geeft in de herfstvakantie les in kader van www.schaakweek.nl. Tevens zijn er ouderbijeenkomsten.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen - Weer op school
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 Zevensprong donderdagmiddag 14 uur
= Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur
= Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur
Cursussen senioren in Het Bolwerk – Weer in het Bolwerk, binnenkort ook groepje online
Lessen van 10.15-11.45 uur. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf 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 (mogelijk binnenkort online)
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 uitgesteld ‘t Paardje Made ‘schaken en strategisch denken’ en De Zeven Pionnen Epe.
Online compacte individuele cursus schaakpsychologie
De cursus bestaat uit 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 Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com
Online coaching mentale training, ouders schaaktalenten, schaakdidactiek. Privé en in groepjes. Met documentatie.
Informatie op aanvraag. In Nederlands en Engels.

Schaakacademie Apeldoorn en corona-regels
Bij lessen houden we rekening met corona en staat veiligheid voorop.
Regels:
= Gezond verstand gebruiken
= Vooraf en na les handen wassen
= Ventilatie: deuren en ramen open
= 1,5 meter afstand tot leraar houden, volwassenen ook onderling
= Alleen leerlingen raken zelf gebruikte computers en schaakstukken aan
= Alleen de leraar gebruikt zijn laptop
= Als je je ziek voelt, thuis blijven
Afhankelijk van omstandigheden kunnen er aanvullende regels zijn.
We passen waar nodig werkvormen aan. Voorlopig bijvoorbeeld geen DGT-bord (niet te reinigen),
maar bijvoorbeeld analyse met schaakprogramma via beamer of digibord.
Informatie schaakbond KNSB: www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
Zie ook nieuwsbrief 137 vanaf pagina 16.

Bij basisschool De Eendracht beginnen de wekelijkse lessen weer op vrijdag 4 september.

Bij basisschool Hertog van Gelre beginnen de wekelijkse lessen weer op maandag 7 september.

Bij basisschool Het Woudhuis beginnen de wekelijkse lessen weer op maandag 7 september.

Bij basisschool Berg en Bosschool beginnen de wekelijkse lessen weer op maandag 7 september.

Bij basisschool St Victor beginnen de wekelijkse lessen weer op maandag 7 september.

Bij basisschool De Zevensprong beginnen de wekelijkse lessen weer op donderdag 10 september.

Bij De Bouwhof + De Touwladder (locatie De Bouwhof) beginnen de wekelijkse lessen weer op donderdag 10 september.

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: we beginnen weer op school
Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op basisscholen.
De afgelopen maanden gebeurde dat met een aantal leerlingen online.
Begin september zijn er weer naschoolse lessen op school.
De lessen zijn op dezelfde dag en tijdstip als afgelopen schooljaar.
Hierover is overlegd met schooldirecties.
Leerlingen en ouders hebben informatie gekregen.
Uiteraard houden we rekening met corona-regels.
De lessen bestaan uit:
Rondvraag, Tactiek (ChessMatec), Partijbespreking (via Lichess of op bord), Onderling partijen, Varia.
Overzicht scholen:
Hertog van Gelre 1e les maandag 7 september 14-15 uur
Het Woudhuis 1e les maandag 7 september 15.30-16.30 uur
Berg en Bos 1e les maandag 7 september 17-18 uur
Sint Victor 1e les maandag 7 september 18.30-19.30 uur
De Zevensprong 1e les donderdag 10 september 14-15 uur
De Bouwhof + De Touwladder 1e les donderdag 10 september 16.30-17.30 uur
De Eendracht 1e les vrijdag 4 september 15.15 – 16.15 uur
Regels op scholen
Ouders komen niet in school
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
Kinderen hoeven onderling en naar volwassenen geen afstand te houden
Voor en na les handen schoonmaken
Ruimten ventileren, deurkruk schoonmaken
Regels Openbaar onderwijs https://www.leerplein055.nl/over-leerplein055/coronavirus

Online lessen komend seizoen
Schaakacademie Apeldoorn geeft komend seizoen ook online jeugdlessen via Zoom en Lichess.
Informatie: Karel van Delft, karel@kvdc.nl

Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat informatie over schaakdidactiek, wetenschap en
special needs groepen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek is nu ook als ebook verkrijgbaar via Karel van Delft, karel@kvdc.nl (10,90 euro)
Het boek verschijnt in 2021 in een vernieuwde versie in het Engels bij New In Chess.

Schaakschool Het Bolwerk: weer in het Bolwerk
Na een periode online begint de schaakschool voor jeugd woensdag 2 september weer in het
Bolwerk, Ravelijn 55. De schaakschool is elke week van 13.30 tot 17.15 uur.
Deelnemers tekenen in voor een semester (14 weken, niet in schoolvakanties). Dat kost 70 euro.
Deelnemers krijgen een account op www.chessmatec.com en het boekje ‘Ik leer schaken’.
In principe komen deelnemers een uur, maar je mag langer blijven. Wanneer je komt, spreek je af
met schaakleraar Karel van Delft. Enerzijds zijn er een aantal kinderen op het zelfde tijdstip,
anderzijds overlappen groepjes elkaar.
De opzet is workshopachtig. Onderdelen zijn uitleg, tactiek oefenen, partijen analyseren, zelf spelen
en varia. Onder varia vallen allerlei dingen als minigames, simultaan, quiz, video’s enzovoort. Zie voor
voorbeelden eerdere nieuwsbrieven.
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Uiteraard houden we rekening met corona-regels (zie elders in de nieuwsbrief).
Er komen ook online groepjes waar jeugdschakers aan kunnen deelnemer. Nader bericht volgt.

Schaakles senioren: weer in het Bolwerk en ook groepje online
De lessen voor senioren beginnen weer op woensdag 2 september. Na een periode online lessen
gebeurt dat weer in het Bolwerk. De lessen zijn van 10.15 – 11.45 uur.
Lessen bestaan uit uitleg, oefeningen, partijanalyses en onderling spelen.
Er is nog plaats voor een enkele nieuwe deelnemer.
Vanzelfsprekend houden we rekening met corona-regels (zie elders in deze nieuwsbrief).
Naast lessen in het Bolwerk komt er ook een groepje voor mensen die online lessen willen volgen.
Nader bericht volgt. Voor informatie kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Algemene informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak

Meesterzet van Laurens van Grol kun je naspelen in een ChessBase-gameviewer:
Meesterzet van Laurens van Grol Je kunt ook andere varianten met een engine bekijken.

Meesterzet van Laurens analyseren: v.l.n.r. Hessel, Willem, Laurens, Lies, Amy en Hidde.

Laurens is tevreden over zijn fraaie zet.

Karel kijkt toe. (foto Sharwan)

Lies versus Wilko.

Laurens en Hidde versus Karel.

Wat te doen? Euwe zei: ‘Oordeel en Plan’.

Josry wijst een zet aan, Lies voert de zet uit.

Jelle versus Willem.

Mogelijk kunnen we in september nog een keer een instuif houden. (foto Hessel Dooper)

Schaken in de Vlindertuin: Laurens zag een meesterzet
Zo’n twintig kinderen en volwassenen kwamen zaterdag 22 augustus tussen 10 en 12 uur naar de
Vlindertuin. Het was de derde schaakinstuif deze zomer.
De eerste partij was een Hands & Brains partij tussen Hessel Dooper (hand) en Laurens van Grol
(brain) tegen Amy Blenk (hand) en Hidde Weller (brain). Laurens vond een geweldige zet.
De instuiven worden georganiseerd door Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn.
De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen

VSPN Dag van de sportpsychologie, gratis Zoom workshop schaakpsychologie
Psycholoog en schaaktrainer drs. Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft woensdag 23
september een gratis workshop Schaakpsychologie.
Dat gebeurt online via Zoom. De workshop duurt van 19.30 – 20.30 uur.
Je kunt je aanmelden via een mail aan karel@kvdc.nl. Noem je naam en eventuele vragen.
Een kwartier voor de workshop krijg je een Zoom-link gemaild.
Inhoud van de workshop: Uitleg schaakpsychologie, vragen bespreken, informatie Schaakacademie
Apeldoorn (o.m. coaching modulen: rol van ouders, mentale training, praktische schaakpsychologie).
De workshop vindt plaats in het kader van de ‘Dag van de sportpsychologie’ van de VSPN:
www.dagvandesportpsychologie.nl
Deze dag maakt onderdeel uit van de Nationale sportweek van NOC*NSF:
https://nationalesportweek.nl
VSPN staat voor Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. Site VSPN: www.vspn.nl
Alle aspecten van schaken hebben met psychologie te maken.
Bijvoorbeeld:
- Zelfbeeld, zelfkennis, zelfmanagement (mentale training)
- Trainen, didactiek (deliberate practice)
- Denken (systematisch, creatief, cognitieve biases, perceptie)
- Presteren (resultaat- of prestatiegericht)
- Ontwikkeling (gevoelige perioden)
- Sociale omgeving (stimuleren, samenwerken)
- Motivatie (intrinsiek versus extrinsiek)
- Coachen (feedback, trainingsprogramma)
Psychologie is de wetenschap van gedrag, denken en voelen.
Niets is zo praktisch als een goede theorie.
Een psycholoog kan mensen helpen zichzelf te helpen. Door inzichten, cognitieve herstructurering
(anders denken) en leren van vaardigheden.
Ofwel: Zelfkennis en productieve denk- en gedragsroutines ontwikkelen.
Karel van Delft is VSPN-lid, psycholoog, KNSB-gediplomeerd schaaktrainer en journalist.
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl
Karel van Delft heeft met IM Merijn van Delft het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ geschreven.
Zie ook een video over de Engelse vertaling op www.chesstalent.nl
Een indruk van aspecten van schaakpsychologie verschaft het artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’:
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
http://dagvandesportpsychologie.nl/Activiteiten

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uYgBQVd3Pnk&feature=emb_logo

Katara bullet toernooi met IM Thomas Beerdsen en Hidde Weller verslaat IM
Het Katara bullet toernooi op Lichess was maandagochtend 24 augustus. Er waren 2495 deelnemers.
Onder de deelnemers waren de Apeldoorners IM Thomas Beerdsen (31e) en Hidde Weller (695e).
Bij Bullet schaak heb je per persoon één minuut bedenktijd voor een toernooi.
Toernooilink: https://lichess.org/tournament/BHvlUk3t
Via de spelersnamen kun je hun partijen vinden.
Voorbeeld winstpartij Thomas: https://lichess.org/M8hq8ii9/black#0
Voorbeeld winstpartij Hidde op een IM: https://lichess.org/kzHRgqnB/black
Het was een beetje dom van hem, volgens Hidde. Want hij ging Beserken (30 seconden met dubbele
punten bij winst). Via zijn profiel kun je zien wij hij in het echt is: Oleg Terletsky uit Oekraïne, die van
de actieve spelers op de wereldranglijst 4295 is.
Terletsky stond veel beter, maar Hidde ging veel ‘premoven’. Dat wil zeggen dat je van te voren al
een zet doet. Dan kost het geen tijd. Nadeel is dat je af en toe een stuk weggeeft. Maar Hidde won
de partij op tijd.

Contact dove schakers gezocht en site schaken en autisme in vijf talen
door Karel van Delft
Mijn Nederlandstalige book Schoolschaken wordt in 2021 door New In Chess in het Engels
uitgegeven. Het boek gaat over didactiek, wetenschap (voordelen schaken) en ‘special needs’
groepen. Ik wil ook een verhaal schrijven over (didactiek) van dove schakers. Wie heeft contacten
met dove schakers, links naar sites en artikelen.
Je kunt me bereiken via karel@kvdc.nl.
Mijn site over schaken en autisme bevat nu vijf talen: Nederlands, Engels, Deens, Italiaans en Spaans:
http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish

Lichess tip: word een streamer
https://lichess.org/streamer/edit

Chess as a tool and object of investigation: www.chess-science.com
door Frank Bicker
"What is chess?" - one can splendidly philosophize about it. Scientists all over the world see chess as
a treasure chest of immeasurable value, as countless research papers show. Chess fascinates people
all over the world, whether they are players, scientists, therapists or politicians.
Artificial intelligence was advanced with chess. Today's chess computers are far superior to the chess
player in flesh and blood, yet scientists are constantly finding new challenges derived from the game
of chess or whose solutions are tested using chess: Encryption technologies on the basis of chess are
being intensively researched, the unsolved n x n - queen problem with boundary conditions is to be
cracked with a quantum computer, which would impressively demonstrate the superiority of this
new type of computer.
Chess also unfolds its positive power in mental problems and behavioral problems. Chess for
therapeutic purposes is a young discipline with great future potential.
Chess is not only sport and amusement, as most chess players probably see it at first. As just
outlined, chess provides a variety of benefits, which the chess players should communicate more
strongly. It is up to the chess players and chess officials themselves to enlist support for their own
goals in politics and business.
The core of the new website www.chess-science.com are the research databases with links to the
works. The general database "Chess in Science" impressively shows the manifold importance of chess
in research. It contains papers from 67 countries in 24 languages (latest state: August 2020).
The database "School Chess" is intended to support chess enthusiasts in their argumentation, so that
chess will be established in more schools and in the curricula in Europe. The research shows that the
importance of chess is not only limited to learning achievements, but also has a positive influence on
the social behaviour of children.
The aim of the database "Chess in Medicine" is to highlight scientific findings on chess as a tool in
therapy and for changing social behaviour. Many new findings can be expected in the coming years,
which will underline the social benefits of chess. The current structure of the website is based on the
possible benefits for chess friends.
It would fill me with pride if the website www.chess-science.com would help you in your work. I
would be very pleased about a feedback to info@chess-science.com .
=1= “A Quantum N-Queens Solver“ Valentin Torggler, Philipp Aumann, Helmut Ritsch, and Wolfgang Lechner,
Quantum 3, 149 (2019). https://arxiv.org/pdf/1803.00735.pdf
=2= “Chess therapy as a new trend in training of future social pedagogues“ INNA ROMANOVA, MARYNA
VASYLІEVA, MYKOLA PODBEREZSKYІ, Journal of Physical Education and Sport (2018),
https://efsupit.ro/images/stories/october2018/Art%20266.pdf

Interview met initiatiefnemer Frank Bicker: https://www.chess-international.com/?p=26443

19..Db8?

Quote GM Matthew Sadler: ‘All it takes is one incautious move.’
In boek ‘Game Changer’ pagina 234 over partij Mikhail Tal – Robert Hübner, Montreal 1979.
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1140433

Divers nieuws
-

Blog Renzo Verwer over schaken en voeding
Vroege geschiedenis schaakcomputers
Video COVID regels Ierse schaakbond
A new chess film: Critical Thinking
Carlsen, Kasparov Will Clash For The 1st Time In 16 Years

Blog Renzo Verwer over schaken en voeding
https://renzoverwer.wordpress.com/2020/08/19/magnus-carlsen-schaken-voeding

Vroege geschiedenis schaakcomputers
https://artsandculture.google.com/exhibit/the-chess-player-the-first-computer-game-inhistory/XAISBJHKlccLIA

Verlengde hendels op klokken.

Video COVID regels Ierse schaakbond
Irish Chess Championship - Safety Measures
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=GwuZJsJ8XE8&feature=emb_logo

A new chess film: Critical Thinking
https://en.chessbase.com/post/a-new-chess-film-critical-thinking

Carlsen, Kasparov Will Clash For The 1st Time In 16 Years
https://www.chess.com/news/view/carlsen-kasparov-saint-louis-chess-chess960

Training
-

New lessons CSC
Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme
Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

New lessons CSC
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home

Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme
Psycholoog en gediplomeerd schaaktrainer Karel van Delft geeft sinds tien jaar individueel
schaaklessen aan jongeren met autisme. Schaken is voor veel van hen een heel geschikte denksport.
Leren schaken geeft plezier en succeservaringen, het is een uitdaging en maakt contacten met
andere mensen makkelijker via een gedeelde interesse.
Schaken is een metafoor voor het leven. Onder deskundige begeleiding kunnen schaaklessen een
prima methode zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Zeker voor jeugd met ‘special needs’.
Die begeleiding is maatwerk.
Daarbij gaat het om sociale, emotionele, cognitieve als meta-cognitieve aspecten.
Denk bijvoorbeeld aan:

- Communicatie, samenwerken, toernooien bezoeken, rekening houden met elkaar (sociaal)
- Omgaan met tegenslagen, succeservaringen, zelfvertrouwen ontwikkelen (emotioneel)
- Problemen analyseren, redeneren, doelen stellen, plan maken, creatief denken (cognitief)
- Waarom doe ik dingen, hoe kan ik het anders doen (meta-cognitief)
Contact: karel@kvdc.nl
Site: http://schaken-en-autisme.nl

Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft
www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices

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

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.

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 Zoom 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 125 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
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
Bijzondere dagen en vakanties: http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
Vakantierooster 2020-2021 (De Zevensprong. Meeste data ook voor andere scholen midden-Nederland)
Start schooljaar 31 augustus 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Paasmaandag 5 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

POGchess - overzicht van chess streams
https://pogchess.com
https://pogchess.com/contact: streams, nieuws, clips, events doorgeven.
https://pogchess.com/streamers: overzicht streamers.
POGchess is een initiatief van Lennart Ootes: https://lennartootes.com

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

Stichting Schaakweek
Stichting Schaakweek is een initiatief van IM Merijn van Delft.
De site bevat onder meer een wekelijks activiteitenoverzicht en een blog met foto’s en kort nieuws.
www.schaakweek.nl

Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
Schaakstad Apeldoorn Instagram https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn
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 en https://www.twitch.tv/schaakweek
Open NK G voor speciale doelgroepen
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
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
Twitch https://www.twitch.tv/xamax2000
Twitter @max_warmerdam
Instagram https://www.instagram.com/_maxwar
IM Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
GM Roeland Pruijssers
Twitch-kanaal https://www.twitch.tv/monkey_chess
IM Nico Zwirs
Twitch-kanaal https://www.twitch.tv/nicozwirs
Jayden Breider
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ
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.
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn
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

Sportraad Apeldoorn
www.sportraad.nl
Sportraad Apeldoorn Facebook

Computerschaak
Zie links www.schaaktalent.nl databank
Eindspeldatabases
Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en
Finalgen: https://www.chessprogramming.org/FinalGen
Syzygy: https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases
Eindspelstudies
ARVES www.arves.org
YACPDB www.yacpdb.org
IM Michael Pasman: www.chesspm.com
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com
Gratis schaakfoto’s
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Probleemschaak
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl
Tim Krabbé
https://timkr.home.xs4all.nl/admag
https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html
Wetenschap
www.chess-science.com
ResearchGate: www.researchgate.net/search
Sage Journals: http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice
Science Direct: www.sciencedirect.com
Narcis: www.narcis.nl
Internet Archives: https://archive.org
Chess Notes Edward Winter: www.chesshistory.com/winter
Rob VALKENEERS
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf
Sites met links
100 schaaksites: http://chess-links.org
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
FIDE, ECU, internationale organisaties
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com
Fide Chess in Education Commission http://edu.fide.com
Doven: https://chessdeaf.org
Blinden, slechtzienden: https://ibca-info.org
Nederland blinden, slechtzienden www.nsvg.nl
International Physically Disabled Chess Association www.ipca.online

Nederlands
www.schaaksite.nl
www.schaaksite.nl/category/kranten
www.chessed.nl
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)
www.chessqueens.nl
Engels
https://2700chess.com
GM Anish Giri YouTube Canal
https://www.youtube.com/channel/UC9Zs0DGUuenE23tObR50jJQ?view_as=subscriber
The Week In Chess https://theweekinchess.com
www.chess24.com
www.chess.com, www.chess.com/tv
www.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie
GameChanger https://www.youtube.com/c/GameChangerChess
www.chessbase.com
Chessbase handleiding Frans Peeters www.susendian.nl/chessbase15
Chessbase live: https://live.chessbase.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
Chessbase Twitch: www.twitch.tv/chessbaselive
Chessbase Twitch eerdere uitzendingen: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos
http://en.playchess.com
http://play.chessbase.com
https://live.followchess.com
https://chessbase.in
https://videos.chessbase.com/index
https://www.apronus.com/chess
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
Juga Chess Artist: https://www.jugamusica.com
ChessTech www.chesstech.org
Chess Federation of Russia: https://ruchess.ru/en
US Chess Federation: https://new.uschess.org/home
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
Duits
GM Artur Joesoepov http://www.jussupow.de
HSK 1830 https://hsk1830.de
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
Frankrijk
https://www.chess-and-strategy.com
Italië
http://www.scacchiascuola.it
Spanje
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine)
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine)

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

