Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 89 – 13 december 2018
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.
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89e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
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.
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 345 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (513 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.
Ook delen clubs 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
Nieuwe beginnerscursus start 9 januari 2019.
Lessen onder schooltijd op scholen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs Oud
Zandbergen in Huis ter Heide. Binnenkort ook op Pallas Athene in Amersfoort.
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 Het Woudhuis maandagmiddag
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag
Basisschool Sint Victor school maandagavond
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag
Basisschool De Rank vrijdagmiddag
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en voor beginners (9.00-10.30 uur). De lessen zijn in 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.
Op woensdag 9 januari 2019 begint een nieuwe beginnerscursus van twaalf lessen (60 euro). Proefles is gratis.
Masterclasses: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Talenttraining: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA-trainingen
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training
Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag.
Online compacte individuele cursus schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal 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 en workshops
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops

Pionnendoorbraak. (foto Olga)

Pepernotenschaak met eenhoorn.

Aftrekaanval via …d5 (dame en loper aangevallen).

Stukken sorteren.

Pepernotenschaak met drie paarden.

Wolga gambiet. (foto Hidde)

Simultaan. Na de opening even een paar minuten nadenken.

Fatima presenteert zelf gemaakt Solitaire probleem: stukken slaan elkaar, er blijft er één over.

Jessica speelt tegen zichzelf via The Foolish King.

Square4Chess met Lucas, Hidde en Hugo.

Schaakschool Het Bolwerk: Openingsvalletjes en nieuwe cursus voor beginners
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddagen schaaklessen voor jeugd.
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Noordkrant over schaaklessen voor jeugd:
https://issuu.com/mediabureauapeldoorn/docs/noordkrant_december_2018/6
Woensdagmiddag 9 januari 2019 begint weer een nieuwe wekelijkse cursus voor beginners.
Het betreft twaalf lessen. De eerste les is een gratis proefles.
Lestijd: van 13.30 – 14.45 uur.
Kosten 55 euro. Inclusief boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 5 december de veertiende lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Pepernotenschaak
- Proefexamen Stap 1
- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz
- Openingsvalletjes Bill Wall 19 en 20
- Chessmatec
- Stap 1 H1 en H4 oefeningen
Verslag 14.45 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz
- Pepernotenschaak
- Openingsvalletjes Bill Wall 18 t/m 20
- Stukken sorteren
- Stap 2 H1 oefeningen
- Partij kloksimultaan Van Wely – Karel besproken
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz
- Partij kloksimultaan Van Wely – Karel besproken
- Pepernotenschaak
- Simultaan
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 12 december de vijftiende lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Raindrop chess online
- Solitaire chess
- The Foolish King site: tegen jezelf spelen
Verslag 14.45 groep:
- Studies zelf maken en zelf Solitaire chess maken op heel bord
- Bekijken studies: Réti en Afek
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-vander-heijden
https://www.schaaksite.nl/2015/04/09/yochanan-afek-is-grootmeester-in-eindspelcompositie

- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz
- Chessmatec
- Stap 2 H2 oefeningen
- Square4Chess
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz
- Tutor 2 H11 zeven oefeningen
- Tutor 3 H9 vijf oefeningen
- Square4Chess
- Euwe partij 13

Berg en Bosschool. Als er tijd is, mogen kinderen na de les altijd nog een kwartiertje doorgaan. Zohra speelt graag op het
DGT-bord. Temeer daar we de partij dan later gaan bespreken.

En haar vader wil wel even wachten.

Het Woudhuis. Pepernotenschaak.

Het Woudhuis. Gevecht om de laatste pepernoot.

Hertog van Gelre. Ties nam zelfgebakken pepernoten mee. Van die lekkere grote.

Hertog van Gelre. Pepernotenschaak met zijn drieën.

Hertog van Gelre. Op de achtergrond: www.chessmatec.com.

Hertog van Gelre. De sterkste schaker van de school Mads Berendsen kwam simultaan geven.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6EngShoK2mo&feature=youtu.be

De Zevensprong. Wat gebeurt er als je die pepernoot slaat? Schaken = Kijken, Denken, Doen (in die volgorde).
Dat zeggen we met zijn allen drie keer achter elkaar hardop.

De Zevensprong. Eén van de leerkrachten (met Pionnendiploma) kwam ook even meedoen.

De Rank. Vol bord met pepernoten.

De Rank. Bauke geeft andere leerlingen uitleg over www.raindropchess.com

Simultaan van Karel van Delft aan duo’s en trio’s op cbs Oud Zandbergen (hoogbegaafdenonderwijs).
Noteren op een A-viertje is makkelijker voor kinderen.

Artistieke impressie simultaan cbs Oud Zandbergen (foto leerlingen).

Simultaan tegen duo’s cbs Oud Zandbergen. (foto leerlingen).

Berg en Bosschool. Thomas heeft zelf bedacht dat het heel interessant is om te schaken met bord vol schaakstukken. Het
maakt niet uit of iemand anders het ook al heeft bedacht. Als jij het zelf hebt bedacht, is het creatief.

Het Woudhuis. Na de les spontaan stukken sorteren.

Het Woudhuis. Statement van Dylan.

Hertog van Gelre. Narrenmat. In twee zetten kun je al schaakmat geven!

Hertog van Gelre. Via ‘Schaken is Cool’ kun je tegen de computer en tegen elkaar spelen. www.schaken.wiltsite.nl

Helaas geen mat. Er ontbreekt een ‘helper’, ofwel een stuk dat de zwarte dame dekt.
Je kan niet altijd winnen, maar wel leren en plezier hebben. Dan scoor je toch twee keer in één partij.

Hertog van Gelre. Banterblitz. De trainer heeft één minuut bedenktijd en legt van alles uit tijdens de partij.

De Zevensprong. Seth had opa, oma en zijn zusje uitgenodigd om een les bij te wonen.

Tiemo speelde tegen de rest. Karel gaf tips en uitleg tijdens de partij.

Hertog van Gelre. Video ‘Kijken, Denken, Doen’ met impressies van een les.
https://www.youtube.com/watch?v=O7ZtRtNBq0Y&feature=youtu.be

Schoolschaaklessen: Pepernotenschaak en ‘Kijken, Denken, Doen’
Een jaarlijkse traditie: Pepernotenschaak. Er gebeurt van alles in de lessen. Ongeveer de helft van de
tijd schaken kinderen zelf (partijtjes, minigames).
Tijdens de Pepernotenles op De Zevensprong bekeken we ook foto’s in de nieuwsbrief, maakte één
jongen een proefexamenblad, oefenden kinderen met Chessmatec en Stap 1 hoofdstuk 5 (dekken)
en speelden ze partijtjes. Eén partijtje was via Lichess.org. Die partij hebben we kort besproken.

Paard en loper verwisseld in beginopstelling. Zie https://www.youtube.com/watch?v=g4vomXp6ZUo.

Spelregels: wanneer moet je een partij overspelen?
Tijdens de aspirantenwedstrijden van de Apeldoornse scholencompetitie begon één van de spelers
met een verkeerde beginopstelling. Paarden en lopers waren verwisseld. Na een aantal zetten
kwamen de spelers daar achter. In overleg met de arbiter speelden de spelers door. Wat te doen?
Volgens het reglement van de Apeldoornse scholencompetitie (www.vcsc.nl/index.php/reglement,
regel 2) worden de ‘normale schaakregels’ gehanteerd.
Bedoeld wordt mogelijk de schaakregels van wereldschaakbond FIDE:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/schaakregels/FIDERegels%20voor%20het%20Schaakspel%201-1-2018.pdf
Regel 1 van het reglement van de Apeldoornse scholencompetitie luidt: ‘Spelplezier van alle kinderen
in een sportieve, ontspannen en gezellige sfeer staat voorop!’ Dat biedt ruimte voor interpretatie.
Een partij kan op verschillende manieren verkeerd beginnen: verkeerde beginopstelling, spelers
spelen met verwisselde kleuren, het bord ligt verkeerd.
Het FIDE-reglement geeft in artikel 7 aan wat er in de diverse situaties moet gebeuren.
In het geval van een verkeerde beginopstelling moet de partij worden overgespeeld.
Arbiter Huub Blom zegt dat artikel 7.2.1 van het FIDE reglement heel duidelijk is. De partij moet
ongeldig worden verklaard. Hij merkt op: ‘Bij toernooien met meerdere ronden op een dag natuurlijk
een lastig reglement. Vooral bij jeugdwedstrijden.’
Als spelers met de verkeerde kleur spelen, is het anders. Dan geldt de regel dat je na de tiende zet
moet doorspelen als je met de verkeerde kleur speelt (artikel 7.3).
Coördinator van de Apeldoornse Scholencompetitie Chris Doornekamp meldt desgevraagd:
‘Ik kan aangeven dat het niet onze bedoeling is om ons vast te leggen op de officiële regels van
de wereldschaakbond FIDE. Dat staat ook niet zo in ons reglement. Wel is opgenomen dat we de
normale schaakregels volgen (loop van de stukken, aanraken is zetten).
Het klopt dat we een leuke en sportieve schaakcompetitie organiseren voor alle kinderen van 6-12
jaar in een ontspannen sfeer. Bij onze scholencompetitie zijn er geen officiële arbiters,
maar betrokken vrijwilligers (ouders) die de rol van wedstrijdleider spelen.
Als kinderen per ongeluk een verkeerde beginopstelling opzetten (zoals hier het omwisselen
van paarden en lopers), dan zien we dat als een mooi leermoment voor de volgende keer! In zo'n
geval mag de wedstrijdleider beslissen over een eerlijk vervolg van de wedstrijd. Als nog maar een
paar zetten zijn gedaan, dan ligt het voor de hand om opnieuw te beginnen. Als het achteraf
pas wordt ontdekt, dan gaan we de partij niet meer overspelen.’

Aankondiging 42e ABKS
Het 42e Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS) is zaterdagmiddag 16 februari.
Het toernooi is in het Veluws College aan de Waltersingel 130. Er zijn diverse nevenactiviteiten.
Schoolteams bestaan uit vier spelers met eventueel wisselspelers. Er zijn drie niveaugroepen:
- Starterstoernooi: voor alle beginnende schakers t/m groep 5 (spelen zonder klok)
- Pupillentoernooi: voor kinderen t/m groep 6 die al één of twee jaar schaakervaring hebben
- Aspirantentoernooi: beste teams kwalificeren zich voor voorronden NK schoolschaken
Alle informatie staat op www.schoolschakenapeldoorn.nl
Contact: Chris Doornekamp (ABKS commissie), 06-24830644; schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
Sponsors: Veluws College, Makelaar Reinders.

Sommige velden zijn interessanter dan andere.

Mat! Dat komt er nou van als je de Drie Gouden Regels van de Opening niet toepast.

Pionnendoorbraak creëren. Hoe bereid je een doorbraak voor?

Wit aan zet. Mat via een wachtzet.

Schaaklessen senioren in het Bolwerk: Vrijpion creëren en nieuwe beginnerscursus
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Lessen zijn van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden.
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 5 december schaaklessen voor senioren.
Verslag gevorderden
- Rondvraag: Gevaar meevluggeren bij spelen tegen computer
Zie http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/55-grootmeester-friso-nijboerwaarschuwt-voor-de-domheid-van-tijdnood
- Partijtjes CKK en pepernotenschaak
- Pawn Battle Rules 5 (vrijpion creëren)
- Onderlinge partij op DGT bord + partij bespreken via Fritz
- Eigen partij tegen computer
- Meester tegen amateur 9
- Partij met computer analyseren in Fritz: klik op spatiebalk en schaakprogramma doet een zet, bedenk
wat je zelf zou doen, kijk wat de computer zou doen (activeer functie via menu: Partij, Onbeperkte
analyse), voer zet uit, klik op spatiebalk enzovoort.
- Video MEC pleinfestival 2013
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 12 december schaaklessen voor senioren.
Verslag gevorderden
- Partijtjes Chess Karate Kid 11 en 12, principes toreneindspelen
- Onderlinge partij op DGT bord + partij bespreken via Fritz
- Kloksimultaanpartij Loek van Wely – Karel van Delft (MEC pleinfestival 2013)
- Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Schema: https://videos.chessbase.com/live
- http://en.playchess.com

Woensdag 9 januari 2019 start een nieuwe beginnersgroep 9.00 – 10.30 uur (twaalf lessen)
www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak

http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein

www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf

Masterclass trainers tweede serie: Ernst, Van de Oudeweetering, Ten Hertog, Joesoepov
De trainers van de tweede serie Masterclasses van Schaakacademie Apeldoorn zijn:
16 december 2018 GM Sipke Ernst toreneindspelen
10 februari 2019 IM Arthur van de Oudeweetering materiaalverhoudingen
17 maart 2019 IM Hugo ten Hertog lopereindspel
14 april 2019 GM Artur Joesoepov verdediging
De Masterclasses staan open voor schakers met een Elo-rating van 1900 of meer.
De trainingen zijn in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
Van 13 – 17 uur (inclusief uur pauzes en nazit).
De deelnemersbijdrage is 120 euro voor vier masterclasses.
Deelname per losse masterclass 40 euro.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Site www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Dames schaken elke dinsdagmiddag in Ontmoet & Co.

Dames schaken in Ontmoet & Co
Elke dinsdagmiddag schaakt een dozijn dames in ontmoetingsruimte ‘Ontmoet & Co’ aan de
Roggestraat 35 (tegenover CODA). Van 14.15 tot 16.00 uur worden er partijtjes gespeeld. Zonder
klok. Wie de regels kent, kan meedoen. Wie de regels niet kent, kan dat ter plekke leren.
De damesgroep is voortgekomen uit de vroegere damesvereniging ‘Vrouw en Paard’, die ooit werd
opgericht door An Tramper (Donker). Dat moet zeker meer dan 25 jaar geleden zijn, maar de
precieze oprichtingsdatum weet niemand meer.
Deelnemen is goedkoop. Voor één euro per keer kun je meedoen, inclusief een kopje koffie of thee.
De meeste dames zijn al wat ouder, de oudste is zelfs 92 jaar.
De onderlinge competitie is informeel. Per middag bekijken de dames wie er aanwezig is en wie qua
niveau het beste tegen elkaar kunnen spelen.
Contactpersoon is Els Felthuis (elspeter@kpnmail.nl).
Zie ook: https://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/ detail/?id=871

https://twitter.com/TricksOnlyNL?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email

Concurrenten Stefan Kuipers in Challengers Tata Steel Chess Tournament bekend
Het deelnemersveld van de Challenger groep van het Tata Steel Chess Tournament zijn bekend.
Zie ook https://www.tatasteelchess.com/players/challengers/all-challengers
MuConsult Apeldoorn-speler IM Stefan Kuipers neemt hier aan deel. Hij heeft zich gekwalificeerd
door vorig jaar de hoogste amateurgroep te winnen.
De deelnemers van de Challenger groep zijn:

Lesmateriaal eindspelen
Eindspelsites:
- www.ideachess.com
- www.chess-insights.com/chess-endings.html
- www.thechesswebsite.com/chess-end-game
- https://en.wikipedia.org/wiki/Rook_and_pawn_versus_rook_endgame
- http://exeterchessclub.org.uk/content/rook-endings-theory
- Video Finegold: www.youtube.com/watch?v=fwCvJ5SSDqU
- Video MatoJelic: www.youtube.com/watch?v=XON7NlxvPCc
Stappenmethode:
- Zie hoofdstukken in Stap 4 en 5
Boeken:
- Alburt en Krogius ‘Just the Facts’
- Capablanca Chess Fundamentals
- Silman’s Complete Endgame Course
- Dvoretsky’s Endgame Manual
Online databases waarin je eindspelstellingen met een paar stukken kunt beoordelen:
- Nalimov site www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de
- Finalgen site http://finalgenchess.ovh/home_ing.php
Eindspelstudies:
- http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-vanharold-van-der-heijden
- http://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-the-pawn-is-the-soul-of-the-game
- http://arves.org/arves/index.php/en
Online eindspelen oefenen:
- www.chessvideos.tv/endgame-training/endgame-simulations.php.
- Zelf stellingen opzetten in Lichess.org (menu: Gereedschap, bordbewerker)
Eindspelprincipes. Typical Rook Endgames: Winning with 4 v. 3
- www.chess.com/article/view/typical-rook-endgames
Pawn battle rules:
- www.kenilworthchessclub.org/kenilworthian/2007/10/pawn-battle-rules-andstrategies.html
- www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf

Becommentarieerde partijen in trainingen bespreken
Een goede training bestaat uit diverse ‘bouwstenen’, zoals een rondvraag, tactiek, eindspelen,
openingen, eigen partijen analyseren, varia en becommentarieerde partijen bespreken.
Van becommentarieerde partijen kun je veel leren. Belangrijk is dat de informatie aansluit op het
niveau van leerlingen. Werkvormen moeten ‘actief’ zijn: quiz, in duo’s overleggen en dergelijke.
Een trainer kan bijvoorbeeld een eigen partij bespreken. Als hij die partij zelf heeft geanalyseerd, kan
hij er veel nuttige dingen over vertellen. Leerlingen vinden het vaak leuk zulke partijen te bespreken.
Karel van Delft heeft afgelopen weken een paar keer een remisepartij besproken die hij in een
kloksimultaan tegen GM Loek van Wely heeft gespeeld (Pleinfestival Max Euwe Centrum 2013).
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/7/Game9537140.html
Deze partij is ook in een video te zien: https://www.youtube.com/watch?v=XGMPlJHu-0c&t=50s
Nuttig is ook goede leerboeken te bespreken. Dat kan in quizvorm. Een goed leerboek blijft ‘Oordeel
en Plan’ van Euwe. Karel van Delft heeft in 1994 (in de tijd van Fritz 2) samenvattingen gemaakt van
twee boeken van Euwe: ‘Meester tegen amateur’ en ‘Amateur wordt meester’. Met deze partijen
heeft hij vroeger al getraind met onder meer Thomas Beerdsen, Armen Hachijan en Merijn van Delft.
Nog steeds gebruikt hij de samenvattingen bij trainingen van Schaakacademie Apeldoorn.

Als voorbeeld, samenvatting hoofdstuk 1 van het boek ‘Meester tegen amateur’ in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/7/Game10130921.html
In het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ van Merijn van Delft en Karel van Delft staat een tekst over
‘becommentarieerde partijen’.
B3.6 Becommentarieerde partijen
Om sterker te leren schaken is het goed wekelijks een paar becommentarieerde partijen na te
spelen. Dat zijn partijen waarin de gespeelde zetten (ook wel tekstzetten genoemd) worden
toegelicht in woorden en varianten. Daardoor leer je veel typische stellingen met bijbehorende
standaardplannen kennen. Beperk je daarbij niet tot partijen met openingen die je zelf speelt.
Becommentarieerde partijen vind je in boeken zoals ‘Understanding chess move by move’ van John
Nunn en tijdschriften zoals ‘New in Chess magazine’. Hoe meer er in woorden wordt uitgelegd, hoe
beter. Het is belangrijk dat je die partijen actief bestudeert.
Dat kan op de volgende manier:
1. Speel de partij na en probeer het commentaar te begrijpen. Zetten en commentaar die je niet
begrijpt, noteer je en leg je aan je trainer of een trainingspartner voor.
2. Speel de partij nogmaals door en noteer in je dagboek de twee of drie belangrijkste vuistregels (=
opmerkingen met een algemene betekenis).
3. Speel de partij weer een keer door en ‘voorspel’ de zetten van de winnende speler. Noem daarbij
steeds minstens één reden om een zet te spelen. Hierdoor toets je of je het spelverloop begrijpt en
merk je welke fasen nog onduidelijk zijn. Zetten die je hebt begrepen, kun je namelijk makkelijk
onthouden. Van zetten die je niet meer wist, lees je het commentaar nogmaals.
4. Belangrijke thematische stellingen sla je op in een computerbestand.
Door op zo‘n actieve manier te leren, overdenk je beter wat er aan de hand is en maak je je kennis,
inzichten en vaardigheden eigen. Het leidt er toe dat je de geleerde thema‘s ook zelf eerder kunt
herkennen en de geleerde technieken zelf kunt gaan toepassen in je eigen partijen. Het is een
intensieve manier van studeren, maar het levert wel wat op. Je kunt beter één partij grondig
bestuderen en er echt wat van leren, dan meerdere partijen vrij vluchtig naspelen zonder dat je er
wat van opsteekt.
Partijen van de oude meesters worden klassieke partijen genoemd. Garry Kasparov heeft de
schaakhistorie beschreven in zijn prachtige serie ‘My great predecessors’. Hieraan verwant is het
genre toernooiboeken, met als bekendste voorbeeld ‘Zürich International Tournament 1953’ van
David Bronstein. Pas recentelijk uitgekomen is ‘Curacao 1962’ van Jan Timman en ‘San Luis 2005’ van
Alik Gershon en Igor Nor. Ook partijverzamelingen van ‘s werelds beste spelers zijn een dankbare
bron van inspiratie. De bekendste in zijn soort is ‘My 60 memorable games’ van Bobby Fischer. Een
moderne klassieker is ‘Fire on board’ van Alexei Shirov.
Preview boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ (ook als ebook verkrijgbaar):
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen

Meest spectaculaire partij: stelling na 11... Nc6 in Stockfish-AlphaZero, 11 zetten later moet AlphaZero al opgeven!

Nieuws over Deep Mind’s AlphaZero
Jeroen Noomen meldt:
Vorig jaar baarde Google's Deep Mind enorm opzien met een nieuwe benadering voor schaak
engines. Hun nieuwe creatie AlphaZero leerde schaken vanaf 'nul' door zichzelf te trainen met een
neuraal netwerk en daarvan te leren. Een testmatch tegen de regerende nummer 1 van de wereld,
Stockfish, won AlphaZero met 68-32 zonder een partij te verliezen.
We zijn nu een jaar later en DeepMind publiceerde op 6 december nieuw materiaal over AlphaZero.
Men heeft duidelijk de kritiek ter harte genomen en aanvullende informatie verschaft. Zo zijn er nu
veel meer partijen vrijgegeven, werden matches tegen Stockfish herhaald onder gelijkwaardigere
omstandigheden en is meer informatie beschikbaar over de werkwijze van DeepMind. Hieronder een
aantal links voor de geïnteresseerde lezer.
Voor mijzelf was een match AlphaZero-Stockfish over 100 partijen met mijn TCEC 9 superfinale
openingenset het meest interessant. Het geeft voldoening dat DeepMind de moeite heeft genomen
om de testcondities zo aan te passen dat ze de TCEC superfinale condities dicht benaderen. En
natuurlijk dat ze een match hebben gespeeld met openingen die ik geselecteerd heb. Het resultaat
was nogal verrassend: AlphaZero won slechts met 54,5-45,5 (17 winstpartijen, 8 verliespartijen en 75
remises). Dit komt overeen met een Elo verschil van slechts 31. Merk op dat de huidige Stockfish 10

ruim 100 elo sterker is dan Stockfish 8 en dat dus onduidelijk is of AlphaZero wel van Stockfish 10 kan
winnen. Misschien dat we daar volgend jaar meer over horen.
Alle 100 partijen in gameviewer:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/8/Game2222703.html
Naspelen van harte aanbevolen, mijn openingenselectie leidt regelmatig tot spectaculaire partijen.
Links:
https://www.chess.com/news/view/updated-alphazero-crushes-stockfish-in-new-1-000-game-match
http://science.sciencemag.org/content/362/6419/1140
https://deepmind.com/research/alphago/alphazero-resources
https://deepmind.com/blog/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go
Interessant commentaar van GM Matthew Sadler:
The first thing that players will notice is AlphaZero's style, says Matthew Sadler – “the way its pieces
swarm around the opponent’s king with purpose and power”. Underpinning that, he says, is
AlphaZero’s highly dynamic game play that maximises the activity and mobility of its own pieces
while minimising the activity and mobility of its opponent’s pieces. Counterintuitively, AlphaZero also
seems to place less value on “material”, an idea that underpins the modern game where each piece
has a value and if one player has a greater value of pieces on the board than the other, then they
have a material advantage. Instead, AlphaZero is willing to sacrifice material early in a game for gains
that will only be recouped in the long-term.
“Impressively, it manages to impose its style of play across a very wide range of positions and
openings,” says Matthew, who also observes that it plays in a very deliberate style from its first move
with a “very human sense of consistent purpose”.
“Traditional engines are exceptionally strong and make few obvious mistakes, but can drift when
faced with positions with no concrete and calculable solution,” he says. “It's precisely in such
positions where ‘feeling’, ‘insight’ or ‘intuition’ is required that AlphaZero comes into its own."
Bron: https://deepmind.com/blog/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go

Nog een extraatje: ik heb 23 spectaculaire partijen van kort commentaar voorzien in het Rybka
forum: http://rybkaforum.net/cgi-bin/rybkaforum/topic_show.pl?pid=581938
Dit schaak is zoveel leuker dan wat de top GM's tegenwoordig produceren ;-)).

http://blogchess2016.blogspot.com

AlphaZero: Shedding new light on Chess, Shogi and Go. Evaluatierapport te downloaden:
https://deepmind.com/blog/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go
Demis Hassabis
https://twitter.com/demishassabis
Garry Kasparov: Chess, a Drosophila of reasoning:
http://science.sciencemag.org/content/362/6419/1087
DeepMind's AlphaZero now showing human-like intuition in historical 'turning point' for AI:
https://news.yahoo.com/deepmind-apos-alphazero-now-showing-190000147.html
AlphaZero's Attacking Chess, IM Anna Rudolf:
https://www.youtube.com/watch?v=nPexHaFL1uo

Quote Bobby Fischer: ‘Tactics flow from a superior position.’
Een positioneel sterke stelling levert tactische mogelijkheden op.
Zie bijvoorbeeld Bobby Fischer vs Oscar Panno: King's Indian Attack, Buenos Aires 1970:
https://www.youtube.com/watch?v=nkXZs1DHSV8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00tmFrVRyuwWlauxQ_PQv7XFn1Lk9b_TRcxL1fghPIEh9yWQd-yojAtE
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/8/Game11198031.html
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PJK OSBO 2019 A t/m E 3 en 4 januari in Doetinchem
Lars P. Dam meldt namens de OSBO jeugdcommissie bovenstaande informatie.
Dit jaar neemt SV Doetinchem het stokje over van Apeldoorn dat vele jaren de organisatie voor zijn
rekening heeft genomen.
Voor alle categorieën geldt: twee wedstrijddagen.
Voldoende tijd per partij (45m + 10s voor A t/m D, 25m + 10s voor E).
Notatieplicht voor groep A t/m D.

OSBO snelschaakkampioenschap 5 januari 2019
Erik Wille meldt:
Op zaterdag 5 januari opent ASV het nieuwe schaakjaar met het individuele OSBOsnelschaakkampioenschap.
Gespeeld wordt volgens systeem Amsterdam, d.w.z. drie voorronden in vierkampen en vervolgens
een dubbelrondige finalegroep, speeltempo 5 minuten p.p.p.p.
Prijzen
Finalegroep A:
1e prijs: € 150,00
Finalegroep B:
1e prijs: € 50,00
Finalegroep C en volgende: 1e prijs: € 20,00
Ook de 2e en 3e prijzen in de diverse groepen zijn geldprijzen.
Speelzaal: Dagbesteding Het Pleijwerk, Vlamoven 22-24 in Arnhem.
Meer info op https://www.asv-schaken.nl/osbo-snelschaakkampioenschap-2019
Aanmelden bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl

Video Dutch Internet Chess Championships
Stefan Kuipers meldt via Twitter:
https://twitter.com/TricksOnlyNL?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
In the unfortunate case you've missed the Dutch Internet Chess Championships this Saturday: don't
panic! The full coverage of the event will be uploaded on YouTube. Today the first part with the
round of the last 16 players. Enjoy :-)
Dutch Internet Chess Championship - Last 16
https://www.youtube.com/watch?v=yglB3_mjQgo&feature=youtu.be
Dutch Internet Chess Championship - Quarter Finals:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Bvqpe-t0f70
Dutch Internet Chess Championship - Semi Finals
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SamAPwF4gmg
Dutch Internet Chess Championship - Final
https://www.youtube.com/watch?v=Lkx-TCG752s&feature=youtu.be

Partijen MuConsult Apeldoorn spelers in EK rapid en blitz in Skopje
MuConsult Apeldoorn spelers IM Max Warmerdam, IM Robby Kevlishvili en IM Thomas Beerdsen
namen van 6 tot 9 december deel aan het EK rapid en blitz in Skopje (Macedonië).
Toernooisite: https://eirbcc2018.com.mk
Alle partijen in gameviewer op Schaaksite.nl:
https://www.schaaksite.nl/2018/12/09/europees-kampioenschap-rapid-en-blitz-2018
Partijen MuConsult Apeldoorn spelers in gameviewers (met dank aan Thomas):
Blitz Beerdsen: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/10/Game17061718.html
Blitz Kevlishvili: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/10/Game17164375.html
Blitz Warmerdam: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/10/Game17224093.html
Rapid Beerdsen: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/10/Game17267000.html
Rapid Kevlishvili: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/10/Game17307578.html
Rapid Warmerdam: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/10/Game17348828.html

Münchener Schachstiftung Imagefilm
Met onder meer GM Stefan Kindermann en Dijana Dengler:
https://www.youtube.com/watch?v=QGfHqYzNdG8&fbclid=IwAR0d45hPO9ixT4AluSo2pP_yAYqRpw9_I--mF8ETfC3xv9sURzX17BRlns
Schaken is een machtig hulpmiddel bij ‘Empowerment’
Zie ook: https://www.schachstiftung-muenchen.de
Zie verder video Dijana Dengler over schaken voor mensen met ‘special needs’:
http://www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014

Rex Sinquefield
Video https://www.youtube.com/watch?v=nbvrDspsGNU
Verhaal: https://www.chess.com/news/view/on-the-ground-and-in-the-air-fabiano-the-dog-walkerskydiving-chess#rex-sinquefield

GM Ton Sijbrands tijdens een JSG-training van GM Sipke Ernst in Denksportcentrum Apeldoorn in 2012.
Zie http://www.schaaktalent.nl/index.php/jsg
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IlF9YzcXUlQ&list=UUKbIC72JPs2Pd-nWSOpApsQ&index=1&feature=plcp
Video workshop Sijbrands in 1992 met schaakjeugd in Apeldoorn: https://www.youtube.com/watch?v=Qu7BqPgioZ4

Simultaan Ton Sijbrands in Apeldoorn
Damclub Apeldoorn meldt:
Voormalig wereldkampioen Ton Sijbrands is vrijdag 14 december te gast bij Damclub Apeldoorn. In
een simultaan neemt de legendarische dammer het dan op tegen 24 tegenstanders.
Plaats van handeling is Denksportcentrum Noord aan de Sleutelbloemstraat 22. Het damfestijn start
om 19.45 uur. De tegenstanders van Sijbrands zijn dammers uit de regio en spelers van DCA.
Toeschouwers zijn van harte welkom en de toegang is gratis.
damclubapeldoorn.nl
Ton Sijbrands over Baba Sy; Geheimen van een Grootmeester
https://www.youtube.com/watch?v=sjgUY57Xv8A
Ton Sijbrands - Moord in de Damwereld
https://www.youtube.com/watch?v=1fJ46TjyLQg

Enquete Christopher Chabris over gewoonten, ervaringen en attitudes over vaardigheden
Psycholoog Dr. Chris Chabris (USA) meldt in een bericht aan de redactie van deze nieuwsbrief:
We are conducting research on chess players' practice habits, experience, and attitudes toward their
own skill. We plan to use this research to learn how players from all skill levels choose to practice,
and how effective different types of practice are for improvement.
Why is this study being done?
We want to learn more about how chess players practice, improve, and think about their own skill.
This may help us learn about how people can improve their abilities in other areas besides chess
Anonymous links to survey:
https://goo.gl/FnJaK8
https://meyerchabris.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9np9C0geAd92IxD
Chabris is gepromoveerd op onderzoek naar het denken van schakers.
Hij is bekend van zijn boek ‘The invisible gorilla’.
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Chabris
Zijn website: www.chabris.com
Hij was redacteur van het magazine American Chess Journal: www.chabris.com/pub/acj

GM Judit Polgar Honorary FIDE Vice-President
GM Judit Polgar twittert:
I was appointed as Honorary FIDE Vice-President! I will focus my efforts on chess development all
over the world, including promoting chess in schools, popularization of the game and improving the
level of tournament organization.
Twitter: https://twitter.com/GMJuditPolgar
FIDE site: www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/11309-gm-judit-polgar-appointedas-honorary-fide-vice-president.html

London Chess Conference 2018
Op de site verschijnt informatie over de zesde conferentie die 8 en 9 december 2018 is gehouden.
https://londonchessconference.com
https://londonchessconference.com/london-chess-conference-2018-programme

24 Schach-Weihnachtsrätsel
Met dank aan Walter Rädler:
https://schulschachstiftung.de/wp-content/uploads/2018/12/24Weihnachtsb%c3%a4ume.pdf
https://schulschachstiftung.de/2018/12/03/24-schach-weihnachtsraetsel-in-weihnachtsbaum-format

How Norway went crazy for chess
https://www.visitnorway.com/media/news-from-norway/knight-life-how-norway-went-crazy-for-chess

Chess.com Puzzle Rush
Chess.com heeft een nieuwe trainingsvorm: de Puzzle Rush. Je moet zo veel mogelijk tactische
opgaven oplossen in vijf minuten. Bij drie fouten is het afgelopen. De rush heeft een oplopende
moeilijkheidsgraad.
Via deze link kun je de rush doen: https://www.chess.com/puzzles/rush.
GM Serper: ‘In essence, this entertaining game tests two things: your ability to recognize patterns
and your speed! You could be an ultimate opening exert, a wizard of positional play and an endgame
maven, but all these skills won't help you in Puzzle Rush.’
Zie verder https://www.chess.com/article/view/are-you-addicted-to-puzzle-rush.
Het record staat op 55 en is in handen van GM Hikaru Nakamura. De Apeldoornse IM’s Stefan
Kuipers en Thomas Beerdsen hebben respectievelijk een recordscore van 45 en 46.

The story of how Judit Polgar became the strongest woman player in the world
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ih5gnS-c-pE

Practical Chess Beauty
The leading publishing house Quality Chess has just released a new title by Yochanan Afek.
Summing up a creative career of over 50 years the new hardcover book introduces in 464 pages
Yochanan’s selected endgame studies, games and fragments, as well as bites from his problems in
other genres all presented in thematic chapters. The book is available in online chess shops and on
the publisher’s website also in a digital version from Forward Chess.
www.qualitychess.co.uk/products/2/333/practical_chess_beauty_hardcover_by_yochanan_afek
https://www.newinchess.com/practical-chess-beauty
www.debestezet.nl/catalog/product_info.php?products_id=4002
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-
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25. Tfe1!

Schoonheidsprijs voor Thomas Beerdsen in Schotse opening
IM Thomas Beerdsen won in de vierde ronde van de Meesterklasse de New In Chess schoonheidsprijs
voor zijn partij.
https://schaken.nl/nieuws/weer-prijs-voor-beerdsen-met-het-schots

Mate in one move
Zie https://chessplus.net nieuwsbrief 17.

Daily Chess Improvement: Tartakower Chess Tactic
https://gamesmaven.io/chessdailynews/improvement/daily-chess-improvement-tartakower-chesstactic-JcjpVoPKD0-6927MYuyZ7Q

Sportief gedrag aan het bord
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=g-6kTKQSJiA

Driehoekje
Zwart aan zet kan remise maken.
Speel de stelling eerst zelf uit.
Vergelijk dit dan met een computeranalyse.
Via Fritz: Maak bord leeg (S toets indrukken), zet stelling op en analyseer (bijvoorbeeld door
spatiebalk per zet in te drukken.
Via Lichess.org: Zet stelling op via menu Gereedschap, Bordbewerker, bord leeg maken, stelling
opzetten, zwart aan zet, Analyse of ‘Ga vanaf hier verder’ enzovoort.

Schaakprogramma voor kinderen The Foolish King
Gratis Engelstalig schaakprogramma voor kinderen via site en app:
- https://thefoolishking.com/#
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thefoolishking

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
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 Skypen 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 75 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
-

-

9-16 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com
14 december Denksportcentrum Noord simultaan GM Ton Sijbrands damclubapeldoorn.nl
15 december vijfde ronde Meesterklasse MuConsult Apeldoorn - Kennemer Combinatie
Aanvang 13 uur Denksportcentrum Noord in Apeldoorn Sleutelbloemstraat 22
Live uitzending partijen https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/live
16 december 2018 Masterclass GM Sipke Ernst rekenvaardigheid
3 en 4 januari 2019 PJK OSBO 2019 A t/m E 3 en 4 januari in Doetinchem
5 januari 2019 Arnhem OSBO snelschaakkampioenschap
https://www.asv-schaken.nl/osbo-snelschaakkampioenschap-2019
11 t/m 27 januari 2019 Wijk aan Zee 81e editie Tata Steel Chess Tournament
https://www.tatasteelchess.com
17 januari t/m 20 januari 2019 Tata Steel NK journalisten
26 januari 2019 The tenth international ARVES Study Solving Day
8 februari 2019 Stappenexamen De Schaakmaat
10 februari 2019 Masterclass IM Arthur van de Oudeweetering materiaalverhoudingen
16 februari 2019 ABKS
17 februari 2019 Samsam Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
1-10 maart 2019 Batavia schaaktoernooi Amsterdam
17 maart 2019 Masterclass IM Hugo ten Hertog lopereindspel
31 maart 2019 MSA training Konings-Indisch
14 april 2019 Masterclass GM Artur Joesoepov verdediging
5 juli 2019 Stappenexamen De Schaakmaat
22 juli 2019 - 1 augustus 2019 https://www.facebook.com/OpenNKDieren

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2018-2019 http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
Bijzondere dagen en vakanties: http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden pupillen 18.30 – 19.30 uur
Dinsdag 20 november
Dinsdag 15 januari
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 12 maart
Dinsdag 16 april
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden aspiranten 18.30 – 19.30 uur
Dinsdag 27 november
Dinsdag 22 januari
Dinsdag 12 februari
Dinsdag 19 maart
Dinsdag 23 april
Speeldata KNSB-competitie 2018-2019 www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie
Ronde 5: 15 december 2018
Ronde 6: 9 februari 2019
Ronde 7: 16 maart 2019
Ronde 8: 13 april 2019
Ronde 9: 11 mei 2019

Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
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.vcsc.nl
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl
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
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
Meer schaaksites
Nederlands
www.schaaksite.nl
www.schaaksite.nl/category/kranten

www.correspondentieschaken.nl
http://lennartootes.com
www.maxeuwe.nl
www.afekchess.com
www.anishgiri.nl
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://chessbase.in
https://videos.chessbase.com/index
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
www.reddit.com/search?q=chess
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com
Duits
https://schachbundesliga.de
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski)
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl
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

Schaakwinkels
www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl
https://www.newinchess.com
https://www.schaakbond-winkel.nl
www.digitalgametechnology.com
www.schaakboek.nl

Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019
Pupillen – teams poule A
1
De Regenboog 1
2
De Regenboog 2
3
KWS 1
4
KWS 2

5
6
7
8

De Korenaar
De Wegwijzer
De Sjofar - De Horst
Eben Haëzer

Pupillen – teams poule B
1
De Regenboog 3
2
De Schakel
3
De Diamant
4
De Zonnewende 1

5
6
7
8

De Zonnewende 2
Het Bolwerk
Berg en Bos
Hertog van Gelre

Voorronden poule A en poule B
datum
1-2
Dinsdag 20
november
3-4-5
Dinsdag 15 januari
6-7

Dinsdag 5 februari

lokatie poule A
De Regenboog
Lage Landenlaan 1
KWS
Prof. Röntgenstraat 10
De Wegwijzer
Eburonenstraat 48

Finaleronden poule A en poule B
datum
lokatie Topklasse
(nrs 1 t/m 4)
1-2
De Zonnewende
Dinsdag 12 maart
Ravelijn 382
3-4-5
De Sjofar
Dinsdag 16 april
Glazeniershorst
403/404
6-7
De Regenboog
Vrijdag 17 mei
Lage Landenlaan 1

Indeling 8-kamp
1
2
3
4
5
6
7

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
3-4
5-3

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
1-6
6-2

lokatie poule B
De Schakel;
Rederijkershoeve 21
De Diamant; Laan van de
Leeuw 299
Hertog van Gelre;
Morellenlaan 47

aanvang
18.30u

lokatie 1e klasse
(nrs 5 t/m 8)
De Diamant
Laan van de Leeuw 299
De Korenaar
Staringlaan 53

aanvang

De Regenboog
Lage Landenlaan 1

18.30u

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
2-5
7-1

18.30u
18.30u

18.30u
18.30u

Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019
Aspiranten – teams poule A
1
De Regenboog 1
2
De Regenboog 2
3
KWS 1
4
KWS 2

5
6
7
8

De Schakel
De Zonnewende
De Sjofar – De Horst 1
Eben Haezer

Aspiranten – teams poule B
1
De Regenboog 3
2
De Pion
3
De Terebint
4
Het Woudhuis

5
6
7
8

Sprengenpark
De Wegwijzer
De Diamant
De Sjofar – De Horst 2

Voorronden poule A en poule B
datum
1-2
Dinsdag 27 november
3-4-5

Dinsdag 22 januari

6-7

Dinsdag 12 februari

lokatie poule A
De Regenboog
Lage Landenlaan 1
De Schakel
Rederijkershoeve 21
De Schakel
Rederijkershoeve 21

Finaleronden poule A en poule B
datum
lokatie Topklasse
(nrs 1 t/m 4)
1-2
De Sjofar
Dinsdag 19 maart
Glazeniershorst
403/404
3-4-5
De Zonnewende
Dinsdag 23 april
Ravelijn 382
6-7
De Regenboog
Vrijdag 24 mei
Lage Landenlaan 1
Indeling 8-kamp
1
2
3
4
5
6
7

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
3-4
5-3

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
1-6
6-2

lokatie poule B
De Vliegenier (De Pion)
Laan van Charleston 75
De Terebint
Rederijkershoeve 19
De Terebint
Rederijkershoeve 19

aanvang
18.30u

lokatie 1e klasse
(nrs 5 t/m 8)
KWS
Prof. Röntgenstraat 10

aanvang

De Vliegenier (De Pion)
Laan van Charleston 75
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

18.30u

18.30u
18.30u

18.30u

18.30u

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
2-5
7-1

Schaakscholen Apeldoorn
1. PCBS De Regenboog
Lage Landenlaan 1
055-3667288

Contactpersoon
Chris Doornekamp
06-24830644;
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

Pupillen
3

Aspirant
3

2. KBS De Zonnewende
Ravelijn 382
055-5058800

Xanthine Bruines-Gerritse
X_Gerritse@upcmail.nl

2

1

3. PCBS De Sjofar – De Horst
Glazeniershorst 403/404
055-5337856

Kristel Terpstra
schakensjofarhorst@outlook.com

4. De PION
(Woudhuis, Bundel &
Vliegenier)
Laan van Charleston 75
055-3660012

Jean-Paul de Haas
055depion@gmail.com

5. PCBS De Wegwijzer
Eburonenstraat 48
055-3554624

Marcel Driessen
marcel@familie-driessen.nl

1

1

6. KBS De Schakel
Rederijkershoeve 21
055-5338405

Ria van der Valk
secretariaat@sv-deschakel.nl

1

1

7. PCBS De Diamant
Laan van de Leeuw 299
055-3665671/
055-7630402

Klaas Broos
klaas.broos@witteveenbos.com
Petra Broos
petrabroos@planet.nl

1

1

8. PCBS Koningin
Wilhelminaschool
Prof. Röntgenstraat 10
055-5212389

Jeroen Reinders
jeroen@reinders.eu
Fred Niezink
f.niezink@solcon.nl

2

2

9. PCBS De Terebint
Rederijkershoeve 19
055-5414188

Dina Kruize
j.d.kruize@kpnplanet.nl

Schaakscholen Apeldoorn
10. KBS Hertog van Gelre
Morellenlaan 47
055-3665298

Contactpersoon
Marijke Weller
marijkeweller@gmail.com
Susanne Linthorst
linthorstsusanne@gmail.com

11. OBS Sprengenpark
Schotweg 95
055-3552237

Ramses Pos
ramses.inge@gmail.com

12. Schaakschool Het Bolwerk
Schaakacademie Apeldoorn
Het Bolwerk; Ravelijn 55

Karel van Delft
k.vandelft@planet.nl

13. Het Woudhuis
Ravelijn 55

Audrey Spoelman
audrey.spoelman@gmail.com

1

2

1

1

Pupillen
1

Aspirant

1

1

1

14. Berg en Bosschool
Soerenseweg 105

Karel van Delft
k.vandelft@planet.nl

1

15. Eben Haëzerschool
Gijsbrechtgaarde 110

Arjen Lambers
voorzitter@kineto.nl

1

16. PCBO De Korenaar
Staringlaan 53

Chris Doornekamp
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

1

17. De Schaakmaat
De Stolp, Violierenplein 101

Bert Denekamp
b.denekamp@live.nl
Andrea Denekamp
andreadenekamp@kpnmail.nl
Tjapko Adams
allezes@slot-lodensteyn.demon.nl
16

1

16

