Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 110 – 31 oktober 2019
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.

Hertog van Gelre. Partijanalyse Jolien, Tim en Hugo. (foto Lois Weller)
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 110
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 388 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (505 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.
Ook delen clubs (Schaakstad Apeldoorn) en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Lessen onder schooltijd op scholen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak. Karel van Delft geeft schaaklessen aan alle leerlingen vanaf groep 3 op
Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede geeft hij les aan klassen hoogbegaafde leerlingen.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op Apeldoornse basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur
Basisschool Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag 12.15 uur
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Er zijn lessen van 10.15-11.45 uur. De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur,
waarvan een half uur onderling partijen spelen.
De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Masterclasses: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Talenttraining: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA-trainingen
Schaaklessen voor mensen (volwassenen en jeugd) met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training Voor volwassen en jeugd, ook duo’s
Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag. ENGIE Young Professionals 1 november ‘schaken en strategisch denken’.
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

Mika toont offer Lxf2+. Als de witte koning slaat wint …Pg4 schaak een dame.
Partij (zie ook nieuwsbrief 109): http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/9/Game425768015.html

Duo Mika en Hidde consultatieschaak tegen Quentin.
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/31/Game685279515.html

Pat! Als je steeds schaak blijft zetten, kan het nooit pat worden.

Schaakschool Het Bolwerk: Een onverwachte combinatie en het Wolga-gambiet
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Besproken onderwerpen 30 oktober
Groep 1
- Samen tegen Schaken is Cool
- Chessmatec
- Chess Course blz 10 + game 4
- Tutor 1 H10 + H11 + spelletje
- Partij op DGT bord en bespreken
- Combinatie in eerdere partij (Lxf2+)
Groep 2
- Partijen op DGT-bord en analyseren
- Tutor 2 H8 oefeningen
- Chessmatec
Groep 3
- Partijen op DGT-bord en analyseren
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/31/Game685348062.html
- Tutor 3 H10 oefeningen
- Wolgagambiet (Benko): 1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5.
Kloksimultaan partij Loek van Wely – Karel van Delft: MEC Pleinfestival 2013. Remise.
Partij en principes van Wolga-gambiet besproken.
Partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/11/29/Game33071234.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XGMPlJHu-0c&t=146s
Opening oefenen via Lichess.org (menu: gereedschap, bordbewerker, Benko Gambit A57)
Zelfstudie: sites en YouTube, bijv.
https://www.schaaksite.nl/2012/09/24/begrijp-wat-u-doet-wolgagambiet-1
https://www.schaaksite.nl/2012/11/30/begrijp-wat-u-doet-wolgagambiet-2-het-g3-systeem
https://www.youtube.com/watch?v=Fwc0j8P_DKs
Vierde JSG training door GM Sipke Ernst over opbouwen openingsrepertoire:
http://www.schaaktalent.nl/index.php/jsg

De Zevensprong. Onderling schaken eind van de les. Vorig jaar waren er twee leerlingen, nu zestien. Bovendien doen er
twee pupillenteams mee aan de Apeldoornse scholencompetitie.

De Lettertuin. Schaakvideo’s kijken via de link http://www.schaaktalent.nl/index.php/links-voor-jeugdschakers.

Hertog van Gelre. Overleg over schoolteam. (foto teamleider Marijke Weller)

Teamleider van Hertog van Gelre Marijke Weller in 1990 tijdens simultaan
op De Bongerd tegen Marc Jonker.

Het Woudhuis. Sten vs Alec. Partij: zie link bij tekst.

Het Woudhuis. Partij Nienke vs William. Sten en Alec lossen Tutor-stellingen op.

Berg en Bos. Matzetten koning-dame vs koning.

Berg en Bos. Jimmy vs Ben op het digitale bord. Partij: zie link bij tekst.

Sint Victor. Spelen via online.chessmatec.com. Wit speelt een pionvork. Zwart redt zich via een tegenaanval met schaak.
Als een stuk staat aangevallen, kijk dan naar STUDT: Schaak, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval.

Sint Victor. Partij Olivier vs Olivier. Partij: zie link bij tekst.

De Bouwhof – De Touwladder. Vigo en vader tegen Samantha en moeder. Kat en muizen. (foto Jessica)

De Bouwhof – De Touwladder. Silvan vs Dani. (foto Jessica)

De Zevensprong. Çinar helpt Christopher bij Chessmatec. Çinar neemt schaakspel mee naar de spelletjesdag op school.

De Zevensprong. Chantal helpt Usra bij Chessmatec.

De Zevensprong. Halil was aan de beurt om de computer te bedienen bij de wekelijkse partij tegen Schaken is Cool.

De Zevensprong. Asmin weet een goede zet. Binnenkort houdt ze een spreekbeurt op school over schaken.

Partijen op scholen:
Hertog van Gelre. Damian vs Koen en Hugo: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/28/Game464782312.html
Het Woudhuis. Sten vs Alec: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/28/Game464967812.html
Berg en Bosschool. Jimmy vs Ben: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/28/Game465019000.html
Sint Victor: Olivier M vs Olivier S: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/28/Game465063062.html
Opmerkelijk is dat er soms vreemde vlaggen en foto’s verschijnen in de gameviewer van Chessbase (kennelijk een bug).

Schoolschaaklessen: Spelen op het DGT bord
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen.
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie.
Schaken is leuk en maakt je slimmer.
Elke les spelen twee kinderen om de beurt op het DGT-bord. Dat registreert de partijen. De volgende
les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Soms ook publiceren we de
partijen via een gameviewer.
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse scholen waar geen schaaklessen zijn.
Leerlingen van die scholen kunnen terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag.
Daar zijn drie niveaugroepen. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn

Boek Schoolschaken
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt komend jaar bij New In Chess in een Engelse vertaling.

Opzet scholencompetitie 2019-2020
De VCSC Apeldoornse basisscholen competitie kent weer een pupillen- en aspirantencompetitie.
Alle informatie komt te staan op de site www.schoolschakenapeldoorn.nl.
Speeldata:
Pupillen (t/m groep 6): dinsdagen 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei.
Aspiranten: dinsdagen 26 november, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei.
Tijdstip is steeds vanaf 18.30 uur tot circa 19.30 uur.
Teams spelen twee partijtjes met kwartier bedenktijd per persoon per partij.
Aantal deelnemende scholen stelt speelruimte ter beschikking.
Coördinator Chris Doornekamp meldt dat teams aanmelden kan tot vrijdag 8 november. Dan is er
nog voldoende tijd om poule indeling te maken en de speellocatie per avond in te vullen.
Er doen zes scholen mee die les krijgen van Schaakacademie Apeldoorn:
Hertog van Gelre, Het Woudhuis, Berg en Bosschool, Sint Victor, De Zevensprong (twee teams) en De
Bouwhof + De Touwladder.
Alle teams doen mee bij de pupillen.

ABKS 2020: Zaterdagmiddag 8 februari 2020 in Veluws College Walterbosch.

Simultaan tijdens derde MSA.

Vierde MSA training Engelse Aanval
MSA training 4 voor jeugdspelers vindt plaats op zondagmiddag 22 maart 2020 in Denksportcentrum
Apeldoorn (12.30 – 17.30 uur). MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.
Thema van de training is de Engelse aanval: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3.
Dit is een mooi universeel wapen voor wit tegen het Siciliaans (f3/Le3/Dd2/0-0-0/g4 en aanvallen).
Trainer is IM Merijn van Delft. Hij geeft een inleiding. Daarna spelen duo’s twee rapidpartijen van 30
minuten per persoon tegen elkaar. Na iedere partij volgt commentaar. De training eindigt met een
simultaan. Deelnemers krijgen na afloop documentatie.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating.
Meer informatie over MSA: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Masterclasses met Van der Wiel, Miedema, Warmerdam en Bosboom
Schaakacademie Apeldoorn organiseert dit seizoen weer twee series van vier Masterclasses.
De masterclasses zijn op zondagen na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn.
IM Merijn van Delft stelt het programma samen. Karel van Delft regelt praktische zaken.
Eerste serie:
Zondag 29 september 2019
Zondag 3 november 2019
Zondag 24 november 2019
Zondag 15 december 2019

GM John van der Wiel: Old school voorbereiding
IM David Miedema: Frans
IM Max Warmerdam: Initiatief
IM Manuel Bosboom: Strategie

De trainingen zijn toegankelijk voor spelers met een Elo vanaf 1900.
Elke training kent een thema en duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit) vanaf 13.00 uur.
Deelnemers krijgen documentatie. Prijs per vier trainingen 120 euro. Prijs enkele training 40 euro.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
Voor impressies van eerdere masterclasses zie nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn.
Site met informatie over masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Mat zetten met een toren.

Consultatie schaak.

Schaakles senioren in Het Bolwerk: Strategisch denken en sleutelvelden
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn Schaaklessen voor senioren.
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) van 10.15-11.45 uur.
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Lesverslag 8e les 30 oktober 2019
- Chess Movies: partij 2 en 3 winnende zet
- Onderlinge partij, op DGT bord + partij bespreken
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/31/Game685422265.html
- Lezing van Karel over ‘Strategisch denken en schaken’
- Batumi EK landen teams. Zie www.schaaksite.nl en www.chess24.com
- Sleutelvelden:
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel_instructie1/3_praktisc
hpionneneindspel_instructie1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OzUWv-RJS9U
https://www.youtube.com/watch?v=5idJ4fgnAeU
https://www.youtube.com/watch?v=az9P1jxOPDw

Op de site ‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen Vuurboom staat een prima uitleg over sleutelvelden.

GM Jan Timman in matches Hoogeveen.

IM Thomas Beerdsen in Hoogeveen. Binnenkort in een gesloten toernooi in Herzlia, Israël.

IM Thomas Beerdsen kijkt bij IM Nico Zwirs.

Peter Boel hield een live blog bij op de toernooisite. Naast hem IM Robert Ris, die publiekscommentaar verzorgde.

GM Roeland Pruijssers.

GM Sipke Ernst versus GM Jan Werle. Sipke Ernst won het Open toernooi.

Ogen.

Topprestatie van jonge Russische Viktoriia Kirchei (geboortejaar 2005) die 530 punten boven haar rating scoorde.
https://chess-results.com/tnr479335.aspx?lan=17&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&snr=59

De Zuid-Afrikaanse trainer Erick Takawira (abonnee van deze nieuwsbrief) en Karel van Delft bekeken op een
smartphone een PowerPoint presentatie over schaken en autisme. Takawira en een lerares zijn daarmee bezig. (foto
Thomas Beerdsen) Zie http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish (klik op poster Chess and Autism).

Apeldoorners in Hoogeveen Schaaktoernooi
Het toernooi was van 19 t/m 26 oktober. In de hoofdgroep deden spelers van MuConsult Apeldoorn
mee: GM Roeland Pruijssers, IM Thomas Beerdsen, IM Nico Zwirs.
Zie voor uitslagen, partijen en het blog van Peter Boel de toernooisite:
www.hoogeveenchess.nl/nl/deelnemers-open-groep

Uitwedstrijd MuConsult Apeldoorn tegen Kennemer Combinatie
Bestuurslid van Schaakstad Apeldoorn Bert Baas meldt:
MuConsult Apeldoorn speelt 2 november de tweede ronde in de Meesterklasse in Haarlem tegen
Kennemer Combinatie. Apeldoorn wordt door de concurrentie gezien als een favoriet voor het
kampioenschap. En na het goede begin met winst is er hoop op verbetering van het beste resultaat
ooit, de tweede plaats zeven jaar geleden. Beide teams missen een sterke grootmeester, Erwin l'Ami
(Apeldoorn) en Jorden van Foreest (KC). Zij spelen in het Nederlandse team met topman GM Anish
Giri, in Georgië om het EK landenkampioenschap.
Standen KNSB-competitie: https://knsb.netstand.nl/scores/index/18
Schaakstad Apeldoorn: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl

Foto Twellose schaakclub.

Rapidtoernooi in Terwolde: Schaken in een brasserie
Gerard Bons meldt:
Schaken in een brasserie
in het 18e Peter Verburg rapidtoernooi
zeven ronden, 25 min. p.p.
zondag 17 november 2019
in Kriebelz, Terwolde. Start 10.00 u.
Met lunch in een mooie serre
Hoofdprijs € 100, 8 andere prijzen.
Inschrijfgeld (incl. lunch), € 15,- jeugd €12,Inschrijven kan alleen via de website:
www.twelloseschaakclub.nl
Bij betaling in de zaal € 2,50 extra.

Hier wordt de lunch opgediend. Alle verdere info op de site.
Toch een vraag: Gerard Bons, 06 – 4117 4431

Dries Wedda op Ibiza. (foto Paco Adell)

Positioneel kwaliteitsoffer op Ibiza
door Dries Wedda:
Tijdens het rapidtoernooi op Ibiza speelde ik een rapidpartij tegen de Spaanse Liudmila Kolotilina. Via
een positioneel kwaliteitsoffer kreeg ik een interessante stelling. Daarbij had ik continu compensatie
vanwege actief stukkenspel tegen de zwarte koning.
Wedda, Dries (2169) - Kolotilina, Liudmila (2242)
Rapidtoernooi Ibiza (6), 13.10.2019 Analyse Dries Wedda
19.0–0 [Een kwaliteitsoffer, maar wit heeft ook weinig keus.] 19...Ne3 20.Qd3 Nxf1 21.Rxf1 [In een
rapidpartij heeft wit hier goede kansen vanwege de gevaarlijke pion op e6 en ongelijke lopers.]
21...g6?! [Hierna heeft zwart moeite met rokeren en blijft zij met een koning in het midden. Nu moet
zwart erg nauwkeurig verder spelen.] [21...0–0! 22.Bc4 Kh8 was een manier om de koning uit het
centrum te halen.] 22.Bc4 Rd8 23.d5 Bxc3? [Vreemde zet. Wit dwingt hierna 24...Rg8 af waarna de
zwarte koning in het midden moet blijven en zwart raakt heel veel controle over de zwarte velden
kwijt.] [23...Qe5] 24.Qxc3 Rg8 [24...0–0?? 25.e7 Qxe7 26.d6+] 25.Rd1? [25.Bb3! handige zet: haalt
schaakjes eruit en wit dreigt nu van alles. Op 25...cxd5 komt 26.Qf6] 25...Ke7? [25...Qc5+ 26.Kg2 cxd5
wordt door de engine als gelijk beoordeeld, maar als beide spelers niet blunderen lijkt de stelling mij
uiteindelijk gewoon onduidelijk. 27.Qf6 Rf8 28.Qg7 Qxc4 29.Re1 Qe4+ 30.Rxe4 dxe4÷] 26.Bb3?
[26.Qe3 Qc7 (26...cxd5 27.Qxa7+) ] 26...cxd5 27.Rxd5 Qb6+ 28.Kg2 Rxd5 29.Bxd5 [Dit leek me al een
gevaarlijke stelling voor zwart.] 29...Kd6 [Zwart doet er nog een schepje bovenop, maar concreet is
hier nog niets te behalen voor wit.] 30.Bb3 Qc6+?? [Nu verliest zwart materiaal.] [Na bijvoorbeeld
30...Rd8 is het objectief gelijk, maar er kan nog van alles gebeuren met de zwarte koning op d6.]
31.Qxc6+ Kxc6 32.e7 Rb8 33.e8Q+ [33.e8Q+ Rxe8 34.Ba4+ Kc7 35.Bxe8] 1–0
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/29/Game48185296.html
Zie ook nieuwsbrief 109 voor foto’s en een verslag.
Resultaten: http://chess-results.com/tnr451933.aspx?lan=17&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30
Toernooisite: https://www.festivalescacseivissa.com/lang/ca

Winning Endgame Tactics en Chessable
IM Thomas Willemze meldt:
De nieuwe interactieve cursus Winning Endgame Tactics 1: Queen Maneuvers is afgelopen maand
uitgekomen op Chessable:
https://www.chessable.com/winning-endgame-tactics-1-queen-maneuvers/course/25980
Deel 2 Winning Endgame Tactics 2: Advanced Queen Maneuvers zal medio november beschikbaar
zijn. Gezamenlijk leren beide delen je alle technieken die nodig zijn om tactische kansen in dameeindspelen te herkennen en te benutten.
Het onlangs verschenen eerste deel (de starter course), behandelt tactische wendingen van één tot
maximaal drie zetten diep. Dit past bij een speelsterkte van ‘beginnend’ tot een rating van ca. 1700 á
1800. Het tweede deel (advanced course) sluit hier naadloos op aan en richt zich op manoeuvres van
vier, vijf of soms zelfs zes zetten diep. In beide delen is er ook uitgebreid aandacht voor de rol van de
verdediger. Vaak een onderbelicht thema.
Beide cursussen bestaan uit uitgebreide instructie, oefenopgaven, drie testen en (optionele) videouitleg. De video is volledig gesynchroniseerd met de cursus.
Hierdoor kan je bij iedere instructiestelling in de cursus met een druk op de knop direct het
bijpassende videofragment in beeld krijgen.
De cursus zonder video kost $24,99, met video $44,98. Vermoedelijk zullen direct na het uitkomen
van deel 2 beide cursussen korte tijd met korting verkrijgbaar zijn.
De Winning Endgame Tactics serie
De serie Winning Endgame Tactics speelt zich volledig af in het eindspel en heeft als doel om de
belangrijkste tactische patronen te leren herkennen en deze vervolgens genadeloos af te straffen.
Door te focussen op het eindspel en steeds een ander stuk of stuk-combinatie centraal te stellen
kunnen de belangrijkste technieken aangeleerd worden zonder afleiding van andere stukken. Als de
nieuwe technieken eenmaal ingeoefend zijn kunnen ze uiteraard ook toegepast worden in
middenspel of opening.
Deel 1 en 2 richten zich volledig op dame-manoeuvres. In deel 3 en 4 zal de coordinatie tussen toren
en loper centraal staan. Deze cursussen zullen naar verwachting begin 2020 verschijnen.
The Chess Toolbox op Chessable
In 2020 zal in vier delen ook de Chessable versie van The Chess Toolbox uitkomen. Dit boek is in
september 2018 uitgekomen bij New In Chess. In de Chessable cursus zal naast alle opgaven ook

vrijwel al het instructiemateriaal interactief trainbaar zijn. Daarnaast is er nieuw nog niet eerder
gepubliceerd materiaal aan de cursus toegevoegd en zullen alle instructies en opgaven uitgebreid
toegelicht worden in een optionele video-cursus.
Chessable
Chessable is een snel groeiend platform waar interactieve cursussen worden aangeboden in de
categorieën openingen, eindspelen, strategie en tactiek. Het aanbod is een mix van gedigitaliseerde
boeken en speciaal op Chessable aangemaakte cursussen, waarbij een actieve leerhouding wordt
gestimuleerd door al het materiaal zoveel mogelijk ‘trainbaar’ te maken:
Instructie wordt eerst voorgedaan waarna je vervolgens de zetten zelf uit moet voeren; bij opgaves
moet je zelf de zet invoeren waarna je direct feedback krijgt.
De slimme software houdt je progressie bij, onthoudt bij welke stellingen je de verkeerde zet uit hebt
gevoerd en stimuleert je door het toekennen van punten en badges de stof regelmatig te herhalen.
Ook kun je zelf stellingen markeren die je lastig vond of om een andere reden de moeite waard om
later nog eens terug te zien.
Voor wie meer wil weten kan ik het informatieve artikel van Han Schut, dat onlangs op Schaaksite
verscheen, van harte aanbevelen:
https://www.schaaksite.nl/2019/09/03/chessable-een-groeiende-schaak-leeromgeving
Persoonlijke ervaringen IM Thomas Willemze met Chessable
Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als freelance Data Analist en neem regelmatig een break om
tijd te kunnen besteden aan het schaken. Hierbij is mijn rol in de loop der jaren langzaam verschoven
van trainer/coach (en een beetje speler) naar auteur (en een beetje speler). Zo heb ik twee jaar
geleden een klein jaar geblokt om The Chess Toolbox (New in Chess) te kunnen schrijven. Daarna heb
ik nog een aantal wat kleinere schrijfprojecten gedaan, zoals het voor New in Chess ontwikkelen van
strategie-opgaven uit de partijen van wereldkampioenen.
Toen deze laatstgenoemde strategie-opgaven werden geconverteerd naar een drietal Chessable
cursussen (zoals https://www.chessable.com/strategy-training-vladimir-kramnik/course/20361),
kwam ik voor het eerst in aanraking met dit platform. Een van de eerste dingen die ik ontdekte was
mijn favoriete eindspelboek! De la Villa’s 100 Chess Endings You Must Know (New in Chess). Dit boek
heb ik in 2010 na een tip van mijn voormalig trainer Eddy Sibbing gekocht, maar ondanks dat ik er
behoorlijk wat tijd in heb gestopt en trainingen mee heb gegeven was ik er acht jaar later nog niet in
geslaagd verder te komen dan 80%. Totdat ik de Chessable-versie aanschafte. Ik ben gewoon weer
helemaal bij het begin begonnen en had de digitale versie in twee maanden van A tot Z afgerond.
Binnenkort ga ik de belangrijkste hoofdstukken weer herhalen en ga ik aan de slag met het nieuwe
opgavenboek.

Quote Oliver Reeh: ‘Chess is teamwork’
IM Oliver Reeh in een live Chessbase commentaar (Duits) over het Isle of Man toernooi.
Hij verzorgde in Hamburg twee ronden commentaar met IM Merijn van Delft.
Stukken en pionnen moeten optimaal samenwerken.

Divers nieuws
-

Zutphens IJSCO toernooi voor jeugd
Nederland in Europees Team kampioenschap
ECU Schools Internet 2019
A Day for Chess
Schaakles via poppenspel
Promotie video Schachland Deutschland
Tweelingen in Noors team tijdens Europees team schaak kampioenschap
World Fischer Random Chess Championship 2019
Tata Steel Chess 2020
Kroegloperstoernooi Wijk aan Zee 2020
Champions Talk: Judit Polgar with Vladimir Kramnik

Zutphens IJSCO toernooi voor jeugd
Schaakgenootschap Zutphen houdt zaterdag 16 november het achtste Zutphens IJSCO-toernooi.
Tijd: zaal open om 12:00 uur, aanmelden vóór 12:30 uur einde ca. 17:45 uur.
Locatie: Wijkcentrum Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen.
Telefoon tijdens het toernooi: 06-83617367 (alleen voor dringende zaken).
Je kunt je inschrijven door een e-mail te sturen naar sgzutphen@gmail.com. Vermeld hierin je naam,
voornaam, leeftijd, club en speelsterkte (jeugdrating of stap waar je in zit). De inschrijving sluit op
vrijdag 15 november 21:00 uur of wanneer we vol zitten. Het inschrijfgeld is 5 Euro, inclusief ijsje in
de pauze. Betaling bij aanmelden op de dag zelf.
Het aantal plaatsen is beperkt, 88 deelnemers, dus wees er snel bij! Na inschrijving ontvang je een
bevestiging en verschijnt je naam in de deelnemerslijst.
Er wordt gespeeld in groepen van maximaal 8 spelers en er zijn 7 ronden.
Het speeltempo p.p.p.p. is 10 minuten + 5 seconden per zet.
De 1e ronde begint om 13:00 uur en de 7e ronde eindigt ongeveer om 17:00 uur.
De prijsuitreiking is vanaf ongeveer 17:10 uur.
Meer info op https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/jeugd/ijsco-toernooi/2019

Nederland in Europees Team kampioenschap
Met mannen- en damesteam t/m 3 november in Batumi, Georgië.
Site: http://euro2019.ge
Uitslagen mannen:
http://chess-results.com/tnr434677.aspx?lan=17&art=2&rd=2&turdet=YES&flag=30
Uitslagen dames:
http://chess-results.com/tnr455226.aspx?lan=17&art=0&turdet=YES&flag=30

ECU Schools Internet 2019
http://ecuschoolsinternet2019.org

A Day for Chess
https://londonchessconference.com/a-day-for-chess

Schaakles via poppenspel
https://www.youtube.com/watch?v=qxtVhMdtfBI

Promotie video Schachland Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=JudrxGhl1Uw&fbclid=IwAR2CyUrdZ9G41qO49HZRQQ01zHU1llzHA-G4XkrmEv0L5xVv74ZW9xhjV4

Tweelingen in Noors team tijdens Europees team schaak kampioenschap
https://twitter.com/TarjeiJS/status/1187470260108062720

World Fischer Random Chess Championship 2019
Partijen zijn live te volgen. Laatste speeldag 2 november.
https://www.frchess.com

Tata Steel Chess 2020
10 – 26 januari 2020: https://www.tatasteelchess.com
MuConsult Apeldoorn speler IM Max Warmerdam speelt in de Challenger groerp.

Kroegloperstoernooi Wijk aan Zee 2020
IM Stefan Kuipers meldt:
Thursday 23-01-2020, pubcrawl tournament in Wijk aan Zee, on the restday of @tatasteelchess
tournament. Teams of two, 15 minutes each and tournament lasts from 14:00 to 21:00. Register at
wijkaanzee@kroegloperschaak.nl, entry fee is 20 euro per team.
https://twitter.com/ChessReporter/status/1188754962265841664?cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email

Champions Talk: Judit Polgar with Vladimir Kramnik
https://www.youtube.com/watch?time_continue=689&v=WZAjTucPmuI

Trainingsmateriaal
-

Schaakkleurplaten Max Euwe Centrum
A-vier met schaakbord en stukken
Demo Fritz & Chesster
Britannica: The Evolution of Chess Theory (Part 3)
Openingsnieuwtje anti-Marshall in Bjerre versus Dubov
Game of the Week: Banikas vs Meier
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Schaakkleurplaten Max Euwe Centrum
http://www.schaakkaravaan.nl/kleurplaten/main.html

A-vier met schaakbord en stukken
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/FIDE%20A_chess_set_for_everyone.pdf

Demo Fritz & Chesster
http://fritzandchesster.chessbase.com

Britannica: The Evolution of Chess Theory (Part 3)
https://en.chessbase.com/post/britannica-the-development-of-chess-theory-3

Openingsnieuwtje anti-Marshall in Bjerre versus Dubov
Video GM Daniel King: https://www.youtube.com/watch?v=3kIJOg793jM&feature=youtu.be
YouTube kanaal Power Play Chess van GM Daniel King:
https://www.youtube.com/channel/UCMBATpFb--uLNAODOVWvCTA

Game of the Week: Banikas vs Meier
https://en.chessbase.com/post/the-game-of-the-week-2019-44

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken.
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden.

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928.
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches,
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement,
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een
schaakcultuur opbouwen.
De training bestaat uit twee uur 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.

Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs)
www.schaken-en-autisme.nl

Masterclasses
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Kalender en sites
-

-

3 november Masterclass IM David Miedema www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
10-16 november deelname MuConsult Apeldoorn aan EK clubteams Montenegro
http://chess-results.com/tnr462794.aspx?lan=1
16 november Zutphens IJSCO toernooi
17 november 18e Peter Verburg rapidtoernooi Terwolde, www.twelloseschaakclub.nl
24 november Masterclass IM Max Warmerdam
15 december Masterclass IM Manuel Bosboom
10 – 26 januari 2020 Tata Steel Chess 2020 https://www.tatasteelchess.com
31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn
8 februari 2020 ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl
22 maart 2020 MSA training Denksportcentrum Apeldoorn

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2018-2019
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
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

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020
Ronde 2:
zaterdag 2 november 2019
Ronde 3:
zaterdag 23 november 2019
Ronde 4:
zaterdag 14 december 2019
Ronde 5:
zaterdag 1 februari 2020
Ronde 6:
zaterdag 7 maart 2020
Ronde 7:
zaterdag 28 maart 2020
Ronde 8:
zaterdag 18 april 2020
Ronde 9:
zaterdag 16 mei 2020

alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
4e klasse en hoger

Speeldata Apeldoornse scholencompetitie 2019-2020
Pupillen (t/m groep 6): dinsdagen 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei.
Aspiranten: dinsdagen 26 november, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei.

Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten

Apeldoornse schaaksites

Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
Schaakstad Apeldoorn jeugd: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
Apeldoornse scholencompetitie www.schoolschakenapeldoorn.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.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
Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl
Schaaktalent www.schaaktalent.nl
Chesstalent www.chesstalent.com
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl
YouTube kanaal www.youtube.com/user/karelvandelft
Artikelen Max Euwe Centrum site www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
Facebook groep Schaakpsychologie
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn
Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com

Meer schaaksites

100 schaaksites: http://chess-links.org
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-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
www.jeugdschaak.nl
www.probleemblad.nl
Engels
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
Chessbase live: https://live.chessbase.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com
http://play.chessbase.com
https://live.followchess.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
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com (pgn’s van partijen downloaden)
https://www.chess-site.com
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu
Duits
https://schachbundesliga.de
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski)
https://karlonline.org
https://www.deutsche-schachjugend.de
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal)
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
Eindspelstudies

ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org
Probleemschaak
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.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
https://www.raindroptime.com

