Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 153 – 12 december 2020
De nieuwsbrief bevat berichte 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.

Het Woudhuis. Sten met Sinterklaas-surprise.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 153
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns en divers schaaknieuws. Veel nieuws
betreft 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. Veel lezers
leveren een bijdrage aan de nieuwsbrief. Er zijn zo’n 440 e-mail abonnees en een paar duizend contacten via social media,
zoals FaceBook groepen Schaakpsychologie en 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
Schaakweek lessen en ouderbijeenkomsten
Zie www.schaakweek.nl.
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 Zevensprong donderdagmiddag 14 uur
= Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur. Tijdelijk niet.
= Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.00 uur (nieuwe serie start 8 januari 2029)
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Lessen van 10.15-11.45 uur. Locatie Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur.
De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Masterclasses: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses (mogelijk binnenkort online)
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.
Ook online.
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 twee uur Zoom-, 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
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com
Online coaching mentale training, ouders schaaktalenten, schaakdidactiek. Privé en in groepjes. Met documentatie.
Informatie op aanvraag. In Nederlands en Engels.

Schaakacademie Apeldoorn en corona-regels
Bij lessen houden we rekening met corona en staat veiligheid voorop. Regels:
= Adviezen en maatregelen van de regering zijn leidend
= Gezond verstand gebruiken
= Vooraf en na les handen wassen
= Ventilatie: deuren en ramen open
= 1,5 meter afstand tot leraar houden, volwassenen ook onderling
= Binnenruimtes mondkapjes
= Als je je ziek voelt, thuis blijven
= Afhankelijk van omstandigheden kunnen er aanvullende regels zijn
Informatie NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol
KNSB: www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis

Hertog van Gelre. Chess Traps Bill Wall. (foto Koen H)

Het Woudhuis. Oefenen met www.chessmatec.com

Berg en Bos. Oefenen met www.chessmatec.com

St, Victor. Fiene toont minischaakspel dat ze gekregen heeft.

St. Victor. Bespreken partij Oscar Zecha voorronden WK jeugd via www.chess24.com.

St. Victor. Duo-schaak meisjes versus jongens. De meisjes wonnen.

De Zevensprong. Partijtje bespreken uit boekje Weinstein over openingsvallen. (foto Usra)

De Zevensprong. Oefenen met mat zetten. Het is pat.

De Eendracht. Quiz Chess Traps. (foto Quinn)

Quizformulier.

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: Meisjes winnen van jongens
Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op basisscholen.
De lessen bestaan uit:
Rondvraag, Tactiek (ChessMatec), Partijbespreking (via Lichess of op bord), Onderling partijen, Varia.
Onderwerpen die in de lessen aan bod kwamen:
- Rondvraag: in de klas met kinderen geschaakt, schaakspel van sinterklaas gekregen
- Zelf Chessmatec of Lichess oefeningen
- Bolwerk partij Hidde vs Lucas besproken
- Onderling Hertog van Gelre Arena https://lichess.org/tournament/7LFz6y59
- Partijen Euwe
- Quiz Bill Wall Chess Traps
- Lichess simultaan Alec Het Woudhuis https://lichess.org/simul/GyNYFW9m
- Boekjes ‘Ik leer schaken’ gegeven aan nieuwe deelnemers en Chessmatec accounts gemaakt
- Op borden geschaakt
- Boekje Weinstein combinaties en openingsvallen: partijtjes besproken
- Op borden: mat zetten Koning en dame vs koning

Corona-regels op scholen
Ouders komen niet in school
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
Kinderen hoeven onderling en naar volwassenen geen afstand te houden
Voor en na les handen schoonmaken
Ruimten ventileren, deurkruk schoonmaken
Leraar mondkapje op tijdens lopen, niet bij zitten
Regels Openbaar onderwijs https://www.leerplein055.nl/over-leerplein055/coronavirus

Mark en Silvijn denken over de beste zet voor wit. Partij uit boekje ‘Ik leer schaken’.
Partij uit boekje ILS in gameviewer

Verschillende activiteiten: Solitaire chess, onderling partijtje en Chess Tutor.

Lucas oefent kat en muizen met Allam.

Schaakschool Het Bolwerk: Samen tegen Schaken is Cool en openingsvallen Weinstein
De schaakschool is elke week van 13.30 tot 17.15 uur. De jongere kinderen komen wat eerder, de
oudere wat later. Groepjes lopen in elkaar over. Lessen zijn workshopachtig.
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Onderwerpen 9 december
Groepje A
- Boekje Ik leer schaken
- Chessmatec
- Samen tegen Schaken is Cool: www.schaken.wiltsite.nl
- Weinstein openingsvallen
- Onderlinge partijen
- Solitaire
Groepje B
- Tutor 1 en ChessMatec
- Samen tegen Schaken is Cool
- Partijen via DGT spelen + analyse
- Nieuwsbrief
- Tutor 3
Groepje C
- Onderlinge partijen
- Tutor 3 tactiek en ChessMatec
- Via Chess24 online WK jeugd winstpartij Oscar Zecha
- Bill Wall Chess Traps
- Nieuwsbrief bekijken
- Square4Chess en Kat en muizen
- Fragmenten film Lang leve de koningin
- Boekje Ik leer schaken en verhaal van de rijstkorrel
Partijen Schaakschool Het Bolwerk: Gameviewer schaakschool Bolwerk Mika - Hidde 9dec2020

Anneke Bruggeman tijdens quiz met Chess Traps.

Herre Joostensz noteert zijn simultaanpartij tegen Sharwan. Volgende les bespreken.

André Langeslag denkt over de beste zet voor zwart. Partij uit boek Chess Movies I van Bruce Pandolfini.

Schaakles senioren: Chess Traps in quizvorm, filmtips en premoven
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Schaakles 9 december:
- Rondvraag: 23 en 30 december vakantie
- Growth vs Fixed Mindset, conformiteitsprincipes Solomon Asch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenstemmingsexperimenten_van_Asch
https://www.simplypsychology.org/asch-conformity.html
- Bekijken en volgende les bespreken: www.schaakblog.nl
- Film Searching for Bobby Fischer: via Netflix en ook
http://www.chess-poster.com/english/videos/chess_videos.htm
- Herfstschool toernooi via Lichess, toegankelijk voor iedereen:
Zie https://schaakweek.nl/kerstschool en https://lichess.org/tournament/dt85yVV4
- Premoven: online alvast zet doen voordat tegenstander speelt
- Film Knights of the South Bronx: www.youtube.com/watch?v=PBCLUTCRM9w
- Video cursus Marcel Lek: http://chessblog540.blogspot.com
- Chess Movies: partij 51
- Bill Wall Chess Traps 15 t/m 19 in quizvorm
- Simultaan door Sharwan

Schaakweek Kerstschool 2020 met toernooi voor iedereen op 23 december
Door Merijn van Delft
Na de succesvolle Zomerschool en Herfstschool hebben we alvast de Winterschool (in februari) en
Lenteschool (in mei) gepland, volgens dezelfde formule. Bovendien hebben we besloten om toch ook
wat in de kerstvakantie te doen, namelijk de Kerstschool, volgens een iets aangepaste formule.
Stichting Schaakweek organiseert van zaterdag 19 december t/m woensdag 23 december
Schaakweek Kerstschool voor jeugd t/m 18 jaar. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess
en Twitch. Zie https://schaakweek.nl en https://lichess.org/team/kerstschool
De jongere jeugd kan zich per twee dagen inschrijven, namelijk 19-20 dec en/of 21-22 dec. De oudere
jeugd kan zich voor 23 dec inschrijven. Deelname kost 25 euro per dag. Als je interesse hebt om mee
te doen, kun je ons mailen via merijn@schaakweek.nl of nico@schaakweek.nl
De interactieve lessen zijn zoals gebruikelijk van 13:00-17:00 uur (met tussendoor pauzes). In plaats
van vijf toernooitjes doen we één groot toernooi (uiteraard met stream) op de laatste avond,
woensdag 23 december: https://lichess.org/tournament/dt85yVV4
De lessen worden gegeven door IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft.
Ook plannen we weer een ouderavond met coaching expert Karel van Delft op maandag 21
december: 19.00-20.00 uur in het Nederlands en 20.15-21.15 uur in het Engels.

Gezellig pepernotentoernooi bij jeugd Schaakstad Apeldoorn
door Hidde Weller
De jeugdleden van Schaakstad Apeldoorn hadden een pepernotentoernooi. Dat was in De
Regenboog school. Vrijdagavond 4 december. Het toernooi was omdat het Sinterklaas was. Het was
heel leuk. Ik speelde bij de beginners en we deden 3 soorten schaak. We deden gewoon schaak,
atomic en dobbelsteenschaak. Groetjes van Hidde Weller.
Kort verslagje Schaakstad jeugd - Sinterklaas
door Chris Doornekamp:
Bij het Sinterklaasschaken op 4 december was er voor de groep stap 1 t/m 3 een leuke activiteit. De
kinderen maakten namelijk deel uit van team Sint of van team Piet. De teams telden beiden 12
spelers en waren op papier aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook wel na ronde 1, want toen waren de
punten keurig verdeeld 6-6. In ronde 2 speelden we een schaakvariant waarbij de geluksfactor ook
een rol speelde: dobbelschaak. Het lot was Sinterklaas goed gezind, want team Sint won de meeste
dobbelpartijen. Eindstand Sint tegen Piet: 14-10.
Het winnende team kreeg de eerste keuze uit de sleutelhangers in de vorm van schaakstukken. Met
dank aan Maarten ter Bals die deze fraaie prijsjes met eigen hand had gemaakt👋
Bij de gevorderdengroep was er een spannend snelschaaktoernooi met 5 minuten bedenktijd op de
klok. De familie Adams was hier opnieuw op dreef, met winnaars in de A-groep (Oscar) en B-groep
(Fieke).
Het was al met al een heel gezellig Sinterklaasavondje schaken met ruim voldoende pepernoten bij
de hand!
Foto’s: Link naar een uitgebreid fotoverslag van Schaakstad Apeldoorn
Verslag op clubsite: www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd/2020/12/06/pepernotentoernooi-2020

Internationale online team battle U15
Chris Doornekamp meldt:
Op donderdag 17 december is er weer een online team battle, start vanaf 17:00u.
Speciale kersteditie met teams uit 🇩🇪, 🇦🇹, 🇬🇷, 🇸🇮 en 🇳🇱.
Wil je meehelpen voor team Schaakstad Apeldoorn?
Klik dan op https://lichess.org/tournament/r6xeT933

Opstelling speelzaal Tata Masters 2021. (Illustratie organisatie Tata)

Tata Steel Chess 2021: GM toernooi met Carlsen, Giri en Van Foreest, geen amateurs
Het GM Masterstoernooi van Tata Steel Chess gaat in januari door. Onder de veertien deelnemers is
zijn wereldkampioen GM Magnus Carlsen, de sterkste Nederlandse speler GM Anish Giri en GM
Jorden van Foreest. Het toernooi is van 15 t/m 31 januari.
De amateurtoernooien zijn afgelast. Dat geldt ook voor evenementen zoals het NK journalisten.
Informatie van de organisatie:
Site https://tatasteelchess.com/news/green-light-tata-steel-chess-tournament-2021
Deelnemers: https://tatasteelchess.com/news/announcement-tata-steel-masters-2021
Video met Giri introductie deelnemers: https://tatasteelchess.com/players/masters

Interviews London Chess Conference 2019 met Janton van Apeldoorn en Sean Marsh
Vorig jaar maakte IM Etienne Mensch uit Frankrijk samen met Karel van Delft diverse video’s tijdens
de London Chess Conference 2019. Niet al het materiaal was al verwerkt.
Deze week mailde Mensch:
Here are video links of two of your interviews :
Janton van Apeldoorn (Chessity):
www.youtube.com/watch?v=ZxK3lKsK_ac&feature=youtu.be
Sean Marsh (Chess in Schools and Communities):
www.youtube.com/watch?v=o8NjVRtUtJk&feature=youtu.be
Meer video’s van Etienne Mensch over de conferentie in 2019 staat op het YouTube kanaal van
ChessPlus: www.youtube.com/channel/UCPKN8td5VJxJz2goaEYB6YA

ChessBase Chess News over schaken en autisme
GM Karsten Müller attendeerde op Chess Base Chess News over schaken en autisme.
Zie https://en.chessbase.com/post/autism-and-chess-2
Karsten Müller stelde voor de site www.schaken-en-autisme van Karel van Delft te noemen bij het
Chess News nieuws.
Via http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish kun je in diverse talen lezen over
schaken en autisme. Via een klik op een illustratie kun je ook een presentatie bekijken.

https://prnt.sc/vxeezy

Lichess partijen omzetten in pgn bestand
Informatie van IM Stefan Kuipers:
Eén partij kun je in Lichess simpel opslaan als pgn bestand. Onder een gespeelde partij staat een link.
Maar hoe kun je in Lichess alle partijen van een Arena in één keer in een pgn bestand zetten?
Je pakt de tournament ID en vult die in de volgende url in: lichess.org/api /tournament/{id}/games
Zie ook bovenstaande illustratie.
Zodra je dan op enter drukt, download hij direct de partijen.
Zie https://lichess.org/api voor het hele technische verhaal voor alle extra opties in lichess.

Quote schaken is als een oceaan: een mug kan zich er aan laven, een olifant in verdrinken
In de Olympiade van 2018 verblunderde de Chinees GM Yangyi Yu een gewonnen eindspel tegen GM
Erwin l’Ami.
Partij www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1930159
Verhaal en analyse: www.schaaksite.nl/2018/10/02/een-dag-om-snel-te-vergeten

Divers nieuws
-

Gratis webinar GM Anish Giri
Film Searching for Bobby Fischer
Nederlandstalige First Rank nieuwsbrief 43 december 2020
Judit Polgar over ‘The Power of Chess in Eduction’
ChessTech Conference 2020 online terugkijken
Nieuwsbrief 98 Max Euwe Centrum

GM Anish Giri en GM Erwin l’Ami in 2018 tijdens de London Chess Classic. Fotograaf Karel was er voor een conferentie.

Gratis webinar GM Anish Giri
De KNSB houdt 16 december een gratis webinar waarin GM Anish Giri een aantal van zijn beste
partijen bespreekt via het Twitch kanaal van de schaakbond.
Publiek kan vragen chatten via host IM Stefan Kuipers.
Meer informatie: https://schaken.nl/nieuws/gratis-webinar-anish-giri-16-december
Site Anish Giri: https://anishgiriofficial.com, YouTube: www.youtube.com/c/AnishGiriOfficial
Twitch kanaal KNSB: www.twitch.tv/schaakbond

Film Searching for Bobby Fischer
https://twitter.com/netflix/status/1335992678710824965
Je kunt de film ook bekijken via: http://www.chess-poster.com/english/videos/chess_videos.htm en
www.chess-poster.com/english/videos/searching_for_bobby_fischer/part_1/searching_for_bobby_fischer_1.htm

Nederlandstalige First Rank nieuwsbrief 43 december 2020
Link naar First Rank newsletter 43 Nederlands

Judit Polgar over ‘The Power of Chess in Eduction’
https://ec.europa.eu/education/summit/digital-education-transformation_en
https://www.beyond-events.eu/index.php?eventid=54&roomid=148 (Polgar vanaf 49.30 min)

ChessTech Conference 2020 online terugkijken
De ChessTech Conference 2020 was een geslaagd evenement.
Een aantal lezingen is op beeld opgeslagen en wordt gepubliceerd op www.chessconference.org.
Op www.chesstech.org staat een reeks interessante artikelen. Er is ook een gratis nieuwsbrief.

Terugblik op de conferentie in talkshow Sasha Starr: www.youtube.com/watch?v=ikh23WBlDoQ

Nieuwsbrief 98 Max Euwe Centrum
https://maxeuwe.nl
Nieuwsbrieven verschijnen ook op de website. Het MEC waardeert donaties.
Zie ook: https://www.schaaksite.nl/2020/12/12/waarom-was-larsen-boos-op-euwe

Training
-

IM Thomas Willemze over zijn boek The Chess Toolbox
David Bronstein's Best Chess Tactics
Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme
Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

IM Thomas Willemze over zijn boek The Chess Toolbox
De live uitzending was 9 december. Terugkijken: www.twitch.tv/schaakbond

David Bronstein's Best Chess Tactics
www.youtube.com/watch?v=FsqJRpn3Kls

Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme
Psycholoog en gediplomeerd schaaktrainer Karel van Delft geeft individueel schaaklessen aan
jongeren met autisme. Schaken is voor veel van hen een heel geschikte denksport.
Leren schaken geeft plezier en succeservaringen, het is een uitdaging en maakt contacten met
andere mensen makkelijker via een gedeelde interesse.
Schaken is een metafoor voor het leven. Onder deskundige begeleiding kunnen schaaklessen een
prima methode zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Zeker voor jeugd met ‘special needs’.
Die begeleiding is maatwerk.
Daarbij gaat het om sociale, emotionele, cognitieve en meta-cognitieve aspecten.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Communicatie, samenwerken, toernooien bezoeken, rekening houden met elkaar (sociaal)
- Omgaan met tegenslagen, succeservaringen, zelfvertrouwen ontwikkelen (emotioneel)
- Problemen analyseren, redeneren, doelen stellen, plan maken, creatief denken (cognitief)
- Waarom doe ik dingen, hoe kan ik het anders doen (meta-cognitief)
Contact: karel@kvdc.nl
Site: http://schaken-en-autisme.nl

Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft
www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices

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 ook 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.

Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat informatie over schaakdidactiek, wetenschap en
special needs groepen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek is nu ook als ebook verkrijgbaar via Karel van Delft, karel@kvdc.nl (10,90 euro)
Het boek verschijnt voorjaar 2021 in een vernieuwde versie in het Engels bij New In Chess.

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 trainingsdeelnemers. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement,
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een
schaakcultuur opbouwen.
De training bestaat uit twee uur Zoom 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 125 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
KNSB trainersplatform https://schaakbond.nl/schakers/trainersplatform
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
Bijzondere dagen en vakanties: http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
Vakantierooster 2020-2021 (De Zevensprong. Meeste data ook voor andere scholen midden-Nederland)
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Paasmaandag 5 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

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
Vier keer per jaar is er een online school, de volgende is de Kerstschool.

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 Twitter https://twitter.com/Schaakstad
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
Schaakstad Apeldoorn Instagram https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn
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 en https://www.twitch.tv/schaakweek
Open NK G voor speciale doelgroepen
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
Sporten met een beperking www.unieksporten.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
IM Nico Zwirs
Twitch-kanaal https://www.twitch.tv/nicozwirs
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
Sportraad Apeldoorn
www.sportraad.nl
Sportraad Apeldoorn Facebook
Computerschaak
Zie links www.schaaktalent.nl databank
Leela Chess Zero: https://lczero.org
Stockfish: https://stockfishchess.org
Eindspeldatabases
Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en
Finalgen: https://www.chessprogramming.org/FinalGen
Syzygy: https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases
Eindspelstudies
ARVES www.arves.org
YACPDB www.yacpdb.org
IM Michael Pasman: www.chesspm.com
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com
Fotografie
https://lennartootes.com
www.jadoube.nl/tag/fred-lucas
Gratis schaakfoto’s
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
www.pexels.com
Internationale organisaties, FIDE, ECU
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com
Fide Chess in Education Commission http://edu.fide.com
Doven: https://chessdeaf.org
Blinden, slechtzienden: https://ibca-info.org
Nederland blinden, slechtzienden www.nsvg.nl
International Physically Disabled Chess Association www.ipca.online
Probleemschaak
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl
Sites met links
100 schaaksites: http://chess-links.org
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
Tactiek
ChessPuzzle.net https://chesspuzzle.net
Tim Krabbé
AD magazine https://timkr.home.xs4all.nl/admag

Chess Curiosities https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html
Master Jacobson https://timkr.home.xs4all.nl/text/jacobson.htm
Site Krabbé https://timkr.home.xs4all.nl/tim.html
Toernooien
http://chess-results.com
Wetenschap
www.chess-science.com
ResearchGate: www.researchgate.net/search
Sage Journals: http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice
Science Direct: www.sciencedirect.com
Narcis: www.narcis.nl
Internet Archives: https://archive.org
Chess Notes Edward Winter: www.chesshistory.com/winter
Rob VALKENEERS
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf
PNAS www.pnas.org bijvoorbeeld www.pnas.org/content/116/37/18363
Nederlands
www.schaaksite.nl
www.schaaksite.nl/category/kranten
www.chessed.nl
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
https://schaakblog.nl Michel Hoetmer
www.schakers.info
Schaakcentrum Sterk Spel www.sterkspel.nl
IM Willy Hendriks www.movefirstthinklater.com
Voor beginners: Ilona Woestenburg www.youtube.com/channel/UCZWy_3nFi4O_pUk2HnVWJ3g
Engels
The World Federation for Chess Composition (WFCC) www.wfcc.ch
Bill Wall’s Chess Page http://billwall.phpwebhosting.com
www.chess-poster.com
PODCAST Eric van Reem Let’s talk about chess
https://letscast.fm/sites/let-s-talk-about-chess-753d92ea
https://twitter.com/NewInChess
https://2700chess.com
GM Anish Giri YouTube Canal https://www.youtube.com/c/AnishGiriOfficial/featured
The Week In Chess https://theweekinchess.com
www.chess24.com
www.chess.com, www.chess.com/tv
www.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie
GameChanger https://www.youtube.com/c/GameChangerChess
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 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
Matthew Sadler https://matthewsadler.me.uk
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk
Chessmatec: www.chessmatec.com en www.youtube.com/channel/UCMeFgY3GpvFWlSwCJkAfWqQ
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
www.spraggettonchess.com
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
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
PODCAST Schachgeflüster: YouTube kanaal Schachgeflüster en www.schachgefluester.de
Frankrijk
https://www.chess-and-strategy.com
Hongarije
Global Chess Festival http://www.globalchessfestival.com
First Saturday www.firstsaturday.hu

Italië
http://www.scacchiascuola.it
Spanje
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine)
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine)
https://psichess.com/psichess (schaken en psychologie)
FM Leontxo Garcia https://twitter.com/leontxogarcia
Thailand
IWICA https://iwica.com
LinkedIn groepen
Chess players https://www.linkedin.com/groups/95180
Chess4Life https://www.linkedin.com/groups/1665137
Chess Players Guild https://www.linkedin.com/groups/1345607
Scholastic Chess https://www.linkedin.com/groups/2058048
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)
www.raindroptime.com

