Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 113 – 12 december 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.

Pepernotenschaak in Het Bolwerk.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 113
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 401 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

Uitzoeken hoe www.decodechess.com werkt.

Stelling IM Johan van Mil – IM Andrew Martin, Wijk aan Zee 1981.
1...Kh4 2.Kh2 Le1 3.Kg2 Lg3? Nu kan het witte paard weer spelen: 4.Pd2.
Voor verhaal omtrent partij zie nieuwsbrief 25.

Spelen met klok. Met één hand op de rug om te leren met dezelfde hand te spelen en de klok in te drukken.

Schaakschool Het Bolwerk: Artificiële intelligentie en schaken
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Besproken onderwerpen 4 december
Groep 1
-

Samen tegen Schaken is Cool
Chessmatec
Chess Course game 9
Tutor 1 H15 notatie
Solitaire 33, 34
Partij op DGT bord en analyseren Gameviewer Hidde - Mika Quentin 4dec2019
Follow Chess
Pepernotenschaak
Partij Dvoirys – Beerdsen, Herzlia via Chess Results partij download in Fritz

Groep 2
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren
- Tutor 2 H11 oefeningen
- Nieuwsbrief 112 bekijken
- Solitaire chess 19, 20
- Video Chess Fever
- Kat en muizen
- Pepernotenschaak
Groep 3
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren Gameviewer Joran - Lucas 4dec2019
- Tutor 3 H13 oefeningen
- Chesstempo site en pgn reader + 50 Euwe partijen. Is gelukt.
- London Chess Classic
- Pepernotenschaak
- Artificiële Intelligent en schaken, www.decodechess.com

Besproken onderwerpen 11 december
Groep 1
- Chessmatec
- Tutor 1 H1 t/m H3
- Solitaire vanaf 35, 36
- Partij op DGT bord en analyseren
- Dubbelschaak Koningsgambiet 1
- Poster ABKS
- Vanaf januari proefexamen
- Gameviewer Mika - Hidde
Groep 2
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren
- Tutor 2 H12 oefeningen
- Proefexamen Stap 2 D, derde vier stellingen
- Samen partij tegen Lichess
- Koningsgambiet 1
Groep 3
- Partij Giri in Jerusalem
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Samen partij tegen Lichess
- App Chessify
- Schachbundesliga, partijen Beerdsen
- Verkeerde toren in Komarov – Rowson
- Stelling Van Mil – Martin (hoe snel is een paard als het een tempo wint)
- Gameviewer Hidde - Joran

De Zevensprong. Seth met zijn Sinterklaas surprise.

De Zevensprong. Çinar en Christopher.

De Zevensprong. Eerste 20 minuten www.chessmatec.com en/of www.online.chessmatec.com

De Lettertuin. Bord voor drie. De spelregels staan op een papier in de doos. Je kunt ook zelf regels bedenken.

De Lettertuin. Partij Aron versus Kaj. Partij zie hieronder in overzicht.

Hertog van Gelre. Eerder gespeelde partij analyseren. (foto Lois)

Berg en Bos. Spelen tegen Chessmatec.com, stukken sorteren, Solitaire chess en partij op DGT bord spelen.

St. Victor. Solitaire chess.

St. Victor. Partij Olivier M vs Vera. Olivier S volgt partij via scherm en geeft live commentaar.

Partijen op scholen
De Ontdekking 27 november
Gameviewer Quetin - Karel
De Lettertuin 6 december
Gameviewer Aron - Kaj 6dec2019
Gameviewer Matthijs - Diederik 6dec2019
Gameviewer Thije - Nienke 6dec2019
Hertog van Gelre 9 december
Gameviewer Hidde - Damian 9dec2019
Het Woudhuis 9 december
Gameviewer Sten - Alec 9dec2019
Berg en Bos 9 december
Gameviewer Jimmy - Yoël 9dec2019
Sint Victor 9 december
Gameviewer OlivierM - Vera 9dec2019
Pallas Athene 10 december
Gameviewer drie partijen inloopschaakuur

Schoolschaaklessen: pepernotenschaak
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. Regelmatig 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.

Scholencompetitie: standen
Uitslagen en informatie staan op de site www.schoolschakenapeldoorn.nl.
De speelschema’s staan ook onder aan deze nieuwsbrief.
Tijdstip is steeds vanaf 18.30 uur tot circa 19.30 uur.
Teams spelen twee partijtjes met kwartier bedenktijd per persoon per partij.
T.o.v. de eerste aankondiging zijn er enkele veranderingen. Houd de site in de gaten.
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.
De meeste teams hebben een team-app (Whatsapp). Heel handig.

43e ABKS 8 februari 2020
Coördinator Chris Doornekamp heeft informatie gestuurd naar schoolschaakcontacten over het
aanstaande ABKS 2020. Hij meldt onder meer:
De voorbereidingen voor ons jaarlijkse Apeldoornse schoolschaaktoernooi op 8 februari 2020 zijn
weer gestart. We gaan ervoor om er samen net zo'n groot schaakfeest van te maken als de afgelopen
keer! Dit jaar hadden we meer dan 50 teams in de categorieën starters, pupillen en aspiranten. Het
zou mooi zijn als de 32 teams van de scholencompetitie ook aan het ABKS deelnemen.
Er zijn drie niveaugroepen. Daarvan is de Startersklasse speciaal bedoeld voor de jongste beginners.
De schoolschaakcontacten hebben de volgende informatie gekregen:
- flyer van toernooi voor de publiciteit
- uitnodigingsbrief aan alle belangstellenden
- inschrijvingsformulier voor de teams
De info staat ook op de website www.schoolschakenapeldoorn.nl.
Bijdrage voor deelname is EUR 25,- voor 1 team en EUR 40,- voor 2 of meer teams.
Teams aanmelden kan tot 1 februari. Liefst eerder.
Simultaan meester(s)
Tijdens het ABKS zal/zullen één of meerdere meesters van MuConsult Apeldoorn een simultaan
geven. Dat meldt IM Merijn van Delft.

Foto’s Pepernotenschaak Schaakstad Apeldoorn
Jeugdcoördinator Schaakstad Apeldoorn Andrea Denekamp meldt: De foto’s van het
Pepernotentoernooi zijn nu te vinden via www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/fotos-jeugd

Partij Petrosjan – Ree.

Pepernotenschaak.

Onderlinge partijen.

Afbeelding app Chessify van stelling Johan van Mil en Andrew Martin.
Zie https://chessify.me. Je kunt partijen via mail exporteren en stellingen aanpassen.

Schaakles senioren in Het Bolwerk: kennismaken met Ree en Donner
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 13e les 4 december 2019
- Chess Movies partij 10 Petrosjan – Ree www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106935
- Pepernotenschaak
- London Chess Conference https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106935
- App Chessify (Android, gratis, diagrammen scannen)
https://www.chess.com/blog/HanSchut/new-tools-for-teachers-chessify-diagram-scannerand-new-chessbase-functions
https://chessify.me
Uitleg in video: vanaf min 6.35: https://schaakweek.nl/2018/06/16/video-ronde-9
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken Gameviewer André - Anneke Herre
- www.decodechess.com (AI en schaken)
- Zetten vinden: patroon herkennen, rekenen, ‘snuffelend graaiend zien’ (Donner),
serendipiteit
- Donner ‘De Koning’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hendrikus_Donner
Lesverslag 14e les 11 december 2019
- André liet bij schaken overdag paardvork toe terwijl loper eerst veld dekte
N.a.v. komende training stellingen met cognitieve bias uit boek ‘Het Zeventiende schaakstuk’
Stelling Van Mil – Martin (zie ook nieuwsbrief 25)
Boek ‘Ik heb nog nooit zo gewonnen gestaan’
- Chess Movies: partij 11, 12 winnende zet
- Eindstelling Komarov – Rowson (2006, Franse competitie)
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken, Gameviewer Harry - Herre
- Chessify app

Masterclass IM Manuel Bosboom over strategie
Zondag 15 december houdt Schaakacademie Apeldoorn weer een masterclass in Denksportcentrum
Apeldoorn. Toegankelijk voor spelers met een rating vanaf 1900.
IM Manuel Bosboom spreekt over strategie en zal daar zijn geheel eigen draai aan geven.
Sinds decennia geldt Manuel als een van de meest creatieve Nederlandse topspelers.
De workshop is van 13 – 16.30 uur.
Meer informatie: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Kasparov – Bosboom 0-1, blitz Wijk aan Zee 1999
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1359341

Rechts IM Thomas Beerdsen. (foto: organisatie)

IM Thomas Beerdsen tweede in Israël en Schachbundesliga partijen tegen Anand en Leko
IM Thomas Beerdsen werd tweede in het toernooi in Herzlia, Israël.
Partijen kun je downloaden via Chess Results: http://chess-results.com/tnr486165.aspx?lan=1&art=1
Partijen in gameviewer: Partijen Herzlia
Thomas meldt:
‘Een half punt te weinig voor GM norm, maar het was een erg leuk toernooi. Iedereen was super
vriendelijk en heb het erg naar mijn zin gehad. Heb ook nog gegeten bij een oude kibboets, ook
interessant om dat te zien. Heb door mijn partijen gekeken, maar er zit eigenlijk niet veel bij wat me
leuk lijkt voor in de nieuwsbrief.’

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ma5CZxr8jYY

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ixoYe3u3nqA

Thomas Beerdsen in Schachbundesliga
Aansluitend op het toernooi in Herzlia speelde Thomas Beerdsen in het weekeind van 7 december in
de Schachbundesliga tegen GM Peter Leko (remise) en GM Viswanathan Anand (verloren).
Thomas Beerdsen speelt voor SV Mülheim Nord.
Zie https://schachbundesliga.de/liveportal
De PGN van de Bundesliga is te downloaden via The Week In Chess, https://theweekinchess.com/live
Partijen van Thomas Beerdsen in gameviewer:
Bundesliga Beerdsen - Leko en Bundesliga Anand - Beerdsen
Overigens kun je Thomas tegen Anand ook uitgebreid zien in de video Peter Leko | Last Chess Game
Before Christmas 🎅
https://www.youtube.com/watch?v=W11SfdWdnI8

Vooraan links GM Yasser Seirawan.

Peter Doggers sprak over Chess.com.

Max Euwe Centrum receptie en nieuwsbrief
Het Max Euwe Centrum hield vrijdag 6 december de halfjaarlijkse receptie in het Holland Casino aan
het Max Euwe plein. Sprekers waren Nederlands dameskampioene WGM Iozefina Paulet over
meisjes- en vrouwenschaak, Peter Doggers over www.chess.com en Jeroen van den Berg over het
Tata Steel Chess Tournament (www.tatasteelchess.com).
Meervoudig Nederlands kampioen en MEC-voorzitter GM Paul van der Sterren leidde de sprekers in.
Hij presenteerde ook het nieuwste nummer van de MEC-nieuwsbrief.
Site Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl
Nieuwsbrieven: http://maxeuwe.nl/index.php/nieuwsbrief
Columns: www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
GM Paul van der Sterren: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_der_Sterren

Lezen en aanmelden voor Nederlandstalige versie nieuwsbrief First Rank:
Nieuwsbrief:
https://mailchi.mp/9d060c0585e1/schaken-en-de-emancipatie-van-de-vrouw?e=4d5c876b14
Aanmelden:
https://chessplus.us20.list-manage.com/subscribe?u=7ffe5f42542efff0a83109bdf&id=444994b8c6

Overleg in Londen workshops newsletters. (foto Lennart Ootes)

Gesprek over schaaknieuwsbrieven in Londen
Eén van de workshops in de London Chess Conference 2019 ging over nieuwsbrieven. Deelnemers:
Kineke Mulder (Oostenrijk) Chess Unlimited https://chess.mulder.at. Karel van Delft (Nederland)
nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn Poster nieuwsbrief in Engels. Jenny Long (UK), voornemens
nieuwsbrief te maken. Philippe Vukojevic (België) over ‘First Rank’, nieuwsbrief van ChessPlus. Jerry
Nash (USA) Chess in Schools https://chessinschools.us/team/jerry-nash.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KJZ6LhfNH50&feature=youtu.be.

Jerry Nash (USA).

Nemanja Vaci ‘Research updates’
KVDC London Chess Conference 2019 Research updates Gobet and Vaci
https://www.youtube.com/watch?v=WkaHo_VlN1M&feature=youtu.be

GM Judit Polgar.

Psycholoog dr. Vahan Sargsyan van het Chess Scientific Research Institute van universiteit Yerevan, Armenië.
Zie site http://chesstudy.com

Discussie rol van ouders. PowerPoint presentatie Karel van Delft: http://chesstalent.com/chess-london-confence-2019

Prof. IM Fernand Gobet over verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke schakers.
Over Gobet: https://en.wikipedia.org/wiki/Fernand_Gobet

Videomaker IM Etienne Mensch filmt interview IM Stefan Löffler met IM Fernand Gobet.

7th London Chess Conference: Chess and Female Empowerment
De zevende conferentie was 30 november en 1 december 2019.
Centraal thema was ‘chess and female empowerment’. Belangrijke spreekster was GM Judit Polgar.
Schaakeducatie en wetenschappelijk onderzoek naar meerwaarde van schaakles waren de twee
andere hoofdthema’s. Er waren circa 120 deelnemers uit 33 landen (50 procent vrouw).
Zie voor de site: https://londonchessconference.com
Programma: https://londonchessconference.com/2019-programme
Karel van Delft was betrokken bij workshops ‘Newsletters’ en ‘Role of parents’.
Ook interviewde hij conferentiedeelnemers en maakte hij met IM Etienne Mensch beeldmateriaal.
Het videomateriaal is te zien via de site.
Enkele videos van Karel van Delft:
Workshop Quality Standards in Scholastic Research:
https://www.youtube.com/watch?v=d4GNZk_X2SY
London Chess Conference 2019 Chess Education and Science the new journal:
https://www.youtube.com/watch?v=9yFpQhufZeY

KVDC interview GM Jonathan Rowson London Conference 2019:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sC9maTMijWg&feature=emb_logo
Zie eind video gesprek over partij Dimitri Komarov – Jonathan Rowson.
Partij in gameviewer: Gameviewer partij Komarov - Rowson
Dimitri Komarov – Jonathan Rowson, Clichy Frankrijk teamkampioenschap 2006
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Pg1–f3 d7-d5 4.Pb1–c3 Pb8-d7 5.Lc1–g5 c7-c6 6.e2-e3 Lf8-e7 7.Ta1–c1 0–0
8.Lf1–d3 d5xc4 9.Ld3xc4 Pf6-d5 10.Lg5xe7 Dd8xe7 11.Pc3-e4 b7-b6 12.0–0 Lc8-b7 13.Pe4-g3 c6-c5 14.Tf1–e1
Pd5-f6 15.e3-e4 c5xd4 16.e4-e5 Pf6-g4 17.Dd1xd4 Lb7xf3 18.g2xf3 Pg4xe5 19.Te1xe5 Pd7xe5 20.Dd4xe5 Ta8c8?? [20...Tf8-c8] 21.Pg3-h5 1–0
Met dank aan Komarov, partij is niet in online databases te vinden.

GM Jonathan Rowson speelde in het verleden voor Apeldoorn. (foto boek Schaaktalent ontwikkelen).

Quote GM Jonathan Rowson: Concentration is Freedom
Uit zijn boek ‘The Moves That Matter’ (pagina 21).
Rowson was aanwezig op de London Chess Conference 2019.
Over zijn boek: https://londonchessconference.com/what-can-chess-teach-us-about-life
Video interview met Karel van Delft zie onderschrift foto hier boven.
Tekst op conferentiesite na zijn lezing: https://londonchessconference.com/64-life-lessons
Tekst Rowson: What chess can teach you about luck:
https://forge.medium.com/what-chess-can-teach-you-about-luck-e5b741dfe6ec

Divers nieuws
-

OSBO snelschaakkampioenschap 4 januari 2020 in Arnhem
Boek Peter Boel: ‘Niet zeiken, Greg’
London Chess Classic 2019
Chessity onderzoek: Gender differences in Do boys and girls learn chess differently?
KNSB Themadag 2019
FIDE: Confidentiality Clauses and Secret Votes
Polgar over vrouwelijke prestaties in schaken
IJSCO website
NBC correspondentie interland Litouwen
GM Benjamin Bok wint NK snelschaken via Chess.com

OSBO snelschaakkampioenschap 4 januari 2020 in Arnhem
Erik Wille meldt:
Op zaterdag 4 januari organiseert ASV weer het OSBO-snelschaakkampioenschap. De speelzaal is
opnieuw Dagbesteding Het Pleijwerk. De laatste vijf kampioenschappen leverden met David
Miedema, twee keer Thomas Beerdsen en de laatste twee jaar Stefan Kuipers steevast sterke
winnaars op. Daarbij valt op dat de Apeldoorners het altijd goed doen in Arnhem. Het toernooi is
echter niet alleen voor de toppers. Naarmate het toernooi vordert komt iedereen tegenstanders van
zijn eigen (snelschaak)niveau tegen, waardoor het juist ook voor de zwakkere spelers een
aantrekkelijk toernooi is.
Toernooigegevens
Datum:
zaterdag 4 januari
Aanwezig:
10.45 uur
Start 1e ronde: 11.00 uur
Toernooivorm: Systeem Amsterdam, drie voorronden en aansluitend dubbelrondige finalegroep
Speeltempo: 5 minuten p.p.p.p.
Prijzen:
Finalegroep A 1e prijs: € 150; Finalegroep B: 1e prijs: € 50 Finalegroep C en lager: 1e
prijs: € 20
Speelzaal:
Dagbesteding Het Pleijwerk, Vlamoven 22-24, Arnhem (Bedrijventerrein IJsseloord 1 Presikhaaf)
Aanmelden: bij Ruud Wille: ASVschaken@gmail.com
Meer info:
https://www.asv-schaken.nl/osbo-snelschaakkampioenschap-2020‘

Boek Peter Boel: ‘Niet zeiken, Greg’
Peter Boel meldt desgevraagd:
We zijn er weer!
Mijn nieuwe bundel is uit. Hij heet 'Niet zeiken, Greg'.
Meer maffe verhalen van Boel, uitgegeven in eigen beheer.
Het gaat niet over schaken deze keer!
100 blz. voor een tientje plus eventuele verzendkosten.
Interesse? Mail me op peterboelnic@gmail.com

London Chess Classic 2019
Winnaar GM Ding Liren.
https://www.londonchessclassic.com/?mc_cid=b293b50069&mc_eid=b98d67de9d

Chessity onderzoek: Gender differences in Do boys and girls learn chess differently?
https://www.chessity.com/en/blog/3091/gender-differences-in-learning-chess

KNSB Themadag 2019
https://youtu.be/2H91EMivhyo
Tekst Johan van den Brink.
Afgelopen zaterdag, 7 december, werd de jaarlijkse KNSB Themadag weer georganiseerd in het
Leidse Rijn College in Utrecht. Een luchtig programma gecombineerd met interessante inhoudelijke
workshops. Zelf volgde ik 'orde houden in de klas' en 'omgaan met niveauverschillen tijdens de
schaakles'. Allebei erg interessante workshops met goede tips en praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld:
"wat doe je als iemand steeds het antwoord door de klas roept?" Tip: laat hem/haar iemand anders
de beurt geven om het antwoord te zeggen. Helaas waren er maar 2 workshoprondes, anders had ik
zeker nog die van Jop Delemarre over de voor- en nadelen van een digitale schaakles gevolgd. Naast
workshops gefocust op schaaklessen was er ook aandacht voor schoolschaken, ledenwerving en behoud. Tussendoor was het leuk en leerzaam om in contact te komen met andere bezoekers en
over hun ervaringen te horen. Verder was de plenaire sessie van professor Iske over briljante
mislukkingen een voltreffer gezien de reacties uit de zaal. Een aanrader om volgend jaar in je agenda
te zetten dus!

FIDE: Confidentiality Clauses and Secret Votes
https://lichess.org/blog/Xc2N2BIAAB8AWTMT/fide-confidentiality-clauses-and-secret-votes

Polgar over vrouwelijke prestaties in schaken
https://twitter.com/GMJuditPolgar/status/1200806603836006400
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/30/chess-grandmaster-women-onlytournament-play-men

IJSCO website
IJSCO coördinator OSBO Lars Dam meldt:
Allereerst wil ik ieder er op wijzen dat we website ijsco.schaakverenigingdetoren.nl niet meer in
gebruik is.
Ik verzoek iedereen een eventuele link op de eigen website aan te passen.
De link is: https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
Aandacht voor IJSCO's
De eerste IJSCO's zal alweer gespeeld. Het lijkt erop dat er minder jeugdige spelers zijn omdat de
IJSCO's minder aandacht krijgen bij de jeugdverenigingen.
Dit is heel zonde. IJSCO's zijn leuk, leerzaam en er word door de organisatie altijd veel moeite
gestoken in het goed en leuk organiseren van een voor de jeugd leuk toernooi.
Vanuit de OSBO wordt gestimuleerd om deze externe toernooien te spelen. De software wordt ter
beschikking gesteld die ook de verwerking vereenvoudigd.
We zouden het waarderen als u de IJSCO's onder de aandacht bij uw jeugdleden zou willen brengen.
In december zijn de volgende IJSCO's.
IJSCO Millingen a/d Rijn - Zaterdag 21 december 2019
Dit toernooi maakt deel uit van de IJSCO-Cyclus. Jeugdspelers t.m. 18 jaar kunnen zich inschrijven.
De indeling wordt gedaan aan de hand van de bestaande IJSCO Ratingslijst.
Locatie: De Bijenkorf - Gengske 10 - 6566 WB Millingen aan de Rijn.
Aanvang van het toernooi is om 11.00 uur. Verwachte tijd prijsuitreiking ca. 16.30 uur
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,50 per kind (incl. € 1,00 bijdrage voor Stichting Amaidi *)
Er wordt gespeeld in groepen van 6 kinderen in de groepen 1 en 2 (speeltijd 30 minuten per speler).
Vanaf groep 3 wordt in groepen van 8 kinderen gespeeld (speeltijd 20 minuten per speler).
Er zijn prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 van elke groep, bekers vervaardigd door onze sponsor.
Dit toernooi wordt gesponsord door Tingieterij De Tinnen Roos, Millingen aan de Rijn. De Tinnen
Roos zal tijdens dit toernooi wederom met haar nieuwe Schaakspel “Twisting Chess” aanwezig zijn,
zodat een ieder die wil dit verdraaide schaakspel kan uitproberen.
Het maximale aantal inschrijvingen bedraagt 68 (2 groepen van 6 en 7 groepen van 8).
De inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 18 december 2019 om 24.00 uur binnen te zijn.
Opgave van deelnemers graag bij Gerben Bekker: E-Mail g.bekker@chello.nl Schriftelijk: Gerben
Bekker – Dennenstraat 4 – 6566 ZT Millingen aan de Rijn Telefonisch ’s avonds na 19.00 uur of in het
weekend onder 0481 433236 Inschrijvingen graag onder vermelding van naam, naam
schaakvereniging en IJSCO Rating, Kinderen die voor de 1e keer een IJSCO toernooi spelen s.v.p.
vermelding van geboortedatum. De inschrijvingen zijn pas geldig na bevestiging hiervan door de
organisatie.
Zie ook https://osbo.nl/jeugd/ijsco1920/Tinnen%20Roos%20toernooi%202019.pdf
IJSCO Druten - Maandag 30 december 2019
Hier is nog geen nadere informatie over ontvangen.
IJSCO Ede - Zaterdag 4 januari 2020
Speeltempo: 15/25 minuten p.p.p.p. (afhankelijk van de groep)
Aanwezig: 10.15 uur, aanvang toernooi: 10.30 uur en prijsuitreiking ca. 15.00 uur.
Per groep bekers voor de nummers 1, 2 en 3.

Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2, 6713 VG Ede
Inschrijfgeld: € 5,00 contant te voldoen op de toernooidag
Toernooi is toegankelijk voor spelers t/m 18 jaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Dick Wenning, telefoon: 0318-652845 of Ben Verduyn,
telefoon: 0318-617912.
Ook kunt u uw vraag per e-mail stellen. Aanmelding uiterlijk: 3 januari 2020
Inschrijven via e-mail: decirkel@planet.nl Vermeld bij inschrijving: je naam, geboortedatum en
vereniging. (inschrijving bij voorkeur via je eigen vereniging)
Zie ook https://osbo.nl/jeugd/ijsco1920/Ede%20Tinnen%20Soldaat%202020.pdf
Aanmeldingen IJSCO's
Ik heb nog niet veel aanmeldingen voor IJSCO's. Wilt u een IJSCO organiseren? Laat het dat weten op
ijsco@osbo.nl. Er is software beschikbaar voor de indeling en verwerking. Documentatie is ook
beschikbaar. Wilt u een IJSCO organiseren? Laat het dat weten op ijsco@osbo.nl.

NBC correspondentie interland Litouwen
https://www.correspondentieschaken.nl

GM Benjamin Bok wint NK snelschaken via Chess.com
Zaterdag 7 december via Chess.com. IM Stefan Kuipers gaf commentaar via Twitch.
GM Benjamin Bok won. MuConsult spelers GM Roeland Pruijssers en IM Max Warmerdam deden ook
mee. Zie https://schaken.nl/nieuws/nk-internet-2019-zaterdag-7-december-op-chesscom

Trainingsmateriaal
-

Schaakvlog Erwin en Max
Schaakquizen Lucas Smid
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Schaakvlog Erwin en Max
KNSB-medewerker Jasel J. López meldt:
Onlangs is er een nieuwe Nederlandse schaakvlog op YouTube te volgen. Het schaakvlog van Erwin
en Max. Vader en zoon leren de beginnende jeugd-/schoolschaker schaken op een creatieve en
kinderlijke wijze. Het schaakvlog is voornamelijk gericht op deze doelgroep, maar wellicht ook
schaakdocenten/-trainers kunnen iets van leren. (Bijv. unieke schaaktermen)
Hun YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCIg45mDSVoXCnNk0N_VR9bg

Schaakquizen Lucas Smid
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid

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.

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

Kalender en sites
-

15 december Masterclass IM Manuel Bosboom www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

-

4 januari 2020 OSBO snelschaakkampioenschap in Arnhem

-

10 – 26 januari 2020 Tata Steel Chess 2020 https://www.tatasteelchess.com

-

-

16 t/m zondag 19 januari 2020 Tata Steel Chess journalistentoernooi.
22 januari – schoolschaaktoernooi gemeente Ede
29 januari schoolschaaktoernooien gemeente Amersfoort (plus enkele dagen nadien)
www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=548
31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn (datum onder voorbehoud)
8 februari 2020 ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl
22 maart 2020 Vierde MSA training Engelse Aanval Denksportcentrum Apeldoorn

www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
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 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
4e klasse en hoger

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
www.chessity.com
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
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com
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)
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder
België

https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagin a)
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 (tweedehands)
https://www.raindroptime.com

