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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.
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Eerste nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
De schaakacademie is een initiatief van Karel van Delft, die ook deze brief maakt.
De brief komt ongeveer tweewekelijks uit. De verzending gebeurt per email.
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven eveneens te lezen.

Nico Zwirs

Stertrainingen
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert in het seizoen 2015 - 2016 trainingen op vier niveaus.
Trainers zijn Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft. Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn.
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.

Schaakschool in Apeldoorn
De schaakschool voor jeugd begint woensdagmiddag 26 augustus in Het Bolwerk.
Er zijn drie niveaugroepen.
Meer informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Op de site kun je een folder downloaden.
Iedere deelnemer krijgt het boekje ‘Ik leer schaken’.

Schaakexpressie
Schaakexpressie is een lesvorm waarbij leerlingen een zelfgekozen schaakonderwerp combineren
met een expressievorm.
Voor een voorbeeld (met video) zie www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft.

Facebook groep Schaakpsychologie
In deze groep kun je informatie melden over schaakpsychologische onderwerpen. Je kunt vragen
stellen en op vragen antwoorden. Je kan tips geven of links naar interessante sites en artikelen.
Ook kun je bijvoorbeeld lezingen aanmelden.
De groep telt 472 leden. Beheerder is Karel van Delft.

Boek Schoolschaken
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bespreekt schaakdidactiek, organisatie van een
schoolclub, wetenschappelijk onderzoek naar educatieve meerwaarde van schaken alsook schaken
voor mensen met beperkingen.
Hoofdstuk 20 bestaat uit een alfabet van 328 werkvormen en lestips voor schaakonderwijs.
Voor een preview zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.

App Alterman chess
Een erg leuke en educatieve app om te leren schaken. De app kost 2,84 euro.
Zie https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altermanchess.AltermanChess.
Zie http://www.altermanchess.com/#!appenglish/c10i9.
Lois Weller demonstreert de (niet meer beschikbare) bèta-versie ‘Chess World’:
www.youtube.com/watch?v=OmZY6KuRTZU&feature=youtu.be.

Wit aan zet (stelling uit studie)

Afek tijdens Dieren 2014

Meest recente uitgave

GM titel eindspelcompositie Yochanan Afek
Yochanan Afek krijgt in augustus de GM-titel eindspelcompositie tijdens het FIDE-congres in Polen.
Hier over zijn artikelen geschreven door zijn leerling GM David Klein en Peter Doggers.
Zie http://schaaksite.nl/page.php?al=yochanan-afek-is-grootmeester-in-eindspelcompositie.
Zie http://www.chess.com/news/yochanan-afek-earns-gm-title-for-composition-4701.
Afek geeft individuele en groepstrainingen.
Zijn site is www.afekchess.com.
Veel Apeldoornse jeugdschakers hebben met hem getraind nadat hij in 1995 Merijn van Delft en
Karel van Delft ontmoette tijdens een jeugd-EK in Polen.
Met IM Hans Böhm geeft Afek jaarlijks een boek uit in de serie ‘Wij presenteren….’.
De boeken behandelen elk één schaakstuk. Ze bevatten veel thematische stellingen en studies.
Het is goed trainingsmateriaal voor ambitieuze (jeugd)spelers die tegelijk willen leren en genieten.
Afeks boek ‘Invisible Chess Moves’ is inmiddels in diverse talen verschenen.

Apeldoorns kroegloperstoernooi
Schaakstad Apeldoorn houdt zondag 28 juni het derde Apeldoorns Kroegloperstoernooi.
Meer informatie: www.schaakstad-apeldoorn.nl.

Apeldoorners in Pula Open
Merijn van Delft, Evi Zickelbein en Freddie van der Elburg doen van 13 tot 20 juni mee aan het Pula
Open in Kroatië: www.skpula.hr/Pula%20Open%202015/en/index%20en%2015.htm.

Merijn van Delft en Freddie van der Elburg speelden in de derde ronde op bord 9 en 10 (foto’s Evi Zickelbein).

Merijn van Delft profiteerde van een blunder van Eszter Drudas: 47...Pd7, 48. Pxd7 Kxd7, 49. Tc8.

Op bord 5 ging GM Drazic in de eerste ronde met 22…h6 vies de mist in tegen Mrdjen, een speler
met 526 Elo punten minder. Ook op dat niveau moet je de ‘oversteekregel’ toepassen (= net als in
het verkeer kijken of er een auto aan komt).
Cruijff zei al: ‘Als je niet kijkt, zie je niets.’
Een Russisch gezegde luidt: ‘Ook de groten koken met water.’

GM Zhaoqin Peng vs FM Thomas Beerdsen.

Thomas Beerdsen drie GM-remises in OKU
FM Thomas Beerdsen maakte begin juni drie maal remise tegen een GM tijdens het uitstekend
georganiseerde Open Kampioenschap van Utrecht. Zie www.paulkeres.nl/oku.
In een video vertelde Thomas drie jaar geleden hoe je als jeugdspeler kunt trainen:
www.youtube.com/watch?v=_j17DhUV9Yc&list=UUKbIC72JPs2Pd-nWSOpApsQ

NK met GM Roeland Pruijssers
Het NK vindt van 4 t/m 12 juli plaats in Amsterdam.
De top drie op de startranglijst bestaat uit Giri, Van Wely en Tiviakov.
Eén van de deelnemers is GM Roeland Pruijssers. Hij heeft zich gekwalificeerd door vorig jaar als
beste Nederlander te eindigen in het Open NK.
Pruijssers heeft een groot deel van zijn schaakopleiding in Apeldoorn gevolgd. Hij heeft zelf veel
trainingen gegeven. Ook als jeugdspeler. Je leert van zelf les geven.

Open NK Dieren
Honderden schakers beleven elk jaar weer veel schaakplezier aan deelname aan het Open
NK in Dieren.
Zie http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2015/inschrijving-geopend.

Max Euwe Centrum Pleinfestival
Het Max Euwe Centrum houdt zaterdag 27 juni weer een Pleinfestival. Voor het programma zie
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/374mec-pleinfestival-zaterdag-27-juni-2015.

HSG Open
In Hilversum vindt van 19-21 juni het HSG Open plaats.
Dagelijks zijn er twee partijen.
Zie www.hsgopen.nl/website.

Chess24 bericht over Norway Chess
De site Chess24 covert talrijke toptoernooien.
De site bezoeken is gratis. Een aantal extra diensten kost geld.
Vanaf 16 juni zijn dagelijks live partijen met commentaar te volgen uit Noorwegen.
Daar spelen de beste spelers van de wereld tegen elkaar, waaronder Carlsen, Anand en Giri.
Zie https://chess24.com/en.

Quote Mednis over het eindspel
‘After a bad opening, there is hope for the middle game. After a bad middle game, there is hope for
the endgame. But once you are in the endgame, the moment of truth has arrived.’
- GM Edmar Mednis.
Bron: www.chessquotes.com/topic-endings.

Kalender
-

13-20 juni: Pula Open
16 juni: begin Norway Chess
19-21 juni: HSG Open Hilversum
27 juni: MEC Pleinfestival Amsterdam
28 juni: Apeldoorns kroegloperstoernooi
4-12 juli: NK Amsterdam
20-30 juli: Open NK Dieren
1 augustus: sluiting aanmelding Stertrainingen
26 augustus: begin Schaakschool in Apeldoorn

