
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 29 – 20 juli 2016 

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. 

 
Apeldoornse GM correspondentieschaken Jacques Kuiper tijdens het Seniorentoernooi in Dieren. 
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29e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn  
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws 
en divers schaaknieuws. 
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. 
De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. Wie zich aanmeldt als abonnee (via 
karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief. 
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 202 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (535 leden) en 
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden. 
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden. 
 
 

 
IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft (v.l.n.r.) geven komend seizoen opnieuw Stertrainingen in Apeldoorn. 

 

Informatiefolder Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn 
Komend seizoen zijn er opnieuw tien Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn. 
We vragen deelnemers zich voor 1 augustus aan te melden. 
IM Merijn van Delft traint een groep op niveau Ster 4/5. Nico Zwirs op niveau Ster 3.  Nico Zwirs en 
Karel van Delft doen samen groepen op niveau Ster 1 en Ster 2.  
Informatie staat op http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  
Daar kun je een informatiefolder downloaden. 
Zie ook de landelijke Stertrainingen site: 
www.stertrainingen.nl/1-ster/1-apeldoorn 
www.stertrainingen.nl/2-ster-stap-34/2-apeldoorn 
www.stertrainingen.nl/3-ster-stap-45-of-rating-1500-1800/3-apeldoorn 
www.stertrainingen.nl/4-ster-stap-56-of-rating-1800-2100/45-apeldoorn 
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Deelnemers van de schaakschool krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
 

 



 

 
 
Schaakschool Het Bolwerk na de zomervakantie 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Zie de pagina www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
Daar staat ook een aantal foto’s en video’s. 
 
Het komend seizoen beginnen we weer in Het Bolwerk op woensdagmiddag 24 augustus. 
Er zijn weer drie groepjes van elk 75 minuten. Die beginnen om 13.30, 14.45 en 16 uur. 
De groepjes verschillen qua niveau. Er is in ieder geval weer een beginnersgroep vanaf 14.45 uur. 
Er zijn 42 lessen in een schooljaar (niet tijdens schoolvakanties). Inschrijven gaat per semester. 
Het eerste en laatste kwartier van een les is er vrij schaken (onderling, schaken voor vier, enz.) 
Kinderen kunnen iets eerder komen en langer blijven en dan meedoen met vrij schaken voor de 
voorgaande en volgende groep.  
Karel van Delft is weer schaakleraar. 
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Ebooks ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en ‘Developing Chess Talent’  
De boeken ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en de vertaling ‘Developing Chess Talent’ zijn ook als ebook 
verkrijgbaar.  
Auteurs zijn IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Het voorwoord is van GM Artur Joesoepov. 
Video waarin Merijn van Delft vertelt over het boek: homepage www.chesstalent.com.  
Preview: www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf.  
De ebooks kosten elk 6 euro. 
De boeken zijn in pdf-formaat. Je kunt ze lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.  
Bestelwijze:  
- Maak 6 euro over op rekening NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. de boektitel. 
- Stuur een email met je naam en emailadres naar karel@kvdc.nl.  
Het ebook wordt naar je emailadres verzonden. 
 
 

 
 
Pinterest pagina Schaakacademie Apeldoorn uitgebreid 
Ga naar www.pinterest.com en zoek op ‘Schaakacademie Apeldoorn’. 
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ONK Dieren 
Het Open Nederlands Kampioenschap schaken vindt deze zomer opnieuw plaats in Dieren. 
Van 25 juli t/m 4 augustus. 
Informatie: http://onk.schaakbond.nl/nieuws.  
 
 
 

 
Seniorentoernooi in zalencentrum Theothorne in Dieren.  

 

http://onk.schaakbond.nl/nieuws


 
IM Nico Schouten (links) versus FM Jaap Vogel: remise. 
 

 
Peter Lincewicz, jeugdtrainer bij De Toren in Arnhem. 
Biografie: www.schaakverenigingdetoren.nl/index.php/senioren/verslagen-2/4363-automatisch-genereren-van-titel.  
 
 
 

http://www.schaakverenigingdetoren.nl/index.php/senioren/verslagen-2/4363-automatisch-genereren-van-titel


 

 
Tweede van links Leendert Maris, jarenlang  jeugdschooltrainer in Apeldoorn. 
 

 

 
 
Senioren schaaktoernooi Dieren 
Zevenrondig kampioenschap (17-23 juli) en vijfronden toernooien (19-23 juli). 
Zie www.seniorentoernooi.nl en www.seniorentoernooi.nl/act/info_2016.htm. 
Toernooiboekje: www.seniorentoernooi.nl/toernooi/2016/toernooiboekje2016.pdf. 
 
Artikel ‘Kwaliteiten van het oudere schaakbrein’: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein   
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OSBO jeugdkalender vastgesteld 
Jeugdleider Peter Bongers van de OSBO heeft de jeugdkalender voor komend seizoen vastgesteld. 
Jeugdleiders van verenigingen hebben een Excel-bestand ontvangen. 
De kalender staat nog niet op de site van de OSBO, www.osbo.nl. Oorzaak is een hack van de site. 
De kalender wordt mogelijk gepubliceerd op de site van De Toren: www.schaakverenigingdetoren.nl.    
 
 
 
 
 

 
 

Gideon Japhet Memorial ACP Open Chess Tournament  
IM-GM Yochanan Afek doet verslag van het Gideon Japhet Memorial ACP Open Chess Tournament 
2016 in Jeruzalem: http://jeruchess.com/GideonJaphet2016/Live.aspx?lan=nl.  
De partijen van het toernooi zijn als pgn te downloaden. 
 
 
 
 

 
 

Schachblog Frankfurter Algemeine ‘Berührt geführt’ 
IM Stefan Löffler bericht dat de Frankfurter Algemeine de schaakblog ‘Berührt geführt’ is begonnen.  
De blog bespreekt niet alleen topschaak, maar ook verschillende aspecten van het schaken. Auteurs 
zijn uitgever Jürgen Kaube, wetenschapsjournalist Alexander Armbruster, filosofie professor Jan 
Sprenger en freelance journalist Stefan Löffler. 
De blog verschijnt minimaal twee keer per week. 
Algemene pagina: 
http://blogs.faz.net/schachblog  
Blog Löffler over Karjakin:  
http://blogs.faz.net/schachblog/2016/07/13/er-will-schachweltmeister-werden-46  
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Tactiekstudie online met 365chess.com  
De site www.365chess.com heeft diverse functies zoals een database en openingen explorer. 
Onlangs zijn er weer nieuwe functies toegevoegd. 
Je kunt ook tactiekoefeningen doen en een rating krijgen. 
Als je een gratis account hebt, kun je dagelijks tien tactiekoefeningen met rating doen. 
Een van de mogelijkheden is om tactische training op thema’s te doen. 
Bijvoorbeeld met tussenzetten. 

http://www.365chess.com/


 

 
 
ChessKid.com 
De site www.chesskid.com is de jeugdversie van www.chess.com. 
Een aantal onderdelen zijn gratis toegankelijk. 
Zie bijvoorbeeld www.chesskid.com/puzzles/server.html en www.chesskid.com/library.html. 
Je kunt ook tegen een engine (schaakprogramma) spelen: www.chesskid.com/computer/play.  
 
 
 

 
 

Kasparov’s Calculations 
Ga mee op avontuur:  www.youtube.com/watch?v=SMe-hvCwTRo&feature=youtu.be. 
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Chess Notes: schaakhistorie Edward Winter  
Edward Winter is een expert op het gebied van schaakgeschiedenis. 
Zijn ‘Chess Notes’ bevatten een rijke bron van inspiratie: www.chesshistory.com/winter/index.html. 
De meer dan 10.000 notities bevatten onder meer tal van wetenwaardigheden en klassieke partijen. 
Algemene informatie over Winter: https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Winter_(chess_historian) 

 
 

 
 

Schaakhistorie video’s Jessica Fischer 
Prachtige verzameling historische schaakvideo’s.  
Neem bijvoorbeeld kennis van leven en schaakpartijen van Nezhmetdinov, Tal, Morphy en Steinitz. 
Videokanaal: www.youtube.com/user/jessicafischerqueen/videos. 
 

http://www.chesshistory.com/winter/index.html
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Quote Cody Pomeranz: Chess makes you smart. 
‘A common misperception that only smart people play chess. In fact it the other way around. Chess 
makes you smart.’ 
TEDx-lezing: www.youtube.com/watch?v=A3yDvM8aplY  
 
Schaken en empowerment:  
 
Knights of the South Bronx 
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PBCLUTCRM9w#t=34 
 
Schaken bevordert emancipatie van mensen met een beperking 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/157-schaken-bevordert-emancipatie-van-mensen-
met-een-beperking  
 
Schaken als metafoor voor het leven volgens Moreno 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-
moreno 
 
GM Maurice Ashley 
http://mauriceashley.com/learning-diagonal  
http://chesscurriculum.io/blog  

 
 

  
Dijana Dengler in Londen. 
 
London Chess Conference 2014 video’s about special needs (27 video’s) 
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014 
 
KVDC London Chess Conference 2015 interview Fernando Moreno Teaching Life Skills Through Chess. 
www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be 
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Kalender   
- 17 (19) – 23 juli Seniorentoernooi Dieren www.seniorentoernooi.nl  
- 25 juli – 4 augustus  ONK Dieren  www.schaakbond.nl  
- 24 augustus Schaakschool Het Bolwerk begint weer na de zomervakantie 
- 1-14 september Olympiade 
- 2- 4 september OSKA: Open Schaak Kampioenschap Arnhem 
- 17 september Nederlands Kampioenschap Rapidschaak voor Speciale Doelgroepen, 

Apeldoorn 
 

Jeugdtoernooien 
Site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Site OSBO: www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm  
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 is de dag voor de eerste negen Stertrainingen. 
 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2016-2017 
 
18-09-2016  training 1 
9-10-2016  training 2 
6-11-2016  training 3 
27-11-2016  training 4 
18-12-2016  training 5      
5-2-2017  training 6 
12-3-2017  training 7 
2-4-2017  training 8 
7-5-2017 training 9  
21-5-2017 training 10  
11-6- 2017 training reserve 

 

Apeldoornse Schaaksites 
 
Schaakstad Apeldoorn / eFXO Apeldoorn  www.schaakstad-apeldoorn.nl  
De Schaakmaat  www.deschaakmaat.nl  
Schoolschaakclub De Regenboog  www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.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  
 
Pinterest Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
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