Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 45 – 15 maart 2017
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.

Karin Pruijssers heeft voor de derde maal op rij het NK Bijzondere doelgroepen in Apeldoorn gewonnen.
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45e 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 241 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (536 leden) en op de
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen clubs de nieuwsbrief naar leden of zetten een
link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden.

Stergroep 1-2: partijquiz Euwe.

Stergroep 1-2: stelling van GM Roeland Pruijssers, zwart aan zet wint.

Stergroep 1-2 visualiseringsoefeningen met Nico Zwirs.

Stergroep 3 halfblindsimultaan met Nico Zwirs.

Stergroep 4-5 bestudeert Batavia-partijen met Merijn van Delft.

Stergroep 4-5 vergelijkt eigen speelstijl met spelers Batavia-toernooi.

Stertraining: Euwe, visualiseren en zelfreflectie
De zevende Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn vonden zondag 12 maart plaats in
Denksportcentrum Apeldoorn.
Stergroep 1-2:
Besprak met Karel van Delft in quizvorm partij 7 van het boek ‘Meester tegen amateur’ van Euwe.
We onderzochten interessante stellingen die in deze nieuwsbrieven staan.
Via de Nalimov-eindspeldatabase kun je stellingen met maximaal zes stukken beoordelen.
Tips over het bestuderen van openingen, eindspelen en tactiek kun je in de nieuwsbrieven vinden.
De groep oefende met Nico Zwirs geheugentraining en visualiseren.
Eén van de stellingen werd uitgespeeld.
Stergroep 3:
Speelde met Nico Zwirs halfblind een simultaan. Daarvoor werden pokerfiches gebruikt. Daarmee
werd visualiseren en concentreren geoefend. Eén van de partijen werd geanalyseerd.
Eerst analyseerden de deelnemers de partij zelf. Daarna bespraken ze hun analyse met Nico.
Nico besprak ook kort zijn remisepartij in de Meesterklasse tegen GM Lubomir Ftacnik.
Stergroep 4-5:
Bestudeerde in groepjes de partijen van het Batavia-toernooi. Daarna maakte de groep met trainer
Merijn van Delft spelersprofielen van de Batavia-deelnemers. De deelnemers spiegelden hun eigen
speelstijl aan de Batavia-deelnemers. Dat leidde tot diverse leerzame conclusies over speelplannen,
zelfmanagement, openingsvoorbereiding en trainingsmethoden.

Koning en toren versus koning: hok van andere koning kleiner maken, eigen koning er bij halen.
Pas op voor pat. Eventueel gebruik je een wachtzet.

Oudere deelnemer geeft simultaan aan twee beginners.

Defend like a genius: wit maakt remise.

Proefexamen Stap 1. Elke les een pagina.

Banterblitz. Elke keer speelt een andere leerling tegen leraar Karel. Bij Banterblitz denkt de leraar hardop.

De laptop (op de achtergrond) kun je gebruiken voor lesonderdelen, maar ook om muziek te luisteren tijdens vrij
schaken. Dat is een initiatief van Veerle.

Samen schaken tegen ‘Schaken is cool’: www.schaken.wiltsite.nl.

Veerle geeft toelichting op partij die opa Karel speelt tegen blinde schaker Richard Gooijers.
Zie ‘Kijken met je vingers’: www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI.

Deelnemers van schaakschool Het Bolwerk vertellen in een video wat de STUDT-regel is.
Die regel gebruik je als een stuk, pion of veld staat aangevallen.
Zie www.youtube.com/watch?v=_4472-uNdDc&feature=youtu.be.

Schaakschool Het Bolwerk bekijkt foto’s en video pupillencompetitie
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl .
Leerlingen leren schaken en ze leren ook hoe ze thuis zelf met schaken bezig kunnen zijn.
Tijdens schoolvakanties is er geen schaakschool.
De 65e training 8 maart (25e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal dertien deelnemers.
Groep 13.30 uur (beginners):
Vrij schaken. Chessmatec: scores en oefeningen. Terugblik scholencompetitie via foto’s en video.
Eindspel Koning-toren vs toren. STUDT: videootje gemaakt. Boekje ILS t/m blz 47. Stap 1 H6 uitleg en
2 x 5 oefeningen. Lang leve de koningin. Vrij schaken.
Groep 14.45 uur (beginners):
Terugblik scholencompetitie via foto’s en video, begin partijtjes op bord besproken. Simultaantje
tegen oudere deelnemer. Solitaire chess. Vrij schaken partij en S4C.
Gevorderde deelnemer: Simultaantje gegeven. Partij 14 Euwe. Met oudste groep stellingen en vrij
schaken.
Groep 16.00 uur (gevorderden):
Vrij schaken. Chessmatec scores. Stellingen: Roeland Pruijssers (vs Arkell), Thomas Beerdsen (vs Van
Foreest) en Think like a genius (initiatief vs materiaal). Terugblik scholencompetitie via foto’s en
video. Proefexamen Stap 1 eerste pagina. Banterblitz. Vrij schaken.
Tip www.chessmatec.com: als klikken niet werkt, kun je stukken slepen.
De 66e training 15 maart (26e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal twaalf deelnemers.
Groep 13.30 uur (beginners):
Vrij schaken. Chessmatec scores (iedereen lekker bezig thuis). Stap 1 H7 mat in één uitleg en 10
oefeningen + herhalen. Samen partijtje tegen ‘Schaken is cool’. Video ‘Lang leve de koningin’. Uitleg
Raindropchess online (www.raindropchess.com). Vrij schaken.
Groep 14.45 uur (beginners):
Stap 1 H8 (mat in één) uitleg en oefeningen. Vrij schaken. Schaakkasteel maken met stukken.
Gevorderde deelnemer: Partij Euwe 15 ‘Meester tegen amateur’. Vrij schaken en video met
deelnemers volgende groep.
Groep 16.00 uur (gevorderden):
Vrij schaken. ‘Video kijken met je vingers.’ Chessmatec gaat goed en is leuk. Stap 2 H10 Aftrekaanval
inleiding en 10 oefeningen. Samen tegen ‘Schaken is cool’. Vrij schaken.

Jesse won met ‘mat achter de paaltjes’.

Team Bolwerk in afwachting van het begin van ronde 7. Hidde en Mads maakten hun debuut.
Het begin van hun partijen kun je zien in een video: www.youtube.com/watch?v=m6pSN_KS9fY&feature=youtu.be.

Hidde en Mads debuteren in Apeldoornse pupillencompetitie
Hidde Weller (5) en Mads Berendsen (6) hebben hun debuut gemaakt in de Pupillencompetitie van
de Apeldoornse scholencompetitie. Ze speelden dinsdag 7 maart in school De Vliegenier twee
partijen op het derde en vierde bord van schaakteam Het Bolwerk. Mads scoorde zelfs 1,5 uit 2.
Hidde scoorde 0 punten, maar hij hield het de eerste partij wel 22 minuten vol.
Jesse Kluin speelde op bord 1 en Lois Weller op bord 2.
Beide wedstrijden verloor schaakteam Het Bolwerk met 2,5-1,5, maar de stemming bleef uitstekend.
Video De Diamant – Het Bolwerk: www.youtube.com/watch?v=hBTvQ13jfNc&feature=youtu.be.
Uitslagen van de scholencompetitie staan op www.vcsc.nl.

Cijfer- en letterschaak op de Paulusschool
Leerlingen van groep 3 op de Paulusschool in Utrecht krijgen tien schaaklessen van Karel van Delft.
Ze krijgen uitleg via het boekje ‘Ik leer schaken’ en oefeningen van de Stappenmethode.
Daarnaast is er een onderdeel ‘varia’. Eén van die varia-onderdelen is ‘Cijfer- en letterschaak’.
Op een vijf bij vijf-bordje leg je een aantal muntjes met cijfers of letters. Beide spelers hebben een
zelfde stuk, bijvoorbeeld een toren.
Bij letterschaak is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk een woord van drie letters slaat. Bij
cijferschaak hebben de muntjes diverse waarden (1-5). Wie de meeste punten slaat wint.
Het is leuk en je leert taal, rekenen en plannetjes met schaakstukken maken.
Korte video: www.youtube.com/watch?v=NiLB7cNBE00&feature=youtu.be.

A-groep.

Gecombineerde B- en C-groep.

D-groep.

In de pauzes snelschaken tegen GM Roeland Pruijssers.

Eindranglijsten Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen
De Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak kampioenschappen zijn op 2 en 3 maart gehouden in
Veluws College Mheenpark. Zie voor uitslagen en informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.nl.
Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=Tst_TkB2Lb4&feature=youtu.be.
Harald van Riessen en Marco Beerdsen stuurden de eindranglijsten.

Karin Pruijssers.

Karin Pruijssers wint derde maal op rij NK Bijzondere doelgroepen
Karin Pruijssers heeft zaterdag 3 maart voor de derde keer op rij het NK Bijzondere doelgroepen
gewonnen. Dat betekent dat ze alle edities op haar naam heeft geschreven.
Het NK vond plaats in het Veluws College Mheenpark in Apeldoorn, tegelijk met de tweede speeldag
van de Open Apeldoornse jeugdschaakkampioenschappen. Meer info: http://nkschakenspeciaal.nl.

Rechts GM Alexandr Fier en IM Stefan Kuipers.

GM Roeland Pruijssers vooraan met zwart, daarnaast Nico Zwirs.

IM Thomas Beerdsen (links) versloeg IM Albert Blees.

FM Sjef Rijnaarts speelde een snelle remise tegen IM Rini Kuijf.

Vooraan links IM Arthur van de Oudeweetering, daarnaast FM Max Warmerdam.

Vooraan rechts IM Alexander Kabatianski, daarnaast FM Tim Lammens.

Analyse Nico Zwirs en GM Lubomir Ftacnik.

Lois en Hidde kijken bij IM Alexander Kabatianski.

Teamleider IM Merijn van Delft was reserve. Hij speelde Hands & Brains met Lois Weller, Hidde Weller en Karel van
Delft. (foto Ton de Vreede)

MuConsult Apeldoorn 2 spelers Maarten Beekhuis (links) en Jasper Zwirs.

De Schaakmaat spelers Cees Sep en Veronique Hijl.

MuConsult Apeldoorn verliest nipt in Meesterklasse
MuConsult Apeldoorn is zaterdag 11 maart door nipt verlies tegen Pathena Rotterdam gezakt naar
de zesde plaats in de Meesterklasse.
Nico Zwirs heeft 6 uit 7 gescoord, met een tpr van 2640.
Zie voor verslag www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-apeldoorn.htm.
MuConsult Apeldoorn 2 deed goede zaken door Amsterdam West te verslaan. Het team staat nu
bovenaan in klasse 3C van de KNSB-competitie.
Zie voor verslagen http://schaakstad-apeldoorn.nl.
Zie voor uitslagen en ranglijsten van de nationale competitie:
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie.
In de OSBO promotieklasse staat VDS uit Beekbergen gedeeld eerste. De Schaakmaat staat onderaan.
Zie http://osbo.nl/osbo-competitie.

IM Alexander Kabatianski bereidt zich voor op partijen door ‘kritische stellingen’ door te nemen.
Hij legt dat uit in een video: www.youtube.com/watch?v=kvlrB-JQc_s&feature=youtu.be.

Veel Apeldoornse jeugdspelers hebben kennis gemaakt met meesters en grootmeesters.
IM Alexander Kabatianski speelde zaterdagmorgen een partijtje met Hidde Weller.
Zondagmorgen speelde Hidde om 7.30 uur een partijtje tegen logee GM Alexandr Fier. Leuk idee van oom Merijn.

IM Thomas Beerdsen versloeg GM Alexander Fier. Mogelijk was loperoffer 50. Lh6+ de zwartspeler ontgaan.

GM Alexander Fier won de creativiteitsprijs.

Eindranglijst.

Thomas Beerdsen: miste GM-norm op half punt. Tpr 2587.

Cheng wint 9th Batavia Chess Tournament, Beerdsen derde
Australiër IM Bobby Cheng heeft het 9th Batavia Chess Tournament in Amsterdam gewonnen. Hij
eindigde gelijk met Lucas van Foreest, maar won de onderlinge partij.
Beide spelers behaalden een GM-norm. Barry Brink behaalde een IM-norm.
Apeldoorner Thomas Beerdsen werd derde. Zijn tpr was 2587. Met een half punt meer had hij een
GM-norm gehaald.
Deelnemer GM Alexandr Fier beschrijft het toernooi in Chessbase news in twee verslagen:
http://en.chessbase.com/post/9th-batavia-tournament-cozy-conviviality
http://en.chessbase.com/post/9th-batavia-tournament-won-by-cheng-and-van-foreest
Op de site van het toernooi kun je de partijen downloaden: http://batavia1920.nl/chess/live-games.
Rondenverslagen van toernooidirecteur Merijn van Delft zijn daar ook terug te vinden.
Video-impressie laatste speeldag:
www.youtube.com/watch?v=6sPTUOCRWfU&feature=youtu.be.
FIDE kent IM titel toe aan Thomas Beerdsen
www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10060-list-of-titles-approved-by-thepresidential-board-by-written-resolution.html

Casper Wouters tweede van links won de ratingprijs onder 1900 Elo.

Krosenbrink verspeelt een tempo en daarmee de winst tegen Epishin.

Zwart aan zet maakt remise in Marcel Krosenbrink – Karel van Delft.

Epishin wint Torenstadtoernooi Zutphen
GM Vladimir Epishin heeft zaterdag 5 maart het 7e Torenstadtoernooi van Schaakgenootschap
Zutphen gewonnen. In gebouw MFC Waterkracht kwam hij in ronde 3 met wit goed weg met remise
tegen Marcel Krosenbrink. Hij stond straal verloren maar toen Krosenbrink een tempo verspeelde,
was het remise.
Video eindspel Epishin - Krosenbrink www.youtube.com/watch?v=V0x80Y4UUEI&feature=youtu.be.
Site www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/toernooien/torenstadtoernooi/2017
Casper Wouters werd vierde. Hij speelde een van zijn partijen tegen GM Vladimir Epishin.
Wouters, Casper (1789) - Epishin, Vladimir (2617)
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pf3 d6 4.Le2 Pf6 5.Pc3 0–0 6.h3 a6 7.0–0 b5 8.a3 Lb7 9.d5 c6 10.Te1 cxd5 11.exd5
Pbd7 12.Ph2 Pb6 13.Lf3 Tc8 14.Lf4 Pc4 15.Dc1 Te8 16.Td1 Pd7 17.Tb1 Pde5 18.Le2 Pxa3 19.bxa3
Txc3 20.a4 Dc7 21.axb5 Txc2 22.De3 axb5 23.Lxb5 Tc8 24.Db3 Tc3 25.Db4 Tc5 26.Lxe5 Lxe5 27.Lc4
La8 28.Lb3 Tb8 29.Dh4 Lf6 30.Da4 h5 31.Da2 Kg7 32.De2? Lxd5 33.Lxd5 Txb1 34.Txb1 Txd5 35.Pf3
0–1

Reis naar jeugdtoernooi Saint-Lo met Hiddo Zuiderweg
Hiddo Zuiderweg meldt:
Ook dit jaar probeert ondergetekende een schaakvakantie voor kinderen op het jeugdschaaktoernooi
in Saint-Lo, Normandië, te organiseren. In de afgelopen 20 jaar hebben vele tientallen jeugdspelers,
van de gewone plezierschakers tot toekomstige grootmeesters als Jan Werle en Daniel Stellwagen
meegespeeld. Een leuke manier om hobby en vakantie te combineren.
Het toernooi duurt van 8 t/m 15 juli, met reisdagen op 7 en 16 juli.
Meer info kunt u op mijn site vinden: http://dematadoren.123website.nl/411333345.
Verzoek is om dit onder uw jeugdspelers en verenigingen van uw bond te verspreiden. Uiteraard mag
u ook een bericht op de website van uw bond plaatsen. De reis gaat door bij 10 of meer deelnemers.
Met vr. gr.
Hiddo Zuiderweg
06-83227313

Horrible blunders chess.clinic
Van je fouten kun je leren. Van fouten van anderen ook.
Op YouTube kanaal chess.clinic staat een overzicht van verschrikkelijke blunders van topspelers.
Er staan ook video’s omtrent thema’s als patwendingen, prachtige dame zetten en kruispenningen.
www.youtube.com/channel/UC9XSiDTRarWCy7TSkIXvpYQ

Wit gaf onterecht op in Ortega – Etcheverry, 1963 Pan American Championships.

Lasker – Steinitz, Hastings 1895. Steinitz speelt de Steinitz-verdediging.

Studie Platov brothers: wit wint.

YouTube kanaal Chess to Impress
Rick Goetzee beheert het YouTube kanaal ‘Chess to Impress’.
Zie www.youtube.com/channel/UCgCqYuLGzp9x1m2rX6iAS3g/videos.
Naast veel bekende video’s (bijvoorbeeld Tata toernooi) staan er ook historische video’s op het
kanaal. Een aantal daarvan bevat commentaar van Goetzee.

Chess cops in Saint Louis
Chess club and scholastic center of Saint Louis is een inspirerende en sociaal betrokken
schaakorganisatie.
De club organiseert toernooien zoals de Sinquefield Cup met wereldtoppers.
Ook geven leraren van de club les op zo’n 100 basisscholen.
Via een videokanaal presenteert club instructievideo’s bekijken van onder meer GM Yasser Seirawan.
Clubsite: https://saintlouischessclub.org.
De club werkt ook samen met de politie en openbare scholen. Het motto is: ‘Cops Helping Enhance
Students Skills’ (Agenten helpen vaardigheden van scholieren te vergroten). Acht agenten zijn
gediplomeerd schaaktrainer. Ze zijn gekoppeld aan scholieren aan wie ze schaakles geven. De
bedoeling is via schaken fundamentele levenslessen te leren, constructieve relaties op te bouwen en
daarmee het verschil te maken in het leven van jonge mensen.
Onderdelen van het leerplan zijn kritisch denken, leren plannen en logisch denken.
Via het project wil de politie ook betere relaties met de samenleving opbouwen.
Zie verder:
https://saintlouischessclub.org/blog/chess-mates-saint-louis-chess-club-pairs-inner-city-studentslocal-police-through-new
http://www.goodnewsnetwork.org/inner-city-cops-helps-underserved-kids-playingchess/#.WLSFybM_jHA.twitter

The Effects of Chess Instruction on Pupil’s Cognitive and Academic Skills
Artikel in ‘frontiers in Psychology’ van Giovanni Sala, John Foley en Fernand Gobet:
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00238/full#.
Het artikel gaat over mogelijke cognitieve effecten van schaakonderwijs.
Mogelijke sociale, emotionele en meta-cognitieve leereffecten worden niet besproken.
Inleiding van het artikel:
Chess instruction has been claimed to enhance primary and middle school students' mathematical
abilities. The “Chess Effect” hypothesis has received some scientific support but it is yet to be
convincingly demonstrated. This note briefly reviews the prevailing research, identifies some
common pitfalls, and recommends directions for future research.
Aanvullend schreef John Foley een artikel op de site van de London Chess Conference:
http://londonchessconference.com/the-effects-of-chess-instruction.
Zie ook
- Lezingen London Chess Conference 2016 online (nieuwsbrief 44)
- London Chess Conference 2016 video lezing John Jerrim (nieuwsbrief 42)
- Video en tekst Sala: Comments on current chess and education research (nieuwsbrief 41)
- Video’s eerdere London Conferences: www.chesstalent.com.
- Boek ‘Schoolschaken’: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
- Onderzoeksverslag UVA Karel van Delft ‘Schaken als leervak op de basisschool’
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Onderzoeksverslag%20'Schaken%20als%20
leervak%20op%20de%20basisschool'.pdf
Samenvatting onderzoekverslag zie boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ pagina 47.
Meer informatie over cognitief onderzoek en schaken:
Video lezing Dr Chandramallika Basak: www.youtube.com/watch?v=XwNzkdrXdwc
www.utdallas.edu/bbs/images/basak-lecture-handout-3-3-2017.pdf
www.utdallas.edu/bbs/images/basak-lecture-slides-3-3-2017.pdf
http://en.chessbase.com/post/cognitive-benefits-of-chess
Peter Doggers: www.chess.com/news/does-chess-improve-cognitive-skills-what-science-says-8574
Opmerking Karel van Delft over mogelijke leereffecten (transfer) van schaakonderwijs:
Naast sociale, emotionele en cognitieve leereffecten zijn er ook metacognitieve leereffecten mogelijk
van schaakonderwijs.
Wat je kan bereiken is het gevolg van een combinatie van welke schaakaspecten (tactiek, strategie
enz.) je gebruikt in combinatie met welke didactische werkvormen en welke doelgroep (leeftijd enz).
Het gaat dus om de combinatie. Vergelijk het met H2 en O, afzonderlijk is het iets anders dan de
combinatie: water.
Bovendien zijn er voor verschillende leerlingen verschillende leereffecten mogelijk: de een leert
omgaan met tegenslagen, een ander creatiever denken.
Terwijl er veel variabelen in het geding zijn is het moeilijk in kwantitatief onderzoek erg grote
effecten op een enkele dimensie te vinden.
Dat wil niet zeggen dat er geen effecten zijn. Daarom moet je niet alleen naar resultaten van
kwantitatief onderzoek kijken maar ook naar praktijkervaringen en kwalitatief onderzoek.

Quote Capablanca: To improve at chess you should in the first instance study the endgame
Meer quotes van oud-wereldkampioen Jose Raul Capablanca: www.azquotes.com/quote/600539.
Wikipedia Nederlands: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ra%C3%BAl_Capablanca.
Wikipedia Engels: https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ra%C3%BAl_Capablanca.
Zie ook: https://chess-db.com/public/pinfo.jsp?id=8000000864.
Gratis download boekje ‘Chess Fundamentals’ via Gutenberg-project (Engelse
notatie):www.gutenberg.org/ebooks/33870.

Kalender
-

18 maart Pallas jeugdschaaktoernooi Deventer. Zie folder hierna.
22 maart schaakschool Het Bolwerk.
24 maart JOS snelschaaktoernooi De Schaakmaat. Zie folder hierna.
25 maart ASV-Voorjaarstoernooi, rapid, www.asv-schaken.nl.
1 april halve finales OSBO schoolschaken http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm.
8 april finale OSBO schoolschaken http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm.
15 Open Arnhems jeugdkampioenschap. Folder hierna.
22 april OSBO Persoonlijk Jeugd Kampioenschap FGH. Zie folder hierna.
26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi.
1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi).

Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107
Speelschema zie www.vcsc.nl
Zie ook schema onderaan in deze nieuwsbrief.

Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Site OSBO: http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.

NK’s jeugd
NK ABC: zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 in Assen;
NK D: donderdag 25 tot en met 27 mei 2017 in Rijswijk;
NK E: vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017 in Tilburg.

Meidentoernooi Girls only
Op 20 mei houdt schaaklerares Sylvia van Ark van schoolclub De Zonnewende een meidentoernooi.
Nader bericht volgt.

KNSB competitie 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.

OSBO PK 2017
Informatie: www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf
Zie ook: http://www.osbocompetities.nl/?page_id=600
22 oktober, 19 november 2016, 7 januari, 18 februari, 18 maart (slotronde) 2017.
Locatie Denksportcentrum Noord Apeldoorn.

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 Meerkampen
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 Thematoernooi
11-6- 2017 training reserve

Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
OAJK www.oajkschaken.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.
YouTube kanaal Karel van Delft
Schaakvideo’s www.youtube.com/user/karelvandelft
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn
Twitch account Stefan Kuipers: www.twitch.tv/videos/123979910

Doe mee aan het slottoernooi van
dit seizoen, het:

JOS-Snelschaaktoernooi
Jeugd Ontmoet Senioren
Vrijdag 24 maart 2017, van 18.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Locatie: de Stolp, Violierenplein 101.
Deelname is gratis.
De Schaakmaat nodigt scholen van harte uit om mee te doen aan haar
JOS toernooi!
Er wordt gespeeld in tweetallen, met zoveel mogelijk een combinatie van
een jeugdspeler en een volwassene of oudere jeugdspeler. Je kunt je op
twee manieren opgeven.
 Als tweetal (dus neem bijvoorbeeld een leraar, schaakleraar, ouder
of grootouder mee);
 Als je geen tweetal hebt, geef je dan gewoon alleen op! Wij
koppelen je aan een medespeler (bijvoorbeeld een ouder jeugdlid
of seniorlid van de Schaakmaat).
We spelen in één groep volgens Zwitsers systeem, 5 min per persoon
per partij bedenktijd.
Er zijn prijsjes in verschillende categorieën en voor een hapje wordt
gezorgd.
Je kunt je per email opgeven bij stevencbraun@hotmail.com.
Eventuele vragen kunnen ook via dit mailadres worden gesteld.
Opgeven kan tot zondag 19 maart.
We hopen jullie allemaal te zien!
Jorinde Klungers
Steven Braun
Véronique Hijl

OSBO schoolschaken (halve) finales 2017
De halve finales van het OSBO schoolschaakkampioenschap vinden plaats op zaterdag 1 april in
Apeldoorn, Arnhem en Deventer. Aanvang 13.00 uur. De finale vindt plaats op zaterdag 8 april in
Zutphen. Aanvang 10.00 uur. Zie voor informatie http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm.

FGH
Persoonlijk Jeugd Kampioenschap – FGH – 22 april 2017
Jeugdschakers en ouders,
Zaterdagmiddag 22 april 2017 houdt de OSBO haar pupillentoernooi in Elst (gld).
Dit toernooi is het OSBO-kampioenschap voor jeugdschakers geboren in:
2008 ( F-categorie),
2009 ( G-categorie) of
2010 of daarna (H-categorie).
Naast de titel OSBO-kampioen 2017 zijn er diverse startbewijzen te verdienen voor het
Nederlands kampioenschap, de nationale pupillendag, voor zowel jongens als meisjes.
Maar juist ook als je lekker een middag wilt schaken ben je van harte welkom om mee te
doen. Iedereen gaat met een prijs(je) naar huis.
Het toernooi duurt van 13.00 tot ca 16.45 uur. Er worden ongeveer 7 ronden geschaakt.

Deelname.
Deelname kosten € 2,50 per persoon, af te rekenen op de speeldag. Uiterlijk 12.45 aanwezig
zijn.
Voorwaarde voor deelname is dat je schaakvereniging je opgegeven heeft bij de OSBO voor
het KNSB-lidmaatschap.
Aanmelden en vragen, e-mail naar: pupillen@elstertoren.nl
De aanmelding wordt bevestigd door een e-mail van de organiserende schaakclub.

Niet vergeten:
Het kan zijn dat je een keer snel klaar bent. Natuurlijk kun je dan schaken, maar misschien
lees je liever een keer een stripboek of speel je liever een ander spel. Neem dit dan mee!

Organisatie.
Locatie: "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 34 te Elst (gld). Bij de grote kerk.
Het toernooi wordt georganiseerd door schaakvereniging "de Elster Toren" uit Elst in
samenwerking met de OSBO.

Traditionele groepsfoto 7 februari 2017

Hungarian chess tournaments in the first half of 2017
Dear Chessfriends,
4-14 Febr First Saturday, 4-14 March FS, 18-26 March Spring Festival Open, 1-11 April First Saturday,
6-16 May FS,
18-26 ZALAKAROS Open, 3-13 June FS, 1-11 June FS, etc.
Who does want more information?
Best wishes:
Nagy Laszlo
International chess organizer
Mobile: +36-30-2301914
E-mail: firstsat@hu.inter.net
mrfirstsaturday@gmail.com
Website: www.firstsaturday.hu
We have finished the February First Saturday events. In the GM section the winner IM Torma missed
the GM norm by half a point.
In the GM section 3 young Hungarian reached his IM-norms.
You can enjoy all the games, 10 best combinations and 3 analysed games.
http://firstsaturday.hu/1702/games.htm

