Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 32 – 8 september 2016
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Simultaan Evi Zickelbein in schaakschool Het Bolwerk.
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32e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws
en divers schaaknieuws.
Het 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.
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 215 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (535 leden) en
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden.
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden.
De computercrash bij Karel van Delft kent wat naweeën: mogelijk wat mail kwijt, bestanden opnieuw
ordenen. Vast heel herkenbaar. Als je denkt dat er iets mis is met communicatie mail dan even.

IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft (v.l.n.r.) geven komend seizoen opnieuw Stertrainingen in Apeldoorn.

Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn beginnen zondag 18 september
Komend seizoen zijn er opnieuw tien Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn.
Die vinden plaats in Denksportcentrum Apeldoorn.
Trainers zijn IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.
Deelnemers hebben inmiddels nader bericht gekregen over de trainingen.
Er zijn drie niveaugroepen met in totaal veertien deelnemers (in Ster 3 is er een afvaller).
IM Merijn van Delft traint ’s middags een groep op niveau Ster 4/5 (zeven deelnemers). Nico Zwirs
traint ’s middags op niveau Ster 3 (drie deelnemers). Nico Zwirs en Karel van Delft geven ‘s morgens
training op niveau Ster 1 en Ster 2 (vier deelnemers).
Informatie over de trainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
De data staan ook in de kalender onder in deze nieuwsbrief.

Partij Vince – Stijn. Karel geeft tips, Hidde denkt mee.

Iedereen lekker bezig tijdens vrij schaken: schaakhuis bouwen, Solitaire chess, Schaken is cool.

Schaaktattoos.

Stijn versus zijn moeder Saskia. Iedereen mocht Stijn helpen.

Notatie klopt niet helemaal (Evi vergat af en toe te noteren), maar allebei een handtekening zetten is best stoer!

Simultaan Evi Zickelbein.

Evi versus neefje Hidde.

Beginnersgroepje krijgt indruk van schaken door te spelen tegen ‘Schaken is cool’.

Rechtsonder holt Stephan: tijdens vrij schaken speelt hij tegen zichzelf (zelf bedacht).

Schaakschool Het Bolwerk simultaan met Evi Zickelbein
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Zie de pagina www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
We zijn woensdagmiddag 24 augustus weer begonnen. De club is wekelijks.
Zie hieronder wat er per training gebeurde.
De 41e training 24 augustus (1e dit seizoen) waren er twee groepjes en totaal acht kinderen.
Inhoud lessen ongeveer zelfde: Rondvraag (vakantieverhalen), Uitleg over schaakprogramma
Chessmatec (zie nieuwsbrief 31), kinderen hebben toegangscode Chessmatec gekregen, Stap 2 oef.
H1b, video van ONK Dieren met eindspel partij Beerdsen – Hausrath, vrij schaken (tegen Schaken is
Cool, spelletjeskaart, Solitaire chess). Diverse moeders hebben folders over de schaakschool
meegenomen om op de school van hun kinderen uit te delen.
De 42e training 31 augustus (2e dit seizoen) was één groep met negen kinderen.
Inhoud les: Vrij schaken, rondvraag (Jasmine vertelt over www.roblox.com met diverse
schaakprogramma’s), Stijn speelde een partij tegen moeder Saskia en de andere kinderen gaven hem
tips, video bekeken van simultaan GM Roeland Pruijssers in CODA en partijfragment Lois-Karel, Stap
2 H2 inleiding en oef 1 drie diagrammen, simultaan door Evi Zickelbein.
Video simultaan Evi Zickelbein: www.youtube.com/watch?v=4CdMyKnFiUY&feature=youtu.be.
De 43e training 7 september (3e dit seizoen) waren er drie groepjes met elf kinderen.
Groep 13.30 uur: één deelnemer, partij tegen Schaken is Cool, verteld over diverse mogelijkheden.
Groep 14.45 uur: uitleg over opzet trainingen, partij praatschaak (partij spelen met uitleg per zet)
tegen Schaken is Cool, minigames, boekjes ‘Ik leer schaken’ gegeven.
Groep 16 uur: rondvraag Vince met buurman Piet geschaakt, www.chessmatec.com geoefend vrij
schaken, demonstratiepartij Square4Chess, simultaanpartij Raphaël-Evi besproken, vrij schaken.
Tip: als Chessmatec niet via site werkt, gebruik dan een app (links staan op de site).

Schoolclub De lettertuin: partij spelen tegen een echte tegenstander en programma Cody via www.sparkchess.com.

Tijdens competitie in de schaakles spelen leerlingen om de beurt op de schaaktafel. Een cadeau van oud-leerlingen.

Partijanalyse en schaken voor vier.

Schoolschaakclub De Lettertuin is weer begonnen
De schoolschaakclub De Lettertuin in Ede is 29 augustus weer begonnen. De eerste keer waren er
drie kinderen. We speelden partijtjes via www.sparkchess.com.
Een week later waren er zes deelnemers. We oefenden met Square4Chess, analyseerden een
partijtje van Jelle en speelden op een bord voor vier.
Schaakleraar Karel van Delft leidt de schoolschaakclub. Hij geeft ’s middags les aan twee
hoogbegaafden-klassen. Na schooltijd kunnen alle erg gemotiveerde kinderen van de school
meedoen met de schoolclub.
Van de lessen staat een verslag op www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.
Directeur Piet Willemsen heeft een mededeling in de nieuwsbrief van de school gezet.

Jozias Hillenkamp legt spel tijdens OSKA in Arnhem uit aan Vadim van Kuijk.

Schaakschool Het Bolwerk oefent met S4C.

Schoolclub De Lettertuin oefent met Square4Chess.

Square4Chess: schaken op bord van zestien velden
Square4Chess is een nieuw spel waarbij je partijtjes speelt en oefeningen doet op een bordje van
zestien velden. Het spel is een uitvinding van Jozias Hillenkamp, de bedenker van Raindropchess.
Zie voor meer informatie de link www.youexploreinnovation.com/index.php/nl.
Speluitleg Square4Chess www.youexploreinnovation.com/index.php/nl/speluitleg.
Kinderen van de schoolschaakclub van De Lettertuin hebben er mee geoefend, zie video
www.youtube.com/watch?v=iSQGYFHEN64&feature=youtu.be.
Site Jozias Hillenkamp: www.raindropchessmedia.com.

De kraam is ingericht door Lois en Karel.

Tobias de Vries noteerde zijn partij tegen GM Roeland Pruijssers.

Mini-simultaantjes door GM Roeland Pruijssers.

Terugblik kraam Schaakacademie in CODA met minisimultaans GM Roeland Pruijssers
Schaakacademie Apeldoorn stond zaterdag 27 augustus met een informatiekraam op de CODA
cultuurmarkt. Vanaf 15 uur gaf GM Roeland Pruijssers op vier drie borden kloksimultaantjes.
Zie voor een video: www.youtube.com/watch?v=i0GAe77UNxs&feature=youtu.be.
In het kader van een samenwerkingsverband komt een aantal spelers van MuConsult Apeldoorn
komend seizoen meedoen aan een activiteit van Schaakacademie Apeldoorn. De bedoeling daarvan
is het Apeldoornse jeugdschaken te stimuleren.
RTV Apeldoorn had een telefonisch interview met Karel van Delft over de simultaan, de schaakschool
in Het Bolwerk en Schaakacademie Apeldoorn. Het interview (zeven minuten) kun je afluisteren via:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/OchtendSessie-Karel-Van_Delft.mp3.
Het was mooi weer en er kwamen weinig bezoekers. Vier borden bij Roeland Pruijssers waren echter
steeds bezet. We mochten onder meer Schaakstad Apeldoorn-voorzitter Ed van der Meulen
begroeten. Ook de eerstebordspeler van Curaçao Wim Blijstra (actief in de Olympiade van Baku)
speelde een aantal partijtjes tegen Pruijssers.
Jeugdspeler Tobias de Vries van De Schaakmaat speelde een kordate partij tegen Pruijssers, waarbij
hij noteerde terwijl beide spelers tien minuten op de klok hadden:
Pruijssers, Roeland - de Vries, Tobias
CODA simultaan augustus 2016, 27.08.2016
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Pc6 7.Pe2 Db6 8.Pf3 cxd4 9.cxd4 f6 10.exf6 Pxf6
11.0–0 Ld6 12.Lf4 Dc7 13.Lxd6 Dxd6 14.Dd2 0–0 15.Pg3 Ld7 16.h3 Tac8 17.a3 e5 18.dxe5 Pxe5
19.Pxe5 Dxe5 20.Tfe1 Dd6 21.Pf5 Lxf5 22.Lxf5 Tc7 23.Te6 Dc5 24.Te5 Dc4 25.Le6+ 1–0
Lois Weller daagde opa Karel van Delft uit. Die is beter in uitleggen dan zelf spelen, dus Lois won:
Weller, Lois - van Delft, Karel
CODA Cultuurkwartier 2016, 27.08.2016
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Pc3 Lc5 4.Pf3 d6 5.0–0 0–0 6.d4 exd4 7.Pxd4 Lxd4 8.Dxd4 Pc6 9.Dd1 Le6 10.Lxe6
fxe6 11.Lg5 Dd7 12.Dd2 h6 13.Lxf6 Txf6 14.Tad1 Taf8 15.Tfe1 Txf2 16.Te2 Txe2 17.Dxe2 Df7 18.Td3
Pe5 19.Td1 c6 20.Txd6 De7 21.Dd2 Pf7 22.Td3 Pg5 23.Td7 Db4 [23...Db4; 23...Dc5+] 24.b3 Pxe4
25.Pxe4 Dxe4 26.Txb7 Tf7 27.Txf7 Kxf7 28.h3 g5 29.Dd7+ Kf6 30.Dxa7 Dxc2 31.Df2+ Df5 32.Dxf5+
exf5 33.a4 Ke5 34.a5 Kd5 35.a6 Kc5 36.a7 Kb6 37.a8D 1–0

www.facebook.com/nazomerfairBolwerk

Veerle legt spelregels uit.

Lois geeft schaakles via ‘praatschaak’ (vertellen wat je denkt).

Terugblik Informatiekraam Schaakacademie in Bolwerk Nazomer Fair
In wijkcentrum Het Bolwerk was zaterdag 3 september een Nazomer Fair. Deze werd georganiseerd
door Scrapps.nl en Accres. Er waren tientallen informatiekraampjes, optredens en activiteiten als
zoals dansen, schminken, muziek en kinderworkshops. Verenigingen uit de wijk gaven informatie
over hun activiteiten.
Wijkcentrum Het Bolwerk staat in de wijk Osseveld-Woudhuis. De accommodatie beschikt over
verschillende ruimtes die geschikt zijn voor muziek- of toneelverenigingen of het houden van
workshops en cursussen.
Schaakacademie Apeldoorn stond ook met een informatiekraam op de Nazomer Fair.
Veerle en Lois gaven kinderen uitleg over schaken.
Mensen konden ook zelf een partijtje spelen op borden, via een tuinschaakspel of op internet.

OSBO site weer online
De site van de Oostelijke Schaakbond OSBO is weer online: www.osbo.nl.
De site had twee maanden last van een hack.
Op de site geeft het bestuur uitleg.
Kennelijk is nog niet alle informatie update.
Wie bijvoorbeeld weet wanneer het PK is en waar je de IJSCO-kalender kunt vinden, mag het zeggen.

Een prachtige manier om van schaken te genieten en spelenderwijs te leren.

Ranglijst open.

Ranglijst vrouwen.

Nederland op dreef op Olympiade in Baku
De Olympiade is van 2-13 september. Nederland doet het prima. Het mannenteam staat 1e na vijf
ronden, de dames 15e.
Je kunt dagelijks via livestream beelden, partijen en commentaar zien via toernooisite en Chess24.
De Apeldoornse IM’s Merijn van Delft en Stefan Kuipers coachen Trinidad & Tobago.
De toernooisite: www.bakuchessolympiad.com.
Partijen zijn te volgen via www.chess.com.
Zie ook www.facebook.com/bakuchessolympiad2016/videos/1597185580575462.
Chess24 video’s met hoogtepunten van elke ronde: www.youtube.com/user/chess24media/videos.
World Chess: http://worldchess.com/2016/09/07/more-favorites-fall-at-the-olympiad.

GM Ruud Janssen versus Bas de Boer.

Dries Wedda speelde met zwart tegen Mees van Osch.

William Shakhverdian speelde een uitstekend toernooi in de B-groep.

Terugblik OSKA Arnhem
Het Open Schaak Kampioenschap Arnhem werd van 2-4 september gespeeld. Het was als vanouds
prima georganiseerd. Zie de site voor uitslagen en verslagen: www.asv-schaken.nl.
Vier Stertrainingsdeelnemers deden mee: in de A-groep Bas de Boer en Dries Wedda en
In de B-groep William Shakverdian en Vadim van Kuijk. Zie hieronder enkele partijen.
Janssen, Ruud (2510) - de Boer, Bas (1975)
OSKA 2016 (1), 02.09.2016
1.c4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 g6 5.e4 Pf6 6.Pc3 Pxd4 7.Dxd4 d6 8.Le2 Lg7 9.Lg5 0–0 10.Dd2 Le6
11.Tc1 Da5 12.f3 Tfc8 13.b3 a6 14.Pa4 Dxd2+ 15.Kxd2 Tc6 16.Thd1 Tac8 17.Ke1 h5 18.Pc3 Kh7
19.Pd5 Lxd5 20.exd5 T6c7 21.Le3 Lh6 22.f4 Pd7 23.g3 Lg7 24.h3 Lb2 25.Tc2 La3 26.g4 hxg4 27.hxg4
b5 28.Ld3 Lc5 29.Lc1 bxc4 30.Th2+ Kg7 31.Lb2+ f6 32.Lxc4 Th8 33.Txh8 Kxh8 34.Ke2 Pb6 35.Kd3
Pxc4 36.bxc4 Tb7 37.Lc3 Kg7 38.g5 Tb8 39.Te1 Kf7 40.gxf6 exf6 41.Te6 f5 42.Tf6+ Ke7 43.Txg6 Tf8
44.Ld4 Lb4 45.Tg1 a5 46.Tg7+ Tf7 47.Txf7+ Kxf7 48.Lc3 La3 49.Lxa5 Lc1 50.Ld2 1-0
Dries Wedda speelde in de tweede ronde met wit tegen Jeroen Schuil. Hij meldt:

De stelling na 24...Dxe3 25.fxe3.

Hier kwam ik in een redelijk gelijk eindspel terecht. In het middenspel had ik wat optimaler kunnen
spelen om een grote plus te pakken. Toch is het zwart gelukt om dames te ruilen en in dit eindspel te
komen.
25...g6 26.Lc2 Lc8 27.Kg2 Ld7 28.a4 28...Ke7 29.Kf3 Kf6 30.h4 Ke5 31.g4 h6 32.g5 h5??

De stelling na 32.g5.

Met 32...h5 legt zwart de pionnen vast, maar had beter een ontsnappingsroute kunnen maken voor
zijn koning. Na 32...h5 kan wit gelijk 33.Kg2 spelen en dan heeft 33...f6 geen zin vanwege mat.
Zwart moet een gaatje maken met 32...hxg5 33.hxg5 f6 34.gxf6 Kxf6 en na 35.Kf4 g5+ staat het gelijk.
33.Kf2! Dit is minder nauwkeurig dan 33.Kg2, maar het idee is wel goed.
[33.Kg2! Pe4 34.Pf3+ Kf5 35.Pd2 had makkelijker een stuk gewonnen dan na 33.Kf2 Pe4+.]
33...Le8? [33...Pe4+ had het iets lastiger gemaakt, maar wint alsnog: 34.Kf1 Pd2+ 35.Ke1 Pe4 36.Pf3+
Kf5 37.Pd2 wint het stuk alsnog.] 34.Pf3# 1–0

Partij naspelen:
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=57ba1d5e12228fcd43ddccec50476a9919b6f52caadb3650de079.

Partij naspelen:
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=57c0af2cd24a45b200123f51a5e79a825d9f9b0f1cc166484a0a3

Partij naspelen:
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=57be1c281dbb257dde8373b71a06763872a0276751ccadb52b576

Terugblik EK jeugd in Praag
Van 18-27 augustus was het EK jeugd in Praag. Vanuit Apeldoorn waren er vier spelers van
MuConsult Apeldoorn.
Thomas Beerdsen speelde in de leeftijdscategorie U18 en Max Warmerdam U16.
Thomas werd 36e (15e geplaatst) en Max 17e (14e geplaatst).
IM Merijn van Delft, IM Stefan Kuipers, GM Zhaoqin Peng en FM Frank Erwich waren coach.
Max Warmerdam meldt: Ik had niet echt een briljant moment maar ronde 6 was op zich wel een
lekkere pot.
Overzicht van de prestaties van de Nederlanders:
http://chess-results.com/tnr233628.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&flag=30&wi=821
Toernooisite: www.eycc2016.eu.
Indelingen en resultaten: http://chess-results.com/tnr233628.aspx?lan=1.
Op de KNSB-site staat een weblog waar rondenverslagen op staan. Met foto’s van Zhaoqin Peng.
Zie http://schaakuitzendingen.blogspot.nl.

Jorden van Foreest heeft een eigen site.

Jorden van Foreest en Anne Haast Nederlands kampioen
GM Jorden van Foreest heeft het NK 2016 gewonnen.
Jorden van Foreest heeft een eigen site: http://jorden.vanforeest.com.
Bij de dames werd WGM Anne Haast voor de derde keer op rij Nederlands kampioen.
Anne is één van de Chess Queens: www.chessqueens.nl/haast.php.
Site NK: www.nkschaken.nl.

Video toernooi Sants: www.youtube.com/watch?v=z3LTZOm90vw.

Ranglijsten: http://chess-results.com/tnr234886.aspx?lan=1&art=1&rd=10&turdet=YES&flag=30&wi=984

Toernooisite: www.cotxeres.org/open/angles/angles16/angles16.htm.

Terugblik Nico Zwirs op Sants Open 2016
Nico Zwirs vertelt over zijn toernooi in Barcelona:
Van 19 t/m 28 augustus werd in Barcelona het Sants Open gehouden. Hier ben ik samen met Maurice
Schippers naartoe geweest. Dit is een groot toernooi met in de hoofdgroep alleen al ruim 300
deelnemers. Met de B en C-groep komt het totaal rond de 650 deelnemers. Een vrij groot toernooi
dus want in de wijk Sants wordt gehouden. De wedstrijden worden op Spaanse tijd gespeeld,
namelijk 16:30 uur. Dit houdt in dat Maurice en ik ook volledig volgens de Spaanse cultuur leefden. In
de middag warm eten, vervolgens de partij spelen en na de partij rond een uurtje of 10/11 opnieuw
avondeten. In de ochtend en de middag hielden we ons voornamelijk bezig met voorbereiden en de
stad verkennen. In het begin van het toernooi gingen we nog regelmatig naar het strand, totdat we
de punten van de stranddagen bij elkaar gingen optellen en tot de conclusie kwamen dat de
vermoeidheid van de zon toch slecht was voor ons toernooi. Het toernooi was verder voor mij niet zo
bijzonder, ongeveer vergelijkbaar met het toernooi in Dieren. Ergens verliezen van een slechtere en
daarna de ratingschade zien te beperken. De verliespartij was tevens mijn nederlaag tegen iemand
met het grootste ratingverschil ooit. Hij had 1900 laag en ik 2300 hoog, waardoor ik voor het eerst
ook eens de minscore van -0.92 behaalde. Gezegd moet worden hij een erg goed toernooi speelde en
ruim 100 ratingpunten won. Hieronder een fragment uit die partij, Daniel Riu Lopez-Nico Zwirs.

In de bovenstaande stelling na 13 Df3 was ik 13…Pe7 van plan. In de grand prix Siciliaan weet ik dat
zwart altijd de breekzet f5 moet tegenhouden en dan erg goed staat. Nu speelde ik na een kwartier
nadenken 13… 0-0? In de veronderstelling dat hij 14 Lxd5 zou spelen, waarna 14… Dxd5 15. Dxd5
exd5 16. f5 Te8 op het bord zou komen.

Stelling na 16… Te8.

Hier staat zwart geweldig. De dubbelpionnen pakken veel velden in het centrum en nu de witveldige
loper van wit weg is, kan c2 mooi belegerd worden via een toren op c8. De c2-pion kan vrij lastig
verdedigd worden, waardoor zwart een mooi initiatief heeft. Echter was 14 Lxd5 niet de enige zet die
wit kon spelen. Toen ik op stond om even weg te lopen bleef ik nog even naar mijn stelling kijken
waarna ik tot de conclusie kwam dat 14 f5! wit een hele grote plus geeft. De pion kan niet geslagen
worden, omdat uiteindelijk de dekking van het paard op d5 wordt opgeven. Hierna wist ik de beste
verdediging niet te vinden en kreeg ik een kansloze nul aan m’n broek. Gelukkig wist ik het toernooi
af te sluiten met 2 overwinningen en een remise tegen 2200 spelers, waardoor ik uiteindelijk maar
een paar ratingpunten verlies. Maurice deed het gelukkig een stuk beter dan ik. Hij versloeg een IM
met bijna 2500 en won nog van een 2400 speler, helaas miste hij in andere partijen een aantal flinke
kansen, anders had hij wel voor een IM norm kunnen spelen. Al met al is het toernooi ons goed
bevallen en de kans dit er dik in dat we nog een keer gaan meedoen.
Riu Lopez, Daniel (1912) - Zwirs, Nico (2374)
Sants Open (6), 25.08.2016
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 g6 4.Pf3 Lg7 5.Lc4 a6 6.a4 d6 7.0–0 Pf6 8.d3 Pd4 9.Pxd4 cxd4 10.Pe2 d5
11.exd5 Pxd5 12.Pg3 e6 13.Df3 0–0 14.f5 Le5 15.Lh6 Pe3 16.Lxf8 Pxf1 17.Txf1 Dxf8 18.fxe6 Lxe6
19.Lxe6 fxe6 20.Dxb7 De8 21.Pe4 Tc8 22.Dxa6 Txc2 23.Db7 Tc7 24.Dxc7 Lxc7 25.Pf6+ 1–0

Nieuwsbrief KNSB, online trainingen Herman Grooten
De nationale schaakbond KNSB heeft weer een nieuwsbrief verstuurd naar verenigingen.
Daarin staat allerlei praktische informatie.
Bijvoorbeeld informatie over online trainingen aan volwassenen met filmpjes van IM Herman
Grooten.
Zie www.schaakbond.nl/knsb/communicatie/nieuwsbrief.
Zie www.schaakbond.nl/knsb/communicatie/nieuwsbrief/nieuwe-cyclus-trainingen-voorvolwassenen-filmpjes-herman-grooten
Zie www.schaakbond.nl/internetschaak/internettraining-volwassenen
Zie www.schaakbond.nl/internetschaak/info

Video Wesley So vs Garry Kasparov, Ultimate Chess Challenge 2016
Deze video toont onder meer een prachtige snelschaakpartij van GM Wesley So en GM Garry
Kasparov tijdens de Ultimate Chess Challenge 2016: www.youtube.com/watch?v=yHv1zswY8bI.
Artikel op Chess.com: www.chess.com/article/view/kasparov-s-mysterious-move.
Kasparov is betrokken bij trainingen aan Amerikaanse topjeugd:
http://en.chessbase.com/post/america-s-young-chess-champs#893270

Partij naspelen: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1102235

Quote Mikhail Tal over de gelukkigste dag van zijn leven: ‘The day I lost against
Nezhmetdinov.’
Dat is pas passie voor het schaken: zelfs van een verloren partij kunnen genieten!
Oud-wereldkampioen Tal deed de uitspraak in een interview. Dat schrijft Christian Hesse in zijn
onvolprezen boek ‘The Joys of Chess’. Zie pagina 150 in het hoofdstuk ‘Strong Vibrations’.
Informatie boek: www.newinchess.com/The_Joys_of_Chess-p-953.html.
De partij werd in 1961 in Baku gespeeld tijdens het 29e kampioenschap van de USSR.
Via www.chessgames.com kun je de partij naspelen en een pgn downloaden.
MatoJelic bespreekt de partij in een video: www.youtube.com/watch?v=MKmuv3qow_A.
Stewart via Ichess in een video: www.youtube.com/watch?v=MR5fHKHjUws.
Wikipedia Nezhmetdinov: https://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Nezhmetdinov
Wikipedia Tal: https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Tal
Jessica Fischer presenteert de biografie van Nezhmetdinov in drie video’s:
www.youtube.com/watch?v=T_Io7jbHsYs

Kalender
-

2-13 september Olympiade Baku www.bakuchessolympiad.com
10 september Open NK Snelschaken Hardenberg www.sv-hardenberg.nl
14 september schaakschool Het Bolwerk
17 september NK Rapidschaak Speciale Doelgroepen Apeldoorn http://nkschakenspeciaal.nl
18 september Stertraining 1
28-30 oktober 1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi www.schaakpromotieapeldoorn.nl/efxoapeldoorns-weekendtoernooi
11-30 november WK Carlsen – Karjakin http://nyc2016.fide.com

Brainwave 2016 en NK rapid 30 oktober, schaakweek Amstelveen 24-30 oktober
http://cne-nkrapid.nl/index.php/brainwave2016
Jeugdtoernooien
Site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Site OSBO: www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
KNSB kalender
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=
KNSB-competitie is de dag voor de eerste negen Stertrainingen.
Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2016-2017
18-09-2016 training 1
9-10-2016 training 2
6-11-2016 training 3
27-11-2016 training 4
18-12-2016 training 5
Meerkampen
5-2-2017 training 6
12-3-2017 training 7
2-4-2017 training 8
7-5-2017 training 9
21-5-2017 training 10
Thematoernooi
11-6- 2017 training reserve
Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn / MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Sites van Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl
Schaaktalent www.schaaktalent.nl
Chesstalent www.chesstalent.com
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl
Schaken en psychologie
Facebook groep Schaakpsychologie
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
Pinterest
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.

