Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 143 – 26 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.

Herre Joostensz (links) en André Langeslag bekijken tijdens schaakles senioren studie De Vier Zonen van FM Avni.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 143
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns en divers schaaknieuws. Veel nieuws
betreft 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. Veel lezers
leveren een bijdrage aan de nieuwsbrief. Er zijn zo’n 440 e-mail abonnees en een paar duizend contacten via social media,
zoals FaceBook groepen Schaakpsychologie en 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
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Lessen onder schooltijd op scholen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
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
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
Lessen van 10.15-11.45 uur. Locatie 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
= Als je je ziek voelt, thuis blijven
= Afhankelijk van omstandigheden kunnen er aanvullende regels zijn.
Informatie schaakbond KNSB: www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
Informatie NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol
Zie ook nieuwsbrief 137 vanaf pagina 16.

Hertog van Gelre. Hidde heeft een Lichess toernooi voor de tien deelnemers georganiseerd.

Hertog van Gelre. Koen genoot met volle teugen van het toernooi.

https://lichess.org/tournament/YT17kjhG

Het Woudhuis. Onderling Lichess toernooi. Alec heeft het toernooi aangemaakt.

https://lichess.org/tournament/8U44bVjQ

Berg en Bos. Egemen legt Floris uit hoe ChessMatec werkt. Van uitleggen wordt je zelf ook slimmer en van samenwerken
word je socialer. Bovendien heeft de leraar dan meer tijd om leerlingen te helpen.

Sint Victor. Bespreking variant uit partij ‘Meester tegen amateur’ van Euwe. Waarom is een triple pion zwak?

Sint Victor. Olivier versus Olivier. Altijd eerst kijken naar wat je tegenstander kan doen. Onderlinge partij geanalyseerd.

De Zevensprong. Seth maakt een minigame met Apronus.com

De Zevensprong. Karel toont nieuwsbrief met studie van Réti. (foto Christopher)

De Zevensprong. Chantal speelt om de paar dagen een paar zetten tegen directeur Richard Kwak. Hij maakt steeds een
foto van de slotstelling.

De Bouwhof – De Touwladder. Daniël en Koen spelen met eigen account Lichess partij. Die kunnen we later analyseren.

De Bouwhof – De Touwladder. Silvan en Sid hebben ook een eigen account. Via een Lichess klas kunnen de leerlingen
elkaar makkelijk uitdagen voor een partij. En de leraar heeft een goed overzicht van de activiteiten.

De Bouwhof – De Touwladder. Bespreken van partij ‘The Peruvian Immortal’. Wit offert twee torens en een dame.
Peruvian Immortal in gameviewer Chessgames

De Eendracht. Lichess toernooi. Tussendoor schaak-rap-video: https://www.youtube.com/watch?v=y2CkHLAM_oc

De Eendracht. Arrianne concentreert zich op een zet. Als ze een stuk slaat gaan er twee gebalde vuistjes de lucht in.

De Eendracht. Niels had vijf dames op het eind.

De Eendracht. Mycah won het toernooi met overmacht: https://lichess.org/tournament/k4gTG7lN

De Eendracht. Bekers voor de beste spelers.

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: Onderling Lichess toernooitjes
Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op basisscholen.
De lessen bestaan uit:
Rondvraag, Tactiek (ChessMatec), Partijbespreking (via Lichess of op bord), Onderling partijen, Varia.
Onderwerpen die in de lessen aan bod kwamen:
- Rondvraag
- Lichess onderling toernooitjes
- Onderling schaken op borden
- ChessMatec op Chromebooks en via PC’s
- Lichess onderling partijtjes en analyse
- Lichess accounts maken
- Ranglijst Chessmatec.com bekeken
- Samen blitzpartij 3+0 tegen tegenstander op Lichess.org
- Nieuwsbrief bekeken (belangrijk: ideeën opdoen)
- Réti stelling uitgespeeld via Lichess bordbewerker en Apronus.com
- Apronus site zelf stellingen maken
- Réti Studie
- Chessgames Peruvian Immortal
Corona-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

Mika brengt het paard in tien zetten van a1 naar h8. Oefening in Tutor methode.

Amy en Lucas volgen Pardubice Open live via www.chess24.com. Kan ook via app Follow Chess.

Schaakschool Het Bolwerk: Euwe, Bill Wall, De Vier Zonen en Pardubice Open
De schaakschool is elke week van 13.30 tot 17.15 uur. De jongere kinderen komen wat eerder, de
oudere wat later. Groepjes lopen in elkaar over. Lessen zijn workshopachtig.
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Onderwerpen 23 september:
Groepje A
- Boekje Ik leer schaken, vanaf blz 49 t/m 65
- Minigame Tutor 1 koning vs vier pionnen en oefeningen slaan
- Weinstein boekje Kombinaties narrenmat, herdersmat
- Chessmatec aftrekaanval
- Samen tegen Schaken is Cool: www.schaken.wiltsite.nl
- Partij op DGT bord
Groepje B
- Partijen via DGT bord spelen + analyse
- Bill Wall Chess Traps and Miniatures 22 en 23
- Euwe partij 10
- Samen partij blitz via Lichess
- Studie De Vier Zonen
Groepje C
- Partijen via DGT bord en analyse
- Partij Euwe 3
- Bill Wall Traps t/m 15
- Nieuwsbrief bekijken
- Studie De Vier Zonen
- App Follow Chess
- Site ChessPuzzle.net
- Czech Open Pardubice partij Dries Wedda 3e ronde live vs GM Golubka
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-open-pardubice-2020/3/1/10
http://czechtour.net/czech-open-pardubice 17 t/m 28 september

partijen gameviewers:
Schaakschool Bolwerk Amy - Lucas 23sept2020
Schaakschool Bolwerk Hidde - Mika 23sept2020
Schaakschool Bolwerk Hidde - Lucas 23sept2020

Simultaan tegen Sharwan.

Wit aan zet wint.

Avni studie ‘De vier zonen’. Wit maakt remise. Gameviewer Studie Avni De Vier Zonen
Voor het bijbehorende verhaal zie nieuwsbrief 72 pagina 22.

Schaakles senioren: Studie van Avni
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).
Algemene informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Verslag 4 van 10e serie 23 september 2020 gevorderden
- Thema: Schaakstudies en Schaakverhalen
FM Amatzia Avni ‘De Vier Zonen’ studie
Avni boek The Amazing Chess Adventures of Baron Munchausen
Stelling Manfred Keller vs Hans Joachim Jaser www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1420904
zet 29 wit
- Mentale training: thema concentratie
- Partij Euwe 3
- Simultaan door Sharwan

Deelnemers tijdens de online workshop schaakpsychologie.

Training van WIM Anne-Marie Benschop en Karel van Delft in 2015 in Axel. Hoe lang kun je een stoel boven je hoofd
houden? Als je te moe wordt, zet je hem even neer. Even later kun je de stoel weer boven je hoofd houden. Hersens
werken net als spieren: het is nuttig ze af en toe even rust te geven, dan werken ze beter. Dat heet energiemanagement.
Energieniveau is één van de factoren die van invloed is op je concentratie.
Zie ook Tekst, foto's, video over mentale jeugdtraining in Axel

Uit boek ‘Practical Chess Psychology’ van FM Amatzia Avni.

Uit boek ‘Practical Chess Psychology’ van FM Amatzia Avni. Een gevolg (concentratieprobleem, tijdnood enz) kun je
beschrijven en heeft een oorzaak. Dat gevolg kun je mogelijk door zelfonderzoek en/of mentale training positief
veranderen. Zo werkt wetenschap ook: systematisch beschrijven, verklaren, voorspellen en beïnvloeden.
Niets is zo praktisch als een goede theorie.

Zoom workshop schaakpsychologie over mentale training en concentratie
Psycholoog en schaaktrainer drs. Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn gaf woensdagavond
23 september een gratis workshop Schaakpsychologie. Dat gebeurde online via Zoom.
De workshop vond plaats in het kader van de ‘Dag van de sportpsychologie’ van de VSPN:
www.dagvandesportpsychologie.nl.
VSPN staat voor Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. Site VSPN: www.vspn.nl
Zie ook de aankondiging: www.schaakacademieapeldoorn.nl/dag-van-de-sportpsychologie
Vanwege een vraag van een deelnemer stond het thema ‘concentratie’ centraal.
Concentratie is alleen bezig zijn met een taak waar je mee bezig moet zijn. In het hier en nu.
Daarbij zijn zelf- en taakacceptatie cruciaal.
Schaakprestaties zijn het gevolg van schaaktechnische, fysieke en mentale factoren alsook
omstandigheden. Daarbij is de ketting zo sterk als zijn zwakste schakel.
Concentratie is een mentale kwestie, die door veel factoren wordt beïnvloed.
Mentale training is het ontwikkelen van een productieve mindset en denk- en gedragsroutines.
Het doel is beter presteren en meer plezier in wat je doet.
Het ‘zelf’ staat centraal:
Zelfbeeld, zelfkennis, zelfreflectie, zelfvertrouwen, zelfspraak, zelfmanagement, zelfontplooiing.
Daarbij zijn diverse tools nuttig, zoals een dagboek (verwoorden, conclusies trekken) en een
analysevragenlijst (www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst).
Zie ook het artikel Het Zeventiende Schaakstuk via https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns

Het is beter om te streven naar een goede prestatie (je best doen en genieten van het spel, dat heb
je zelf in de hand) dan te denken aan het resultaat (1-0, dat heb je niet altijd zelf in de hand).
Je irriteert je aan herrie in een speelzaal
Dat is niet goed voor je concentratie. Je hebt drie mogelijkheden: Je kunt jezelf, de situatie of andere
mensen veranderen.
Jezelf: zie probleem als uitdaging, relativeer.
De situatie: ander toernooi gaan spelen, arbiter er bij halen.
Andere mensen: overleg, leg uit.
Mentale vaardigheden aan jeugdschakers leren
= Aansluiten op eigen ervaringen
= Doseren
= Concreet
= Taalgebruik aansluiten op referentiekader
= Handvat voor praktijk geven

Tekst uit het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ van Karel van Delft en Merijn van Delft:
A4.6 Concentratie
Goed kunnen concentreren is een belangrijke vaardigheid, die sterk van invloed is op prestaties. Dat
geldt zeker voor schaken. Concentreren is de aandacht (focus) op iets richten en bereid zijn hier veel
energie aan te spenderen. Concentratie kan door diverse fysieke en emotionele oorzaken
verslechteren. Bijvoorbeeld doordat iemand moe wordt, zich laat afleiden, zich zorgen maakt of
stress ervaart. Stress ontstaat als iemand boven zijn vermogen wil presteren op een terrein dat hij
belangrijk vindt en waarop hij meent invloed uit te kunnen oefenen. Het is een vorm van angst
waarbij de mentale draaglast (druk) groter is dan de draagkracht. Aan stress kun je proberen te
ontsnappen door gebruik van bepaalde pillen, ontspanningsoefeningen of zelfs hypnose. Het beste is
om je verstand te gebruiken en een doordachte realistische benadering te kiezen. Je kunt je het best
concentreren als je uitgerust bent, je taak aankunt en gemotiveerd bent die tot een goed eind te
brengen. Dat heeft alles te maken met een positief realistisch zelfbeeld en zelfmanagement. Een

goede voorbereiding op een partij draagt daar in zowel schaaktechnisch als mentaal opzicht aan bij.
Die voorbereiding houdt zowel openingsvoorbereiding, het bestuderen van partijen van de
tegenstander (sterkte-zwakteanalyse), een tactische warming up als het overdenken van het mogelijk
partijverloop in (wat doe ik als hij dit of dat doet). Peptalk is zinloos. Een schaker moet tijdens de
training al weten wat hij kan en wil, daar moet een coach of ouder niet vlak voor een wedstrijd nog
over beginnen. Als je je uitstekend voelt, zin hebt in een partij en vertrouwen hebt in een goede
prestatie kun je in een optimale concentratietoestand komen, de flow. Voorwaarden voor goede
concentratie zijn: uitgerust zijn - niet teveel eten vooraf - enige lichaamsbeweging vooraf - realistisch
doel stellen - energiemanagement (inspanning en ontspanning afwisselen) - eventueel vingers op je
oren en handen om je gezicht tegen afleiding - systematisch en creatief denken - uitsluitend in het nu
denken (dus: aan de volgende zet) - tijd goed indelen.
Tijdens een training kan een spelletje veel duidelijk maken. De opdracht is: hoe kun je het beste je
concentratie verknallen? De antwoorden schrijft de trainer op (laat naar bed gaan, met andere
dingen bezig zijn, bang zijn voor de tegenstander, nonchalance, denken dat de ander perfect is,
negatieve gedachten, onderschatten, overschatten, geen zin hebben, te goed willen doen,
perfectionisme, af laten leiden). Vervolgens laat de trainer de deelnemers de antwoorden omdraaien
en er ontstaat een mooi recept voor wie zich beter wil leren concentreren. De trainer kan het lijstje
uitprinten en deelnemers kunnen het bijvoorbeeld in hun schaakdagboek plakken. Het is nuttig om
adviezen waar mogelijk te vertalen in één begrip dat de lading dekt. In het geval van concentratie is
dat: focussen. Ook hierbij, zoals bij alle vaardigheden, geldt dat oefening kunst baart. Eén keer een
partij met goede concentratie-bedoelingen beginnen, wil niet zeggen dat de resultaten direct
optimaal zijn.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen
www.schaaktalent.nl/index.php/ebook-schaaktalent-ontwikkelen
Video over Engelse versie van boek: homepage www.chesstalent.com

Online Schaakweek Herfstschool 2020
Zie schaakweek.nl/herfstschool en lichess.org/team/herfstschool
Twee keer een week.
Trainers IM Thomas Beerdsen, IM Nico Zwirs, IM Merijn van Delft, Karel van Delft.
Oudersessies met Karel van Delft.
Elke avond een blitztoernooi dat open staat voor iedereen.

Dries Wedda speelt in toernooi Pardubice
Dries Wedda doet van 17 t/m 28 september mee aan het Czech Open 2020 in Pardubice. Andere
Nederlandse deelnemers: GM Lucas van Foreest, IM Robby Kevlishvili en IM Liam Vrolijk.
De topborden zijn te volgen via internet.
In de derde ronde speelde Dries Wedda met zwart tegen GM Petro Golubka:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-open-pardubice-2020/3/1/10
Toernooi site: http://czechtour.net/czech-open-pardubice

IM Nico Zwirs speelt in toernooi Bremen
Nico Zwirs meldt desgevraagd:
Het toernooi is van 10-18 oktober in Bremen. Het toernooi is in nagedachtenis van Claus Dieter
Meyer. Een clubicoon van het Bremens schaken. In plaats van een gesloten GM tienkamp hebben ze
iets meer dan het dubbele aantal deelnemers genomen, 22. Mocht er iemand uitvallen wegens
corona kunnen ze dat opvangen. Het deelnemersveld is een mooie mix tussen sterke GM's, een
aantal IM's en veel jeugdtalenten uit Bremen. Het belooft dus een mooi toernooi te worden.
http://chess-results.com/tnr532285.aspx?lan=0&turdet=YES
Zie ook: https://www.werder.de/schach/turniere/sonstige-turniere/cd-meyer-gedenkturnier

TCEC 19 superfinale: Stockfish vs Leela Chess Zero
door Jeroen Noomen
Op zaterdag 26 september eindigde de Premier Division van TCEC seizoen 19. Zoals verwacht werd
deze met duidelijk verschil gewonnen door Stockfish. Nu Stockfish ook van de neurale netwerk
techniek gebruik maakt, heeft de concurrentie het nakijken. De voorsprong op nummer twee Leela
Chess Zero bedroeg 2 volle punten. Op de derde plaats vinden we AllieStein terug, met maar liefst
3,5 punt achterstand op Leela.
Dit waren ook de enige drie engines die een plus score wisten te bereiken. Vanaf de nummer 4,
Stoofvlees, hadden alle engines een negatieve balans. Komodo eindigde uiteindelijk als vijfde, nadat
de engine lange tijd op de onderste plaatsen bivakkeerde. Fire en Ethereal eindigden uiteindelijk op
die ondankbare zevende en achtste plaats en degraderen daarmee naar League 1.
De superfinale gaat derhalve weer tussen Stockfish en Leela Chess Zero. Favoriet is Stockfish, nu
Leela niet meer zo makkelijk van de positionele lacunes in de evaluatie van Stockfish kan profiteren.
Neemt niet weg dat we een interessante superfinale gaan zien. Informatie over mijn openingen
selectie voor deze finale vindt u hier:
https://blogchess2016.blogspot.com/2020/09/opening-selection-tcec-19-superfinal.html
De TCEC 19 superfinale begint a.s. donderdagavond 1 oktober en is weer live 24/7 te volgen
via https://tcec-chess.com/#

Quote: Ongeluk zit soms in een klein hoekje
Deze stelling staat in https://schaakblog.nl van Michel Hoetmer.
Zwart heeft zojuist …Dh4 gespeeld en dat loopt fout af.
Zie het blog voor de oplossing en andere stellingen en verhalen.

Divers nieuws
-

Practical Chess Beauty ook in Russisch
Tata Steel Chess Tournament 2021
14 artikelen over Bobby Fischer

Practical Chess Beauty ook in Russisch
Wie het boek van IM over the board en GM studies in het Engels wil lezen kan terecht bij diverse
boekhandelaren. Zie voor een lijstje het eind van deze nieuwsbrief.
Informatie van uitgever Qualitychess met recensies:
www.qualitychess.co.uk/products/2/333/practical_chess_beauty_hardcover_by_yochanan_afek
Informatie Het Probleemblad:
www.probleemblad.nl/index.php/archief/diversen/829-practical-chess-beauty
Video analyse Oleg Pervakov en Yochanan Afek (vanaf min. 6.30):
https://www.youtube.com/watch?v=9fsa3PznMDU&t=466s

Tata Steel Chess Tournament 2021
www.tatasteelchess.com

14 artikelen over Bobby Fischer
www.chesshistory.com/winter/extra/fischerfeaturearticles.html
Training
-

Dameoffer Nezhmetdinov – Chernikov 1962
Gemiste verdediging met rook lift
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
Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Dameoffer Nezhmetdinov – Chernikov 1962
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1260278
https://www.quora.com/What-is-the-best-sacrifice-in-the-history-of-chess
https://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Nezhmetdinov
Biografie Nezhmetdinov in drie films van Jessica Fischer

Gemiste verdediging met rook lift
Snelschaakpartij Jeroen Saedt – Karel van Delft tijdens training.
https://lichess.org/BJTPcuQo/black#41

Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme
Psycholoog en gediplomeerd schaaktrainer Karel van Delft geeft 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.

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.

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
Leela Chess Zero: https://lczero.org
Stockfish: https://stockfishchess.org
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

Internationale organisaties, FIDE, ECU
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
Probleemschaak
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl
Sites met links
100 schaaksites: http://chess-links.org
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
Tactiek
ChessPuzzle.net https://chesspuzzle.net
Tim Krabbé

https://timkr.home.xs4all.nl/admag
https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html
Toernooien
http://chess-results.com
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
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
https://schaakblog.nl Michel Hoetmer
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 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)
www.raindroptime.com

