Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 133 – 14 juni 2020
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.

FM Sjef Rijnaarts scoorde 24,5-25 in de MuConsult simultaan.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 133
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. Daar staat ook een bestand met inhoudsopgaven.
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 439 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 Deels uitgesteld, deels nu online
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
Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur vanaf 6 maart 2020
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Lessen van 10.15-11.45 uur voor gevorderden. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf
uur, waarvan een half uur partijen spelen. Op 4 maart start een serie van acht lessen voor beginners van 9.15-10.45 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.
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.
Workshops en lezingen uitgesteld ‘t Paardje Made ‘schaken en strategisch denken’ en De Zeven Pionnen Epe.
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
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Speeltempo Link

18.45-20.05
uur

Apeldoornse Crazyhouse
Arena

5+3

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

18.30-19.50
uur

Worldwide U11 Group B
Team Battle

10+3

19.00-19.45
uur

eFXO Partijanalyse door
IM Thomas Beerdsen

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

Donderdag
18 juni

19.00-21.00
uur

MuConsult Simultaan door
GM Roeland Pruijssers

30+30

lichess.org/simul

Vrijdag
19 juni

19.00-20.30
uur

Schaakacademie Apeldoorn
Blitz Arena: Wolgagambiet

5+0

lichess.org/tournament/ Nieuwsbrief lezers
qMOZguo9

19.15-20.00
uur

Schaakstad Jeugd Interne
Competitie

20+0

Schaakstad Apeldoorn
jeugdleden stap 1-3

20.00-21.15
uur

Schaakstad Jeugd Interne
Competitie

35+0

Schaakstad Apeldoorn
jeugdleden stap 4-6

17.00-19.00
Uur

Worldwide Junior D Team
Battle

10+2

lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
FrTxwG3D
t/m 16 jaar

14.00-15.30

Voor de hele wereld Arena

5+ 0

lichess.org/tournament/
oi7mTFcM

20.00-22.00
uur

GC Teambattle

3+2

Lichess.org/team/schaak Alle Apeldoorners
stad-apeldoorn

Maandag
15 juni

Woensdag
17 juni

Zaterdag
20 juni

Zondag
21 juni

Doelgroep

lichess.org/tournament/ Alle Apeldoorners
16FiZTdA
Schaakstad leden
lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
ryCklMta
t/m 11 jaar
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog
Schaakstad leden
Alle Apeldoorners

Voor de hele wereld

Weekschema online toernooien
Schoolschaken Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting
Schaakweek maken samen een weekschema met activiteiten.
Dit is het laatste weekschema. Het is de afsluiting van Schaakweek 2020.
Wachtwoorden zijn verkrijgbaar bij diverse organisatoren.
Het schema staat ook op www.schaakweek.nl.
Op https://schaakweek.nl/schaakweek-2020 staan links naar alle eerdere toernooien.
Deze nieuwsbrief blijft in de zomer verschijnen, voorlopig nog wekelijks. Kinderen en volwassenen
die online simultaans of toernooien organiseren, kunnen dat aankondigen via deze nieuwsbrief.

Deelnemers vierde MSA-training.

Uitgangsstelling Italiaans.

Online: Vijfde MSA jeugdtraining Italiaans met IM Nico Zwirs
De vijfde MSA jeugdtraining is zondag 21 juni. Het thema is Italiaans.
MSA staat voor matches, simultaan en analyse.
De training is online. Van 12.30 – 17.00 uur. Met korte pauzes.
Trainer is IM Nico Zwirs. Mail nico@zwirs.net of Whatsapp: 06-12081142.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft. Mail karel@kvdc.nl of Whatsapp: 06-22226928.
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
Er is ruimte voor circa tien deelnemers. Prijs 25 euro per deelnemer.
Je hebt een Lichess.org account nodig (zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken).
Je hebt een Zoom account nodig (gratis, download via www.zoom.us/download).
Programma:
= van 12.30 - 13 uur inloop (technische problemen tackelen en kennismaking met Nico en groep)
= 13 - 17 uur inleiding, partijen spelen, analyse en simultaan
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie (links naar sites, pgn voorbeeldpartijen en tekst).
Voorafgaand aan de training krijgen deelnemers een email met praktische informatie.
Trainer IM Nico Zwirs is al zijn hele leven fan van het Italiaans. Zijn grootste succes met deze opening
was afgelopen winter, toen hij een grootmeester in 16 (!) zetten wist te verslaan. Die partij staat in
een online gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/20/Game1808020.html

Hidde zet toernooi op Lichess.

Hidde maakt draaiboek voor zijn toernooi.

Voor de hele wereld Arena
Iedereen mag meedoen aan de ‘Voor de hele wereld Arena’ op zaterdag 20 juni.
Het is het eerste toernooi dat Hidde Weller (8) organiseert. Op Lichess heet hij ‘topschaker’.
Van 14.00 – 15.30 uur kun je partijen spelen van vijf minuten bedenktijd per persoon.
Er is geen wachwoord. De link naar het toernooi is https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM
Hidde heeft zelf bedacht dat hij een toernooi wil organiseren. Hij heeft opa Karel gevraagd te helpen
bij het invullen van het formulier op Lichess.org.

Schaakweek Zomerschool 2020
Stichting Schaakweek organiseert deze zomer vier weken lang Schaakweek Zomerschool voor
schaakjeugd op diverse niveaus. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess en
Youtube/Twitch. Trainers zijn IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs. Je kunt je inschrijven per week.
Meer informatie: https://schaakweek.nl/zomerschool

Apeldoorn Invitational
Een KO toernooi op 27 juni met 64 deelnemers, waaronder diverse GM’s, IM’s en jeugdtalenten.
De 64 deelnemers staan op de openbare teampage. Publiek kan het toernooi via Lichess volgen. En
via beeld-uitzending. Met continu commentaar van IM Stefan Kuipers en IM Merijn van Delft.
Meer info: https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational en https://schaakweek.nl.

Schaakacademie Apeldoorn Blitz Koningsgambiet, volgende keer Wolgagambiet
Hier boven staat het podium van 12 juni: https://lichess.org/tournament/qWlMQcnd
Volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 19 juni 2020 van 19-20.30 uur.
We spelen dan met het Wolgagambiet. Dat heet ook wel Benko gambiet. Zwart offert een pion, maar
krijgt daarvoor in ruil een stevige stelling, druk op de damevleugel en een sterkte c-pion.
Elke week is er een andere opening. De partijen beginnen automatisch met die opening.
Op internet staat veel informatie over openingen. Kijk ook bij Wikipedia. Het is leerzaam om
openingsvalletjes te bestuderen. In het Engels heten valletjes ‘traps’.
Link: https://lichess.org/tournament/qMOZguo9
Wachtwoord: academie
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen.
Wolgagambiet of Benko gambiet: https://en.wikipedia.org/wiki/Benko_Gambit

Kennemer Combinatie wint Voorheen GC zondag Teamcompetitie, Apeldoorn vijfde
Het team Schaakstad Apeldoorn werd 14 juni vijfde in de hoogste klasse van de Voorheen GC zondag
Teamcompetitie. Daarin doen de sterkste spelers van Nederland mee. Het is de Meesterklasse van
het online schaken. Topscorers van Apeldoorn waren IM Merijn van Delft (Rooie, tpr 2621) en IM
Nico Zwirs (FirstKnight, tpr 2649). De scores van de hoogste tien spelers per team worden bij elkaar
opgeteld voor de eindscore. Via de spelersnamen zijn partijen te vinden.
Link naar het toernooi: https://lichess.org/tournament/iZB0f6dg
De links naar de battles staan elke week op de site van Groninger Combinatie
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles

8 juni Three-check toernooi: https://lichess.org/tournament/Bisoed2l

Drie keer schaak geven is gewonnen

10 juni Worldwide U1 Group B https://lichess.org/tournament/gVDVcHFd

Jeugd battles afgelopen week
Afgelopen week waren er weer jeugd battles tegen tegenstanders uit de hele wereld.
Hierboven staan enkele ranglijsten.
Via team namen kom je op team pages. Daar kun je zien waar de teams vandaan komen.
Op de blog-pagina van www.schaakweek.nl zijn alle toernooien met links terug te vinden.
In het weekschema staan nieuwe toernooien aangekondigd.

IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.
Sjef Rijnaarts woont in Almere, maar schaakt al zijn gehele leven voor Apeldoorn. Met twee
meesternormen op zak, zit hij niet ver van de IM-titel af. Als vader van twee heeft hij helaas wat
minder tijd voor het schaken, maar speelt wel altijd met het eerste team mee in de competitie. Bij de
jeugd een veelwinnaar, maar ook later schoot hij nog wel eens uit zijn slof. Een paar jaar geleden
werd hij namelijk (gedeeld) Nederlands Kampioen Fischer Random (tegenwoordig Chess960). Sjef is
een echte tacticus: mooie combinaties, briljante offers en verrassende schwindels. Als Sjef eenmaal
los is, berg je dan maar!

In de laatste simultaanpartij ging de tegenstander van FM Sjef Rijnaarts de mist in. https://lichess.org/Q9jMJ9T8/white

Elke week is er online een simultaan door een speler van MuConsult Apeldoorn. Dat is de naam
waaronder Schaakstad Apeldoorn in de KNSB-competitie speelt. Om deel te nemen moet je lid van
‘team Apeldoorn’ zijn. Apeldoorners en mensen die in Apeldoorn trainen, kunnen lid worden.
Zie het weekschema. Komende week is de laatste simultaan, met GM Roeland Pruijssers.

https://lichess.org/H6vpJdhe/black

Verslag simultaan FM Sjef Rijnaarts, komende keer GM Roeland Pruijssers
MuConsult Apeldoorn 1 speler FM Sjef Rijnaarts gaf 11 juni een simultaan aan 25 leden van team
Schaakstad Apeldoorn op Lichess.
Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/QmtiMh1A
Partijen van Sjef Rijnaarts https://lichess.org/@/Sjef_Rijnaarts/all
Alle simultaangevers spelen in MuConsult Apeldoorn 1.
Op 18 juni als afsluiting simultaan door GM Roeland Pruijssers.

Verslag schaaksimultaan door FM Sjef Rijnaarts
Simultaanpartijen FM Sjef Rijnaars in Chessbase gameviewer
Met een mooie opkomst van 25 kinderen (en enkele volwassenen) ging de Apeldoornse jeugd op
jacht naar een mooie scalp: mij! Uiteindelijk ben ik er redelijk schadevrij uitgekomen met één remise
en 24 overwinningen. Ik kwam goed weg tegen Sven2019sve
Raul2011 scoorde de enige remise. Nadat Raul slecht uit de opening was gekomen wist hij zich knap
terug te vechten in de partij. Ik heb net een stuk gewonnen, maar na 23…, Dd7-f5 en met nog twee a
drie minuten op de klok en nog veel partijen te spelen had ik geen tijd om hier naar een winst toe te
rekenen, al lijkt 24. Lxb5 de goede weg. Ik besloot hier voor een snelle 25. Thd1 om zo snel door te
kunnen naar de andere partijen: verkeerde keuze, want na 25… Pe6 lijkt alles verdedigd. Op zet 30
kwam Raul met een mooi kwaliteitsoffer en had met 33…, Txg2 of gxf3 de genadeklap uit kunnen
delen. Daarna werd het remise na eeuwig schaak, waar ik niet uit durfde te lopen.
Sjef Rijnaarts - Raul2011 [1/2 – 1/2]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Bc5 5.Nb3 Bb6 6.Nc3 d6 7.Qe2 Nf6 8.Bg5 h6 9.Bh4 Nd4
10.Nxd4 Bxd4 11.Qd2 Bxc3 12.Qxc3 g5 13.Bg3 Be6 14.0–0–0 Rg8 15.f3 Nh5 16.Bf2 Qd7 17.h4 g4
18.Qa5 Ng7 19.e5 d5 20.c4 c6 21.cxd5 Bxd5 22.Bc4 b5 23.Rxd5 Qf5

24.Rhd1 Ne6 25.Bxb5 cxb5 26.Qxb5+ Kf8 27.Qb7 Kg7 28.Be1 Rgc8+ 29.Bc3 Rab8 30.Qa6

30...Rxc3+ 31.bxc3 Rb1+ 32.Kd2 Rb2+ 33.Ke1 Qf4 34.R5d2 Qe3+ 35.Qe2 Qg1+ 36.Qf1 Qe3+ 37.Qe2
Qg1+ 38.Qf1 Qe3+ 39.Qe2
Luuk skywalker kwam op 16 met een gevaarlijk stukoffer: Pxf2, maar miste na 17. Kxf2 dat hij 17. …,
Dxd4 kon doen gevolgd door e6-e5. Dan wordt het bijzonder spannend.
Sjef Rijnaarts - Luuk-Skywalker [1-0]
Na 16…, Pxf2

Sven2019Sve had op zijn heupen vandaag. Vanuit de opening gedurende de gehele partij had hij mij
volledig onder druk en heb ik regelmatig moeten zoeken naar een verdediging. Na 39…, Ld6
bijvoorbeeld sta ik bijna klem en een pion achter. Op het einde na een lange strijd maakte hij helaas
een blunder met 48. …Txh5. Na 48…, Kg8 had hij twee pionnen voorgestaan en nog op de winst
kunnen spelen, maar nu stond hij ineens mat.
Sjef Rijnaarts - Sven2019Sve (1331) [1-0]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Nf6 6.0–0 Bc5 7.c3 d5 8.d4 dxe4 9.Nxe5 Nxe5 10.dxe5
Qxd1 11.Rxd1 Ng4 12.Bd5 Rb8 13.Rf1 e3 14.Bxe3 Nxe3 15.fxe3 Bxe3+ 16.Kh1 0–0 17.Na3 Be6
18.Bxe6 fxe6 19.Nc2 Rxf1+ 20.Rxf1 Bb6 21.Nb4 c5 22.Nc6 Rb7 23.b4 cxb4 24.Nxb4 Rc7 25.Nxa6
Rxc3 26.Nb4 h6 27.g3 Bd4 28.Re1 Kf7 29.Re4 Bc5 30.Na6 Rc1+ 31.Kg2 Be7 32.a4 bxa4 33.Rxa4 Re1
34.Ra5 Kg6 35.Kf2 Re4 36.Kf3 Kf5 37.h3 Rxe5 38.g4+ Kf6 39.Ra4 Bd6

40.Nb4 Bxb4 41.Rxb4 Rd5 42.h4 e5 43.Rb6+ Ke7 44.Ke4 Rd4+ 45.Kxe5 Rxg4 46.Rb7+ Kf8 47.h5 Rg5+
48.Ke6

48...Rxh5 49.Rb8#

Lichess en Zoom tips: Samen analyseren via Studie en onderwijsgids Zoom
Lichess is een gratis site met heel veel mogelijkheden.
Een aantal tips staat op: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien (kijk onderaan)
Nu nieuwe tips. Tips komen wekelijks op deze link van Schaakacademie Apeldoorn te staan.
= Via Lichess.org in menu Studie kun je samen een partij analyseren. Daarbij kunnen diverse mensen
samen stukken bewegen. Ga naar Studie, mijn studies, maak studie aan, voer gegevens in, nodig
deelnemers uit. Je kunt allemaal aan de stukken zitten. Wel onder bord Sync en Rec aanzetten. Ook
openingsboek en analyse aanklikken. In Studie kun je pgn bestanden en partijen vanuit
www.chessgames.com importeren.
= Lichess: ongewenste chat kun je in Lichess blokkeren en verwijderen.
= Uitgebreide Onderwijsgids Zoom (in Engels)

Voortijdig slot van Veluws College Schoolschaak Competitie 2019-2020
Coördinator Chris Doornekamp meldt:
Dit jaar deden aan de schoolschaakcompetitie in Apeldoorn 32 teams mee en ongeveer 150 schakers
in de leeftijd van 5-12 jaar. Helaas waren we genoodzaakt om onze competitie voortijdig te
beëindigen, vanwege de impact van de corona pandemie en de onmogelijkheid om op de gastlocatie
met een grote groep schakers te verzamelen.
Dit betekende concreet dat bij de pupillen de laatste ronde van de 10-kampen niet meer is gespeeld.
Gelukkig tekende de eindstand zich bij de pupillenteams al wel af, dus kunnen we wel met goed
fatsoen een top-3 vaststellen.
De aspirantenteams hebben wel een 6-kamp kunnen uitspelen in poules A en B. Daarna was het de
bedoeling om in finale poules verder te gaan, maar dat is komen te vervallen. Voor de prijzen hebben
we gekeken naar de stand van de twee 6-kampen.
Zie onderstaand de top-3 per categorie. De schakers van alle winnende teams krijgen nog een
medaille nagestuurd.
We hopen natuurlijk deze competitie weer volledig te laten plaatsvinden in het seizoen 2020-2021,
maar dat weten we nu nog niet zeker.
Informatie en beeldverslagen van deze competitie staan ook op www.schoolschakenapeldoorn.nl
Pupillen Topklasse (10-kamp)
1. KWS-1
2. Eben Haëzer-2
3. De Zonnewende-1
Pupillen 1e klasse (10-kamp)
1. Het Woudhuis
2. De Zevensprong-1
3. De Regenboog-2
Aspiranten poule A (6-kamp)
1. De Regenboog-1
2. Eben Haëzer-2
3. De Regenboog-3
Aspiranten poule B (6-kamp)
1. Eben Haëzer-1
2. De Sjofar & Horst
3. KWS 3

Tekst site KNSB: https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
ltholder@schaakbond.nl

Schaaklessen op scholen: Wat is er mogelijk?
Binnensporten is vooralsnog tot 1 juli niet toegestaan op basis van regels van het RIVM en
sportkoepel NOCNSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol).
De vraag is of schoolschaken een binnensport is of een schoollesactiviteit.
De bond adviseert schaakleraren zelf met scholen, gemeente en de eigen veiligheidsregio contact op
te nemen omtrent mogelijkheden schaakles te geven. Dat zegt Lise ten Holder, coördinator
Schoolschaak en Opleidingen van de KNSB.
Op 12 juni heeft de KNSB een mailing gestuurd aan alle verenigingen met de aankondiging dat er
volgende week een schaakprotocol komt omtrent het openen onder voorwaarden van schaakclubs.
Dat gaat per 1 juli in.
Omdat er sprake is van een ‘grijs gebied’ tussen binnensporten en schoollessen komt de schaakbond
niet met een protocol over schoolschaken.
De KNSB geeft actuele informatie op https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
Schaakleraar Rick Lahaye uit Rotterdam meldt:
Positief nieuws. Ik heb schriftelijk bevestiging gekregen van veiligheidsregio Rijnmond dat naschoolse
clubs/activiteiten in de vorm van schaken georganiseerd mag worden. Clubs mogen ook na 18.00 uur
weer clubavond organiseren. Max 30 mensen, voor kinderen onder de 12. Het is de vraag of het ook
in andere veiligheidsregio toegestaan is. Neem daarvoor contact op met de desbetreffende regio
waar de activiteiten georganiseerd worden.
Op basisscholen in bijvoorbeeld Apeldoorn en Tilburg geven leerkrachten inmiddels weer schaakles
(onder schooltijd) aan eigen leerlingen.
Schaaklessen na schooltijd in Apeldoorn zijn vooralsnog niet mogelijk wegens de protocollen die
scholen hebben opgesteld. De Apeldoornse scholencompetitie wordt dit seizoen niet hervat.
GM Dimitri Reinderman geeft op een KNSB-site een overzicht van ervaringen van schaakleraren in
coronatijd: https://schaakbond.nl/nieuws/schaakactiviteiten-online-deel-5-schaaktraining
Magnus Leidse Rijn geeft schaaklessen in de buitenlucht. Daarbij gelden allerlei voorschriften, zoals
thuis blijven bij klachten, vooraf aanmelden bij training, thuis naar de wc gaan, eigen materiaal
meenemen (tas, gedesinfecteerd schaakspel, schaakmap, potlood, stoeltje/kleed, bidon met
drinken), ouders tot aan hek, bij aankomst handen desinfecteren.
https://magnusleidscherijn.nl/2020/05/27/corona-protocol-schaken

Informatie over voorschriften bij buiten schaken geeft een KNSB ‘Protocol Verantwoord Schaken
kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’.
https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/SchakenProtocol.pdf
Zie voor meer informatie nieuwsbrief 132 van Schaakacademie Apeldoorn.
Op 12 juni zond de KNSB een mailing aan schaakverenigingen. Hierin staat onder meer:

Binnensporten NOC*NSF protocol – nieuw schaakprotocol volgt
Een nieuwe versie van het algemene NOC*NSF sportprotocol voor de binnensporten ligt ter
goedkeuring bij het RIVM. NOC*NSF verwacht dat dit protocol in week 25 gepubliceerd wordt. De
meest actuele versie staat steeds op nocnsf.nl/sportprotocol en op de corona overzichtspagina op
schaakbond.nl. De KNSB heeft een nieuw schaakspecifiek protocol geschreven. Dit protocol zullen
wij met de clubs delen wanneer we de noodzakelijke goedkeuring hebben.
De KNSB houdt 17 juni via Zoom een bijeenkomst voor jeugdleiders van schaakverenigingen.
Hier wordt van gedachten gewisseld over actuele ontwikkelingen en mogelijkheden omtrent
schaakactiviteiten. Onderstaande mail wordt gedeeld met instemming van Lise ten Holder van de
KNSB. Ze meldt dat iedereen die betrokken is bij jeugdafdelingen welkom is op deze bijeenkomst.
20/20415
Aan de Jeugdschaakclubs en jeugdschaakafdelingen van Nederland
t.a.v. de jeugdleider / jeugdcommissie
Holder, ten L. Lise) ltholder@schaakbond.nl
Beste jeugdleider,
We mogen weer schaken op clubniveau vanaf 1 juli, wel met voorwaarden en als het goed gaat vanaf
1 september ook weer met wedstrijden. Omdat we graag willen weten hoe het met jullie vereniging
gaat en omdat er ook nog veel onduidelijk is, hebben we bedacht om een online bijeenkomst te
organiseren waar we ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.
We willen jullie hierbij uitnodigen voor deze bijeenkomst via Zoom op woensdagavond 17 juni van
19.30 tot 21.00 uur. Download hier de agenda: https://schaakbond.nl/agenda-jeugdclubs-coronatijd
Er kunnen maximaal 100 personen de bijeenkomst bijwonen. Lukt het die avond niet, wees niet
getreurd. Alle clubs ontvangen kort hierna de benodigde informatie met praktische uitwerkingen van
de te hanteren protocollen voor de clubs vanaf 1 juli.
Ga voor het bijwonen van de bijeenkomst naar de volgende link en vul het Meeting ID in:
https://zoom.us/join Meeting ID: 969 5850 0098
Als input vragen we jullie de volgende korte enquête jeugdclubs Corona tijd in te vullen voor 16 juni
(5 minuten): https://surveys.enalyzer.com?pid=puc2c2tu
Alvast tot ziens op 17 juni.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Eric van Breugel
Coordinator Breedteschaak en Jeugdevenementen
We werken vanuit huis en op onregelmatige tijden
06-51522045

Krachtzet David Bronstein. Evan legt uit hoe je via Google Translator Nederlandse spraaktekst in het Engels kunt lezen.

Internationale training met Evan, Hidde en Karel
Evan West (Kaapstad, Zuid-Afrika), Hidde Weller en Karel van Delft (Apeldoorn, Nederland) hadden
zaterdagmiddag 13 juni een training. Dat gaat prima via Zoom en Lichess. Karel gaf de training. Hij
sprak Engels en Nederlands. Hidde en Evan probeerden ook Afrikaans. Er kwamen een aantal
onderwerpen aan de orde. Het doel van training is niet alleen kennisoverdracht, maar ook hoe je
allerlei onderwerpen zelf online kunt bestuderen. Onderwerpen die aan de orde kwamen:
-

-

Lasker – Thomas https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009
Schaakdenken: patroon herkennen, vuistregels, rekenen
www.chessgames.com
Koning staat schaak: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken STU
Stuk staat aangevallen: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval STUDT
Apeldoorn Invitational https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational 27 juni
Voor de hele wereld Arena, organiseert Hidde
https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM
Leuk voor beginners: Zelf leren schaken:
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Film Lang leve de koningin: https://www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I
Zelf spelletjes maken via Apronus:
https://www.apronus.com/chess/puzzle/editor.php
Wolgagambiet
verhaal over remise Loek van Wely en Karel van Delft MEC simultaan 2013
video over simultaan MEC 2013
Partij importeren in Lichess
Liches, Learning, Study, My Study, green +, etc
https://lichess.org/study/0ZN52Mnd
Gameviewer Chessbase Simultaan Loek van Wely – Karel van Delft 2013
Google Translate functie: nuttig om spraak in tekst om te zetten (je hoort Nederlands,
leest Engels), Evan gaat dat aan Hidde per Lichess chat uitleggen
Bronstein - Olafsson uit boek Mastering Positional Sacrifices
Opzoeken via Google en chessgames
Inlezen in Study van Lichess en samen analyseren
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1034026
MSA http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
Partij Fred Slingerland – Manuel Bosboom
Als je sterk wilt worden: toernooien spelen, tactiek oefenen, becommentarieerde
partijen bekijken, varia (alles wat je interessant vindt) en eigen partijen analyseren met
een sterke speler die goed kan lesgeven.
Zie Boek Schaaktalent ontwikkelen
Zie vertaling Developing Chess Talent www.chesstalent.com met video op homepage

Karpov-Kasparov 1990 https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1067303

Mastering Positional Sacrifices interessant lesboek
door Alec Pantus en Karel van Delft:
‘Mastering Positional Sacrifices’ van IM Merijn van Delft is heel geschikt als lesboek.
Het boek gaat over positionele offers.
Bij een offer geef je materiaal (stukken of pionnen) weg om een actieve stelling te bereiken.
Er zijn tactische en positionele offers.
Bij een tactisch offer wil je snel materiaalwinst bereiken. Dat is een vorm van een combinatie.
Bij een positioneel offer wil je een goede stelling krijgen en op lange termijn voordeel halen.
Het boek bevat 115 partijen. Bij elke partij staat commentaar in woorden en in korte varianten.
In de trainingen van Schaakacademie Apeldoorn bespreken we partijen uit het boek.
Je kan een partij via Google opzoeken en de partij in www.chessgames.com selecteren. De link kun je
dan in Studie van www.lichess.org (bij eigen studies) importeren. Bij online les deelt de leraar de
studie met zijn leerlingen. Dan kun je allemaal aan de stukken zitten.
Je kunt de partij dan doorspelen. Je kan ook het openingsboek en de ‘engine’ (schaakprogramma)
aan zetten. Bij het bespreken van de partij vertelt de leraar wat Merijn van Delft als commentaar
geeft op de zetten. Leerlingen kunnen eigen ideeën naar voren brengen en die zetten kan je dan
samen als varianten op het bord uitvoeren. De leraar kan allerlei vragen stellen. Afhankelijk van hoe
sterk de leerlingen zijn, ga je al dan niet dieper op allerlei dingen in.
Het leuke van de offers is dat ze allerlei verschillende thema’s bevatten. In de partij Karpov –
Kasparov 1990 (ronde 11), offerde zwart een toren tegen een loper om overwicht op de zwarte
velden te krijgen. De partijen zijn fascinerend en je leert er heel veel van.

Boek MPS game 29 Paulet – Zwirs. Soms kan je een partij niet op internet vinden.
Dan kan je naar Lichess.org, Gereedschap, Analyse gaan en de partij daar invoeren.
Een leraar kan moeilijke en makkelijkere vragen stellen. Mag de zwarte pion op g6
het witte paard slaan? Zo nee, waarom niet?

Onderlnge partij https://lichess.org/mDWVlhu4

Openingsval Russisch. Wit wint zwarte dame. 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 Pxe4 4.De2 Pc5 5.Pc6+

Dubbele aanval.

Spatiebalkschaak. Als je drie bent kunt je al zelf een partij spelen. Ga naar Lichess.org, Gereedschap, Analyse. Klik op de
spatiebalk en het schaakprogramma doet een zet. Je oudere zus kan je eventueel nog helpen.

Emilie heeft een oud schaakboek van opa gekregen. Mischien zijn er nog wel veel meer opa’s en oma’s die schaakboeken
hebben. Belangrijk is dat je te moeilijke dingen overslaat. Bekijk gewoon wat je begrijpt en geniet daar van.

Gratis lezen en downloaden: www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01
Karel heeft zichzelf via dit boekje leren schaken toen hij elf was.

Via Zoom opschrijven in beeld wat we geleerd hebben.

Van je eigen partijen analyseren kun je heel veel leren. Wereldkampioen Capablanca uit Cuba zei dat je het meeste leert
van je verliespartijen. Het is dom om je te schamen voor verliespartijen. Ook wereldkampioen Carlsen is begonnen met
veel verliespartijen.

Tiziano won van Karel in de simultaan. Donato maakte remise. https://lichess.org/MESIagdu/black#39

Partij in gameviewer https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Morphy

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Een schaakboek van je opa
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op acht basisscholen.
Er zijn nu online lessen op de zelfde dag en tijdstip als de normale lessen.
Daar doet een aantal leerlingen aan mee.
Wie niet mee doet aan de online lessen houdt gewoon recht op resterende lessen van de lesseries.
Die beginnen weer als de scholen helemaal open gaan en buitenschoolse activiteiten mogelijk zijn.
Bij de lessen gebruiken we Lichess en Zoom. Soms Whereby.com
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen.

Besproken onderwerpen
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen.
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en partij bespreken.
-

Chessmatec oefeningen
Nieuwsbrief bekeken met foto’s schaken met corona voorschriften in Rotterdam
Simultaanpartij Karel – Erwin l’Ami besproken
Kasparov – Karpov analyse (partij boek Mastering Positional Sacrifices)
Onderlinge partij Lichess en analyse
Stap 1 H6 tien oefeningen schaak en schaak opheffen
Partijtje spelen via Lichess en openingsvalletjes besproken
Spatiebalk schaken: Lichess.org, Gereedschap, Analyse, klik op spatiebalk
Schaakboek van opa gekregen
Tip: Lees wat je interessant vindt, te moeilijke dingen overslaan
Gratis download: ‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’ (Euwe en Van Loon)
https://www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01
Deelname Three-check toernooi
Stap 1 H9 rokeren
Chessmatec oefeningen
U11 eigen partijen bekeken alle vier meegedaan https://lichess.org/tournament/gVDVcHFd
In de pauze tekenen in Zoom
Simultaan Tiziano won van Karel. Donato remise: https://lichess.org/MESIagdu/black#39
Stap 1 H15 test E 5 oefeningen
Chessmatec diverse thema’s, o.a. mat in 1 en dubbele aanval
Immortal Morphy
KO Toernooi Apeldoorn 27 juni met live commentaar schaakmeesters op Lichess
https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational
Onderlinge partij en besproken https://lichess.org/RYmi4UdN

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat veel informatie over schaakdidactiek en
werkvormen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.
Peter Boel heeft de vertaling klaar. Publicatie is uitgesteld naar 2021.
Het boek bevat een update over wetenschap en meer special needs groepen. Naast autisme,
dyslexie, hoogbegaafd en blind nu ook ADHD, depressie, Syndroom van Down en ziekenhuizen.
Daarnaast is er een hoofdstuk met ruim 300 didactische werkvormen en psychologische inzichten.
Qua wetenschap worden kwantitatief (Gobet) en kwalitatief (Rowson) onderzoek vergeleken.

Tweevoudige aanval. Je mag pijlen trekken in Zoom.

Chessmatecin Russisch: Jessica vertaalt.

Simultaangever heeft zwart.

Schaakschool Het Bolwerk online: Helpen bij autisme, Tutor, Chessmatec, simultaan
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Verslagen 10 juni:
Groep 13.45 uur
- Stap 1 H11 in het Engels oefeningen (tweevoudige aanval)
- Chessmatec (Russisch)
- Site schaken en autisme in Italiaans met foto’s
Deelnemers hebben vriendjes met autisme
Autisme is: je hersens zijn trager, last van drukte, soms langzamer of verkeerd begrijpen.
Samen oplossingen bedacht:
veel helpen en bijvoorbeeld plaatjes laten zien als uitleg in woorden niet werkt
- Onderling partij Lichess + besproken (letten op gevaar)
- Pauzes met tekenen in Zoom
- Samen partij op account Karel gewonnen op Lichess (ondertussen uitleg door Karel)
Groep 16 uur
- Schaakweek.nl: World U11 battle https://lichess.org/tournament/gVDVcHFd
- Site schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl. Vertaling Italiaans. Mogelijkheid:
herrie stopper. Over problemen durven praten en oplossingen zoeken, anders los je niets op.
- Tutor 2 H7 tien oefeningen
- Chess Movies partij 36
- Simultaan https://lichess.org/simul/aEWkwxHo

Loper domineert witte velden>

Let op hoe je terugslaat.

Stukken hergroeperen.

Vergiftigde pion.

Online schaakles senioren: Dominantie over witte velden
De senioren van Het Bolwerk zijn online.
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Algemene informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Verslag 9e Online training dd 10 juni 2020
- Besproken partijen 34 en 35 Chess Movies 1
- www.schaken-en-autisme.nl nu vier vertalingen
- Accres Bolwerk voorlopig dicht, protocol RIVM, lastig niet samen aan stukken zitten
- Artikel komende nieuwsbrief m.b.t. partijen boek Mastering Positional Sacrifices opzoeken
via www.chessgames.com en inlezen in Lichess Studie.
- Partij Vladimir Kramnik – Luke Mc Shane uit boek MPS
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1700619
Geleerd: vergiftigde pion, witte velden domineren (bij lopers ongelijke kleur heb je extra
aanvaller), kwaliteit (= toren vs paard of loper) geven voor activiteit. Verschil tactische en
positionele offers.
- Simultaan https://lichess.org/SP94o4OnEXWw
- Partijen besproken met analysefunctie Lichess (soms van stijl wisselen)
- Video drie vormen afstandsschaak
Bron: https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis

Verhaal schaken en autisme ook in Italiaans en Deens op site
Het artikel 'Schaken en autisme' staat nu naast Engels en Spaans ook in het Italiaans en Deens op
www.schaken-en-autisme.nl.
De Deense vertaling is een initiatief van de Deense organisatie Skoleskak. Dat werd eerder al gemeld.
De Italiaan Francesco Lupo heeft het initiatief tot de Italiaanse vertaling genomen. Hij is arbiter,
schaakleraar op scholen en clubs en hoofd opleidingen van de Italiaanse schaakbond.
Zijn schoolschaaksite is www.scacchiascuola.it

Uit Creatief Toernooi boekje: http://schaaktalent.nl/documenten/Creatief%20Toernooi%20boekje%201994.pdf

Quote IM Leon Pliester: Soms moet je spelen als Karel Appel, soms als Rembrandt
Dit vertelde Leon Pliester (1954-2012) ooit aan Karel van Delft tijdens een autoreis van Eindhoven
(redactievergadering magazine Schaaknieuws) naar Apeldoorn (lag op de route naar Amsterdam).
Hij vertelde dat je moet doen waar de stelling om vraagt. Met andere woorden: soms heel accuraat,
soms wild spelen. Maar wel altijd met verbeeldingskracht. Dit thema kwam deze week aan de orde
bij analyse van simultaanpartijen van senioren.
Pliester stelde ook dat velden veel belangrijker zijn dan stukken: Een stuk kan niets op het veld waar
hij staat, het gebeurt op de velden.
Wikipedia:
Leon studeerde psychologie en ontdekte daarbij het post-titelsyndroom. Dit syndroom is een rem op de
denkcapaciteit van degene die een titel behaald heeft: het verlangen om die in de wacht te slepen is zo
groot, dat de kandidaat na afloop in een gat valt als de spanning verdwijnt, soms gepaard aan faalangst.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leon_Pliester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Appel

Divers nieuws
-

HSG Open 2020: gratis simultaans tegen GM’s
Magnus Carlsen launches Chessable Masters
Over The Board toernooi in Noorwegen
Afstandsschaak
Artikelen GM Dimitri Reinderman over online schaken
Chesstech news site en nieuwsbrief
Superfinale TCEC tussen Stockfish en Leela Chess Zero

HSG Open 2020: gratis simultaans tegen GM’s
Wanneer?
Waar?
Wat precies?
Wie?
Kosten?
Hoe dan?

Nog meer?
Meer info

Zondagmiddag 21 juni, vanaf 13:00 uur
Op het wereldwijde web (internet, via lichess.org)
Online simultaan tegen een grootmeester en/of Rapidtoernooi
O.a. Grootmeesters Loek van Wely, Erwin l’Ami en Friso Nijboer
Nihil, helemaal gratis, inclusief account op lichess.org
Meld je aan via het inschrijfformulier op www.hsgopen.nl
Je ontvangt een bevestigingsmail.
Volg de eenvoudige instructies die je daarna ontvangt.
Jawel, live commentaar door Hans Böhm en Stefan Kuipers.
Commentaar via Twitch op partijen van het toernooi en de simultaan.
www.hsgopen.nl

Magnus Carlsen launches Chessable Masters
https://www.fide.com/news/573 n

Over The Board toernooi in Noorwegen
Mogelijk eerste toernooi na lockdown.
30 deelnemers, geen publiek.
Commentaar van GM Magnus Carlsen of twitch.tv/offerspill
https://offerspill.com/offerspill-invitational
https://www.facebook.com/OfferspillSK
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/offerspill-invitational-2020/1/1/9

Video drie vormen afstandsschaak

Afstandsschaak
Philidor Leiden Philidor Leiden heeft het KNSB protocol en de twee corona-opstellingen die erin
genoemd worden uitgeprobeerd en deze op film gezet alsmede in een pdf (met voor-en nadelen).
Bron: https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis

Artikelen GM Dimitri Reinderman over online schaken
Dimitri Reinderman schrijft op de site Schaakbond.nl artikelen over online schaken:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaakactiviteiten-online-deel-1-gm-toernooien
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaakactiviteiten-online-deel-2-clubschaak
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaakactiviteiten-online-3-jeugdschaak
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaakactiviteiten-online-4-streams
https://schaakbond.nl/nieuws/schaakactiviteiten-online-deel-5-schaaktraining

Chesstech news site en nieuwsbrief
Dagelijks actueel nieuws op gebied van schaken en techniek, zoals online schaken.
ChessTech is a free weekly newsletter and website bringing the latest technology news and hands-on
knowledge to the international chess community.
https://www.chesstech.org

Superfinale TCEC tussen Stockfish en Leela Chess Zero
Jeroen Noomen meldt:
De TCEC 18 superfinale begint a.s. vrijdagavond en is weer te volgen op https://tcec-chess.com/#
De superfinale gaat wederom tussen Stockfish en Leela Chess Zero.

Training
-

Schaakweek Zomerschool 2020
Educational chess vs sport chess
Chessbase dvd Pruijssers en Zwirs: Open Sicilian
Dekkers schaakles
Dutch evergreen: De Ronde – Kamstra
IM Jeremy Silman stopt met artikelen op Chess.com
Your weekly dose of chess content of Sean Marsh
FIDE Chess in Education Commission
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Schaakweek Zomerschool 2020
Stichting Schaakweek organiseert deze zomer vier weken lang Schaakweek Zomerschool voor
schaakjeugd op diverse niveaus. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess en
Youtube/Twitch. Trainers zijn IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs. Je kunt je inschrijven per week.
Meer informatie: https://schaakweek.nl/zomerschool

Educational chess vs sport chess
Beschouwing op site educatiecommissie FIDE:
https://edu.fide.com/educational-chess-vs-sport-chess

Over dit thema hield Karel van Delft een lezing op de London Chess Conference 2017
https://londonchessconference.com/2017-conference-presentations
85 dia’s PP lezing lezen en downloaden:
https://londonchessconference.com/wp-content/uploads/2017/12/KVDC-Reduced.pdf

Chessbase dvd Pruijssers en Zwirs: Open Sicilian
Informatie inhoud en bestellen bij Chessbase

Dekker schaakles
Jasper Dekker meldt in de app voor schaakleraren van de KNSB:
Ik geef les op scholen in Bergen en Amsterdam en omstreken. Hier en daar geef ik ook wat privéles.
Daarnaast een initiatief gestart tijdens Corona, waarbij alle lessen van stap 1 nu zo ongeveer zijn
uitgewerkt op YouTube: Dekkerschaakles

Dutch evergreen: De Ronde – Kamstra
https://timkr.home.xs4all.nl/chess/deronde.htm
https://timkr.home.xs4all.nl

IM Jeremy Silman stopt met artikelen op Chess.com
https://www.chess.com/article/view/the-downs-and-ups-of-gm-elmars-zemgalis

Your weekly dose of chess content of Sean Marsh
Hello Everyone,
Here is your weekly dose of chess content to help take away your lockdown blues.
We are now up to Lesson 16 on our CSC Chess at Home page:
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home
The latest episode in my own CSC Lockdown Blog is available too (and even Miss Brahms makes an
appearance): https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
My Chessable blog pieces now covers The Semi-Slav:
https://www.chessable.com/blog/2020/06/08/chess-opening-basics-the-semi-slav-defence

A major interview with the inspirational Kineke Mulder of Austria is available on my CSC Teesside
blog:
Introduction: http://cscteesside.blogspot.com/2020/06/an-interview-with-kineke-mulder.html
Part One: http://cscteesside.blogspot.com/2020/06/an-interview-with-kineke-mulder-part-one.html
Part Two: http://cscteesside.blogspot.com/2020/06/an-interview-with-kineke-mulder-part-two.html
Finally, a reminder that I am now running online chess lessons (all ages and levels of ability
welcome). Please drop me a line if you would like further details.
Stay safe,
Sean
chesslinks@hotmail.com

https://chess.mulder.at en https://www.facebook.com/kineke.mulder.5

FIDE Chess in Education Commission
Nieuws van educatiecommissie wereldschaakbond FIDE
http://edu.fide.com
Links naar de diverse commissies staan onderaan de homepage van de FIDE: www.fide.com

Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL

Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
nico@zwirs.net app: 06-12081142
Trainersprofiel Lichess: https://lichess.org/coach/FirstKnight

Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Het boek 'Schaaktalent ontwikkelen' is verkrijgbaar als ebook.
Het ebook is in pdf-formaat. Je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord: GM Artur Joesoepov.
Preview: Preview ebook Schaaktalent ontwikkelen
Bestelwijze:
- Maak 6 euro over op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Schaaktalent ontwikkelen’.
- Stuur een email naar karel@kvdc.nl
Het ebook wordt als bijlage naar je email adres verzonden.

Ebook Developing Chess Talent
Het boek Developing Chess Talent is verkrijgbaar als ebook.
Het is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’.
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord GM Artur Joesoepov.
Het is in pdf-formaat en je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.
Zie www.chesstalent.com voor informatie en een video met toelichting van IM Merijn van Delft.
Het ebook kost 6 euro. Je kunt het via een Paypal-button op de site bestellen.
Je kunt ook 6 euro overmaken op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Developing
Chess Talent.’ Stuur een email met emailadres naar karel@kvdc.nl en je krijgt het ebook per email.

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.

Kalender en sites
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
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-2020.html

POGchess - overzicht van chess streams
https://pogchess.com
https://pogchess.com/contact: streams, nieuws, clips, events doorgeven.
https://pogchess.com/streamers: overzicht streamers.
POGchess is een initiatief van Lennart Ootes: https://lennartootes.com

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

Stichting Schaakweek
Stichting Schaakweek is een initiatief van IM Merijn van Delft.
De site bevat onder meer een wekelijks activiteitenoverzicht en een blog met foto’s en kort nieuws.
www.schaakweek.nl

Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd
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 Instagram https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn
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
Open NK G voor speciale doelgroepen
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
Schaakweek www.schaakweek.nl
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl
IM 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
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com
IM Max Warmerdam
Twitch https://www.twitch.tv/xamax2000
Twitter: @max_warmerdam
Instagram: https://www.instagram.com/_maxwar
IM Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
GM Roeland Pruijssers
Twitch-kanaal https://www.twitch.tv/monkey_chess
Jayden Breider
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ
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.
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn
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.anishgiri.nl
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
www.jeugdschaak.nl
www.probleemblad.nl
www.chessity.com
www.teamblitz.nl (NK snelschaken clubteams)
www.chessqueens.nl
FIDE, ECU
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com
Fide Chess in Education Commission http://edu.fide.com
Engels
www.chess24.com
www.chess.com, www.chess.com/tv
www.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie
www.chessbase.com
Chessbase handleiding Frans Peeters www.susendian.nl/chessbase15
Chessbase live: https://live.chessbase.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
Chessbase Twitch: www.twitch.tv/chessbaselive
Chessbase Twitch eerdere uitzendingen: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos
http://en.playchess.com
http://play.chessbase.com
https://live.followchess.com
https://chessbase.in
https://videos.chessbase.com/index
https://www.apronus.com/chess
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
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com
Antonio Radic (Agadmator): www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
Kanaal ChessTalk: https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA
Juga Chess Artist: https://www.jugamusica.com
ChessTech www.chesstech.org
Chess Federation of Russia: https://ruchess.ru/en
US Chess Federation: https://new.uschess.org/home
Duits
GM Artur Joesoepov http://www.jussupow.de
HSK 1830 https://hsk1830.de
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
pagina) https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl
Spanje
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine)
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine)
Italië
http://www.scacchiascuola.it
Eindspelstudies
ARVES www.arves.org
YACPDB www.yacpdb.org
IM Michael Pasman: www.chesspm.com
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com
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

