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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
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Thomas Beerdsen speelt in 9th Batavia Chess Tournament.
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44e 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 234 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (536 leden) en op de
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden of
zetten een link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden.

Onderling spelen. Leraar Karel noteert. Daarna analyseren we de partij.

Geen goede verdediging. Wegens dubbele aanval door wit.

Eenvoudige verdediging om Herdersmat te voorkomen en je pion te dekken.

Square4Chess minichess.

Schaakschool Het Bolwerk verdedigt tegen Herdersmat
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Leerlingen leren schaken en ze leren ook hoe ze thuis zelf met schaken bezig kunnen zijn.
Tijdens schoolvakanties is er geen schaakschool.
De 64e training 22 februari (24e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal negen deelnemers.
Groep 13.30 uur (beginners): Vrij schaken. Herdersmat, Narrenmat. Stap 1 H6, uitleg en 10 x A
oefeningen. Chessmatec: scores. Kat en muizen. Partijtje geschaakt, Karel heeft genoteerd en partij
via Fritz besproken.
Groep 14.45 uur (beginners): Kinderen willen schaken tegen eerste groepje: kan als je eerder komt,
dan kun je met hen vrij schaken. Chessmatec: scores gaat goed. Scholencompetitie: jongens gaan
debuut maken in Bolwerk-team. Herdersmat (en verdediging) en Narrenmat. Drie Gouden Regels van
de opening. Mat en pat. Vrij schaken: samen partijtje tegen deelnemer eerste groep. Stap 1 H7.
Uitleg en 5 oefeningen. Cdrom Schaakmat. Samen tegen Schaken is cool. Vrij schaken en S4C.
Groep 16.00 uur (gevorderden): Vrij schaken. Rondvraag. Chessmatec: scores. Patwending in WK
vrouwen Teheran. Mat zetten met KT en KD, uitleg en zelf oefenen. Uitleg scholencompetitie.
Proefexamens Stap 1 en Stap 2 laten zien. Eén pagina gemaakt. Stap 2 H9, inleiding en vijf
oefeningen. Uitleg group think: conformeren aan groep. Banterblitz tegen Karel. Vrij schaken.

Pupillencompetitie 7 maart in De Vliegenier
Het schaakteam van schaakschool Het Bolwerk doet dinsdag 7 maart mee aan de 7e en 8e ronde van
de Pupillencompetitie van de Apeldoornse scholencompetitie.
Dinsdag 7 maart is ‘De Pion’ gastheer voor de pupillen.
Let op: locatie voor de wedstrijden betreft De Vliegenier, Laan van Charleston 75.
www.obsdevliegenier.nl
www.google.nl/maps/place/De+Vliegenier/@52.2351545,5.9950695,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x47c7c73e8fc817cd:0x85aa3636daf4ab3b!8m2!3d52.2351545!4d5.9972582

Analyse schoolschaakclub De Lettertuin. (foto clublid Harmen)

Oversteekregel niet toegepast.

De oversteekregel
Als je de straat oversteekt kijk je eerst of er een auto aan komt. Anders is het gauw ‘toet, toet, plat.’
Ook bij schaken moet je eerst kijken wat je tegenstander kan doen, voordat je zelf wat doet.
Dat is emotioneel lastig, want je wilt vooral naar je eigen goede zetten kijken.
Mensen hebben de neiging te kijken waarom iets wel kan (verifiëren) en eventueel daarna nog
waarom iets niet kan (falsificeren). Zo’n denkafwijking heet een cognitieve bias. Het is handig om je
aan te leren eerst te kijken naar wat je tegenstander kan doen. Maak daar een routine van.
De schoolschaakclub op basisschool De Lettertuin in Ede bespreekt regelmatig eigen partijen met
schaakleraar Karel van Delft.
Bovenstaande stelling komt uit een partij van Jelle tegen Emilio. De partij is gespeeld bij de
jeugdafdeling van SV Wageningen. Jelle blunderde verschrikkelijk in de opening. Jelle lijkt een beetje
op Timman: hij is verschrikkelijk optimistisch en speelt keihard op de aanval.
Om het stukverlies hebben we hartelijk gelachen.
Theater van de lach: Je kunt er beter om lachen dan om huilen.
Keer op keer herhalen we GSSAP.
Dat is een afkorting. Als je aan zet bent, kijk je naar Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan.
In geval van dreiging kijk je naar STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval.
Wekelijks publiceren we een verslagje over de schoolschaakclub:
www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.
Jelle won de partij nog wel uiteindelijk:
Jelle van Mullekom - Emilio
brug competitie, 16.02.2017
1.g3 e5 2.Lg2 d5 3.Pf3 Pc6 4.0–0 e4 5.Pg5 Dxg5 6.d3 Dd8 7.dxe4 Pf6 8.exd5 Pb4 9.a3 Pbxd5 10.Lg5
c6 11.c4 Pb6 12.Dxd8+ Kxd8 13.c5 Pa4 14.Td1+ Ld7 15.Td2 Pxc5 16.Pc3 Kc7 17.Lf4+ Kc8 18.Tad1 g6
19.Lh3 Lxh3 20.Td8# 1–0

Tactiekquiz in Eureka-klas 2 De Lettertuin in Ede.

Tekenen op quizformuliertjes
In schaaklessen op scholen laat schaakleraar Karel van Delft kinderen tactiek oefenen. Dat gebeurt
individueel met www.chessmatec.com en in niveaugroepjes met de Stappenmethode. Na een korte
inleiding over het thema worden stellingen op een digibord vertoond. Leerlingen maken de
oefeningen in duo’s. Leraar Karel geeft bij het oplossen enkele zoekstrategie-hints. De antwoorden
en de scores vullen de leerlingen in op quizformuliertjes. De duo’s wisselen. Je tegenstander in de
competitie is je partner bij de tactiekopgaven. Vooral jongere kinderen vinden het leuk om
tekeningetjes te maken op de formuliertjes. Deze tekeningen zijn gemaakt op CBS Oud Zandbergen.
De formuliertjes zijn gemaakt door Lucas Smid. Download:
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/42-antwoordformulieren-schaakquiz.

‘Houd één stuk over’-kaarten maken op De Lettertuin
Je kunt Solitaire kaarten oplossen via de kaartenset ‘Solitaire chess’.
Je kunt Solitaire chess ook online spelen: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess.
En je kunt zelf kaarten maken. Zie een verzameling van schaaktrainer Gert Reichardt, met drie maal
‘Houd één stuk over’-kaarten: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank.
Leerlingen van Karel van Delft op De Lettertuin in Ede hebben zelf kaarten gemaakt.
In de databank op www.schaakacademieapeldoorn.nl staan binnenkort kaarten die leerlingen van De
Lettertuin (Ede) en CBS Oud Zandbergen (Huis ter Heide) hebben gemaakt.

Beginners op de Paulusschool oefenen Solitaire Chess
Kinderen die leren schaken willen zo snel mogelijk spelen. Dat kan via minichess games en via
spelletjes als Solitaire chess.
Karel van Delft geeft schaakcursussen aan kinderen van groepen 3 en 4 van de Paulusschool in
Utrecht. De 40 kinderen krijgen in vier groepen tien keer een half uur les. Daarnaast mogen ze steeds
een half uur vrij schaken.
Hoe leer je kinderen in netto vijf uur schaken? Via een toegesneden lesaanbod, tips en door
enthousiasme te kweken. De lessen beginnen met een rondvraag (‘meester, wat is pat?) en zijn
verdeeld in drie blokjes van ongeveer tien minuten: Uitleg stellingen uit boekje ‘Ik leer schaken’,
voorbeelden en diagrammen uit de Stappenmethode en varia. Dat laatste onderdeel bestaat uit
bijvoorbeeld een uitlegpartijtje tegen het programma ‘Schaken is cool’ en zelf minichess games
spelen. In de klas kijken de kinderen met hun juf de film ‘Lang leve de koningin’. Ieder kind heeft een
Word-versie van het boekje ‘Ik leer schaken’ gekregen. De kinderen krijgen tips hoe ze zelf met
schaken bezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld: ‘Vraag in je familie aan iemand om met je te praatschaken,
dat is schaken met uitleg.’ De kinderen leren ook van elkaar tijdens vrij schaken. De kinderen hebben
kopieën met 24 minichess games gekregen en een kaartje met het adres van www.schaaktalent.nl.
Zie daar de button www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken.
Zie voor de 24 games: www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid.

Origami schaakstukken
Dit boekje van Ad van den Broek uit 1990 bevat tal van voorbeelden. Je kunt het gratis downloaden
via www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/202-origami-schaakstukken.
Op internet is informatie te vinden over schaken en origami. Google op ‘chess’ en ‘origami’.

Apeldoorn Apes deed mee aan de PRO Chess League. Dat is een competitie via www.chess.com waaraan
wereldwijd 48 topteams meedoen. Apeldoorn Apes is de artiestennaam van Schaakstad/MuConsult Apeldoorn.
Algemeen overzicht met uitslagen enzovoort: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide.

De Apes uit de PRO Chess League
Nico Zwirs bericht:
Vorige week woensdag, 22 februari, was de zevende ronde van de PRO Chess League. We namen het
op tegen de London Towers. Een sterk team met een gemiddelde rating rond de 2475. De inzet van
de wedstrijd was een plek in de knock-out fase. Onze opstelling bestond uit Roeland, Thomas, Max
en Nico. De wedstrijd werd becommentarieerd door Stefan Kuipers op zijn twitchkanaal. Dit is terug
te zien in deze link: https://www.twitch.tv/videos/123979910 De eerste helft van de wedstrijd ging
goed. Nadat we in de eerste ronde op een kleine achterstand waren gekomen door 2.5-1.5 te
verliezen wisten we in de tweede ronde de London Towers te verpletteren met een 3.5-0.5
overwinning. Dat bracht de stand op 5-3 in ons voordeel. Hierna switchten de London Towers 2
spelers en die scoorden vrij goed. Samen haalden zij 3 uit 4 en hielpen mee aan de twee 3-1 zeges
voor de Towers. Dit bracht de eindstand op 9-7, een pijnlijke nederlaag en we liggen direct uit het
toernooi. Een persoonlijk hoogtepunt was er voor Roeland Pruijssers, hij werd genomineerd voor de
move of the week prize.

In de bovenstaande stelling speelde Roeland
1… Txe4!! en na 2 fxe4 volgde Lg4! en gaf
Arkell op.

De slotstelling. Zwart dreigt Tg6 met mat en
dat is niet meer te voorkomen.

Al met al was de PRO Chess League wat ons betreft een hele leuke nieuwe ervaring. Het online
spelen van serieuze partijen i.p.v. op het bord was voor iedereen wel even wennen. De één ging het
wat beter af dan de ander. Van de 5 basisspelers speelde alleen Max niet een heel lekker seizoen.
Thomas, Robby en Roeland speelden allemaal redelijk volgens de verwachting. Alleen Nico scoorde
flink boven zijn rating. Arthur, Merijn en Stefan vielen allemaal 1x in en met 1 uit 4 waren ze allemaal
niet echt tevreden. Het sportieve hoogtepunt is de winst op de Hamburger Swashbucklers, die toen
met 10.5-5.5 werden ingemaakt, terwijl zij zo’n 100 ratingpunten meer hadden. Het andere
hoogtepunt was de live stream met alle spelers in het Denksportcentrum. Daar hebben we
uiteindelijk de social media prize voor gewonnen. Het was dus een geslaagd seizoen en volgend jaar
gaan we zeker weer meedoen met de ambitie om de knock-outs te halen!

Tom Molewijk (links) versus Jef van Swieten.

Hans Bouwer links vooraan.

OSBO PK staat garant voor mooi dagje schaken
Er zijn jaren geweest met meer deelnemers, maar het OSBO PK staat nog steeds garant voor een
mooi dagje schaken.
De vorige ronden werden gespeeld op 18 februari in Denksportcentrum Noord in Apeldoorn.
Bij de Senioren maakt Hans Bouwer een goede kans op de titel.
Zie voor uitslagen en ranglijsten: http://osbo.nl/kampioenschappen.

FM Stefan Colijn versus Casper Wouters.

Stefan Colijn wint rapidtoernooi De Zeven Pionnen in Epe
Het jaarlijkse rapidtoernooi van De Zeven Pionnen in Epe werd 25 februari 2017 gehouden.
Voorzitter Andries Elskamp van De Zeven Pionnen doet verslag:
Stefan Colijn wint in Epe
Geen carnaval voor Stefan Colijn uit het Brabantse Roosendaal, maar wel de eerste prijs bij het
rapidtoernooi van De Zeven Pionnen in Epe. De rechtenstudent uit Brabant verloor zaterdag slechts
één partij en won met een punt voorsprong op Johnny Paans uit Deventer, Fokke Jonkman uit Kuinre
en Caspar Wouters uit Apeldoorn met elk 5 punten.
In het Eper Kulturhus verzamelden zich 84 schakers, waaronder opmerkelijk veel heel jonge spelers
en speelsters. Dat die hele jonge schakers tegen ervaren senioren bepaald niets kansloos zijn bewees
onder meer Lauri Maris uit Winterswijk met een derde plaats in groep 3 en Jesse van der Worp van
Denk en Zet uit Hattem die zelfs als eerste eindigde in groep 3. Daartussen nestelde zich Paul
Andriciuc.
De Eper successen lagen in de tweede groep. Zeco Ugljanin won deze groep vrij afgetekend met 6
punten uit 7 partijen en Herbert Tessemaker uit Oene greep de derde plaats. Cor Petersen uit Putten
werd tweede.
Met 84 deelnemers was het 22e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen opnieuw vrij goed bezet. In de
eerste groep speelden diverse sterke hoofdklassespelers mee. Titelverdediger Thomas Beerdsen had
zaterdag andere verplichtingen. De overigen speelden onder leiding van Harry Logtenberg en Marcel
Rodewijk in de Jumbozaal zeven ronden met voor elke speler 20 minuten bedenktijd. In de meeste
groepen bleef het tot de laatste partij spannend. De allerjongsten die het edele spel eigenlijk nog
goed moeten leren schaakten in de Prinszaal met Rein Schuring en Helmig van der Vegt als goede
begeleiders. Voor iedereen was er een prijsje.
Club site www.de7pionnen.nl/laatste-nieuws.
Video: www.youtube.com/watch?v=9v9rkTywnYI&feature=youtu.be.

GM Alexandr Fier – FM Barry Brink remise.

Harde sport dat schaken. Maar een mooie trainingsstelling: tempowinst, lijnruiming, dubbele aanval, stukwinst.

Mooie sport dat schaken. Beerdsen wint met 27. Th4!

Vechtschaak in 9th Batavia Chess Tournament
Apeldoorner Thomas Beerdsen doet mee aan het 9th Batavia Chess Tournament in Amsterdam.
Toeschouwers kunnen regelmatig vechtschaak op de borden zien. Merijn van Delft is
toernooidirecteur en online live-commentator. Gastheer van het café en sponsor is Peter Tames.
Het toernooi vind plaats van 23 februari t/m 5 maart in café Batavia in Amsterdam.
Site: http://batavia1920.nl/chess. Live partijen en pgn: http://batavia1920.nl/chess/replay-games.
Video impressie ronde 1: www.youtube.com/watch?v=Qpz38xl-6Zw&feature=youtu.be.

Uitleg door GM Yochanan Afek. (foto Lennart Ootes, https://lennartootes.com)

Presentatie eindspelstudies GM Yochanan Afek in Batavia Chess Tournament
GM Yochanan Afek presenteerde zaterdag 25 februari een aantal eindspelstudies in café Batavia.
Zie voor de studies: http://batavia1920.nl/chess/endgame-studies-by-afek-2017
Zie voor de oplossingen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen

Wit aan zet.

Yochanan Afek over patwendingen
GM eindspelstudies Yochanan Afek publiceert op zijn Facebook pagina regelmatig over
eindspelstudies.
Soms komen er in gewone partijen studieachtige wendingen voor.
De eerste stelling is afkomstig uit een recente tiebreak partij tussen Natalya Buksa en Sopiko
Guramishvili in de tweede ronde van het wereldkampioen voor vrouwen in Teheran. Wit speelde hier
126. Kxe3 en verloor de match.
Afek schrijft: ‘Unwilling to spread salt on open wounds I still wonder if solving endgame studies
regularly would have helped her (and you!) to come up with the right move with no delay regardless
time trouble and fatigue.’
Afek geeft twee studies met het thema pat.

Wit aan zet.

Deze studie is gecomponeerd door zijn jeugdidool Mark Liburkin (1910- 1953), die de studie maakte
toen hij 18 was.
M. Liburkin: 5th Pr. Shakhmatny Listok 1928
1.Rh8+ Kg7 2.Rg8+ Kh7 3.Bxa2! Rxa2+ 4.Kb1! [4.Kb3? Rb2+ 5.Kxa4 Kxg8] 4...Nc3+ [4...Rb2+ 5.Ka1!
Kxg8;] 5.Kc1 Ra1+ 6.Kb2! Rb1+ 7.Ka3! Ra1+ 8.Kb2 Ra2+ 9.Kc1 remise door zetherhaling of pat ½–½

Wit aan zet.

L. Topcheev 64, 1927: 1.Nd8+! [1.Rg7+? Kxe8! 2.Rxa7; 1.Nd6+? Kxe6 2.Rg6+ Kd7 3.Rg7+ Kd8 4.Rxa7]
1...Kxe8! 2.Rg8+ Kd7 3.Rg7+ Kd6! 4.Nf7+! Kc7 5.Ne5+ [5.Nd6+? Kd8! 6.Rxa7] 5...Kb6! 6.Nc4+ Ka6
7.Rg6+ Kb7 [7...Kb5 8.Rb6+ Ka4 9.Kc3 Rb7! 10.Nb2+] 8.Nd6+! Kb8! 9.Rg8+ Kc7 10.Nb5+ 1–0

Afek geeft ook een fraai voorbeeld van een gemiste patwending in een recente toernooipartij.
Here we are again! This position has just been reached in round 1 of the top category of Aeroflot
tournament in the grandmaster game Eduardo Iturrizaga - Helgi Olaffson. White played here 64.
Kf5?? and black replyed 64...Bb8?? missing the ideal stalemate after 64... Bxg3!! just to resign after
65. g4. Can you believe that? And in move 64! Curiously GMs quite often tend to overlook
stalemates! Practice is loaded with such episodes. They seem to think that stalemates belong to
some theoretical pawn endings only or at best to the fictious art of the endgame study that has
nothing to do with real life ...
Meer info over Afek:
www.afekchess.com
http://batavia1920.nl/chess/endgame-studies-by-afek-2017
http://www.huffingtonpost.com/lubomir-kavalek/afeks-chess-puzzles_b_894830.html

Lezingen London Chess Conference 2016 online
Diverse lezingen van de London Chess Conference 2016 staan nu online.
Op de conferentie waren zo’n 150 trainers, wetenschappers, organisatoren enzovoort uit 25 landen.
Zie http://londonchessconference.com/presentations-from-london-chess-conference-2016.
Zie ook video’s van Karel van Delft: www.chesstalent.com/chess-london-conference-2016.

PGN-viewer
Op de site van Schaakstad/MuConsult Apeldoorn heeft voorzitter en webmaster Ed van der Meulen
een pgn-viewer van Caissa’s Web gezet. Zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/pgnviewer.htm.

Openingenstudie met Herman Grooten ‘Begrijp wat u doet’
Schaaktrainer IM Herman Grooten publiceert op www.schaaksite.nl artikelen over openingen.
Zie www.schaaksite.nl/2013/05/03/overzicht-begrijp-wat-u-doet.
Als je een opening wilt bestuderen, is het goed eerst een globaal beeld te krijgen. Daarbij is het
belangrijk dat ideeën in tekst worden uitgelegd.
GM Sipke Ernst vertelde in een training van het ‘Joesoepov Schaak Genootschap’ hoe je openingen
kunt bestuderen. Zie voor tekst en een video: www.schaaktalent.nl/index.php/jsg.
Een inleidende tekst over bestuderen van openingen staat in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’.
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen.
Preview ebook: www.schaaktalent.nl/index.php/ebook-schaaktalent-ontwikkelen.
Aanvulling Nico Zwirs:
Als je houdt van gedetailleerde openingsstudie is een www.chess24.com account erg nuttig. De
openingsvideo's gaan erg diep in op de theorie (bijvoorbeeld die van Peter Svidler of Roeland
Pruijssers). Scheelt je een hoop werk en je kan het op een leuke manier leren! Daarnaast zijn er
nog andere goede video's van bijvoorbeeld Artur Joesoepov, waarin je nieuwe schaak skills leert.
Sipke Ernst vertelde me tijdens Groningen dat hij erg enthousiast is over de series van Artur.

GM Sipke Ernst tijdens lezing over openingenstudie.

GM Veselin Topalov in Gibraltar 2017.

GM Veselin Topalov en Thomas Beerdsen, Corus 2007.

Quote Veselin Topalov: ‘To do well things you don’t like.’
Oud-wereldkampioen GM Veselin Topalov antwoordde dit op de vraag naar zijn beste schaakadvies.
Hij deed dat tijdens het Tradewise Gibraltar toernooi 2017.
Zie www.youtube.com/watch?v=CPr0stAYtMc.

Kalender
-

2 en 3 maart OAJK Veluws College Mheenpark www.oajkschaken.nl. Folder na de kalender.
3-5 maart Zwols weekeindtoernooi http://zwols-sg.nl/index.php?p=100
4 maart Zutphen Torenstadtoernooi rapid torenstadtoernooi/2017
4 maart Veluws College Mheenpark NK Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
8 maart schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
24 maart JOS snelschaaktoernooi De Schaakmaat. Folder na de kalender.
25 maart ASV-Voorjaarstoernooi, rapid, www.asv-schaken.nl
1 april halve finales OSBO schoolschaken http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
8 april finale OSBO schoolschaken http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
22 april OSBO Persoonlijk Jeugd Kampioenschap FGH (zie aankondiging onderaan kalender)
26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi
1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi)

Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107
Speelschema zie www.vcsc.nl
Zie ook schema onderaan in deze nieuwsbrief.

Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.
Site OSBO: http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschappen
2 en 3 maart 2017 in het Veluws College Mheenpark.
Informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.nl

NK’s jeugd
NK ABC: zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 in Assen;
NK D: donderdag 25 tot en met 27 mei 2017 in Rijswijk;
NK E: vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017 in Tilburg.

Meidentoernooi Girls only
Op 20 mei houdt schaaklerares Sylvia van Ark van schoolclub De Zonnewende een meidentoernooi.
Nader bericht volgt.

KNSB competitie 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.

OSBO PK 2017
Informatie: www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf
Zie ook: http://www.osbocompetities.nl/?page_id=600
22 oktober, 19 november 2016, 7 januari, 18 februari, 18 maart (slotronde) 2017.
Locatie Denksportcentrum Noord Apeldoorn.

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
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
OAJK www.oajkschaken.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.
YouTube kanaal Karel van Delft
Schaakvideo’s www.youtube.com/user/karelvandelft
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn
Twitch account Stefan Kuipers: www.twitch.tv/videos/123979910

Maatschap Pruijssers
Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen
op 2 en 3 maart 2017
Kom ook schaken in de voorjaarsvakantie!
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn organiseert de
38e Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen

Wanneer: donderdag 2 en vrijdag 3 maart
Dagelijks van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur.
Op je eerste speeldag om 9.00 uur aanwezig i.v.m. aanmelding.
Prijsuitreiking: vrijdag 3 maart om ongeveer 17.00 uur
Voor wie:
A. Leerlingen voortgezet onderwijs, (of geboren in 1999 of later)
B. Leerlingen groep 7 en 8 basisonderwijs.
C. Leerlingen groep 5 en 6 basisonderwijs.
D. Leerlingen van groep 4 en lager basisonderwijs. In deze groep mag iedereen meedoen die
in 2008 of later geboren is, ook al zit je in groep 5. Deze groep speelt alleen op de vrijdag.
Waar: Veluws College – Mheenpark, Duizendschoon 8, Apeldoorn.
Groepen:
Kampioensgroep en A (in deze groep is er notatieplicht)
Dagelijks 3 partijen, 1 uur + 5 sec. per zet p.p.p.p.
B groep: 10 partijen per dag, 15 min. p.p.p.p.
C groep: 10 partijen per dag , 15 min. p.p.p.p.
D groep: alleen vrijdag: 10 partijen, 15 min. p.p.p.p.
Alle resultaten tellen mee voor KNSB-jeugdrating en OSBO-jeugdrating.
De organisatie kan op basis van het deelnemersaantal de speeltijden en groepen wijzigen.
Prijzen: er wordt gespeeld om de titel Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen.
In alle groepen: bekers, standaards en medailles; prijs voor het beste meisje in elke groep.
Bij voldoende aanmeldingen zal de groep voor voortgezet onderwijs worden verdeeld in een
Kampioensgroep en een A-groep.
Prijzengeld in de kampioensgroep: 50, 30 en 20 euro. A-groep: 40, 25 en 15 euro.
Bij te weinig aanmeldingen zullen de groepsindeling en het prijzengeld aangepast worden.
Voor de D-groep is er een extra prijs per geboortejaar.
Kosten: Kampioensgroep & A-groep: € 12,50; B-groep & C-groep: € 10; en D-groep: € 7;
op je eerste speeldag om 9.00 uur aan de zaal te betalen.
Inschrijving en informatie via Harald van Riessen, e-mail: riessen@versatel.nl
Telefoon: 06-51157912 (ook tijdens toernooi!)
Website: aanmelden kan ook via http://www.oajkschaken.nl/

Doe mee aan het slottoernooi van
dit seizoen, het:

JOS-Snelschaaktoernooi
Jeugd Ontmoet Senioren
Vrijdag 24 maart 2017, van 18.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Locatie: de Stolp, Violierenplein 101.
Deelname is gratis.
De Schaakmaat nodigt scholen van harte uit om mee te doen aan haar
JOS toernooi!
Er wordt gespeeld in tweetallen, met zoveel mogelijk een combinatie van
een jeugdspeler en een volwassene of oudere jeugdspeler. Je kunt je op
twee manieren opgeven.
 Als tweetal (dus neem bijvoorbeeld een leraar, schaakleraar, ouder
of grootouder mee);
 Als je geen tweetal hebt, geef je dan gewoon alleen op! Wij
koppelen je aan een medespeler (bijvoorbeeld een ouder jeugdlid
of seniorlid van de Schaakmaat).
We spelen in één groep volgens Zwitsers systeem, 5 min per persoon
per partij bedenktijd.
Er zijn prijsjes in verschillende categorieën en voor een hapje wordt
gezorgd.
Je kunt je per email opgeven bij stevencbraun@hotmail.com.
Eventuele vragen kunnen ook via dit mailadres worden gesteld.
Opgeven kan tot zondag 19 maart.
We hopen jullie allemaal te zien!
Jorinde Klungers
Steven Braun
Véronique Hijl

OSBO schoolschaken (halve) finales 2017
De halve finales van het OSBO schoolschaakkampioenschap vinden plaats op zaterdag 1 april in
Apeldoorn, Arnhem en Deventer. Aanvang 13.00 uur. De finale vindt plaats op zaterdag 8 april in
Zutphen. Aanvang 10.00 uur. Zie voor informatie http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm.

FGH
Persoonlijk Jeugd Kampioenschap – FGH – 22 april 2017
Jeugdschakers en ouders,
Zaterdagmiddag 22 april 2017 houdt de OSBO haar pupillentoernooi in Elst (gld).
Dit toernooi is het OSBO-kampioenschap voor jeugdschakers geboren in:
2008 ( F-categorie),
2009 ( G-categorie) of
2010 of daarna (H-categorie).
Naast de titel OSBO-kampioen 2017 zijn er diverse startbewijzen te verdienen voor het
Nederlands kampioenschap, de nationale pupillendag, voor zowel jongens als meisjes.
Maar juist ook als je lekker een middag wilt schaken ben je van harte welkom om mee te
doen. Iedereen gaat met een prijs(je) naar huis.
Het toernooi duurt van 13.00 tot ca 16.45 uur. Er worden ongeveer 7 ronden geschaakt.

Deelname.
Deelname kosten € 2,50 per persoon, af te rekenen op de speeldag. Uiterlijk 12.45 aanwezig
zijn.
Voorwaarde voor deelname is dat je schaakvereniging je opgegeven heeft bij de OSBO voor
het KNSB-lidmaatschap.
Aanmelden en vragen, e-mail naar: pupillen@elstertoren.nl
De aanmelding wordt bevestigd door een e-mail van de organiserende schaakclub.

Niet vergeten:
Het kan zijn dat je een keer snel klaar bent. Natuurlijk kun je dan schaken, maar misschien
lees je liever een keer een stripboek of speel je liever een ander spel. Neem dit dan mee!

Organisatie.
Locatie: "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 34 te Elst (gld). Bij de grote kerk.
Het toernooi wordt georganiseerd door schaakvereniging "de Elster Toren" uit Elst in
samenwerking met de OSBO.

Traditionele groepsfoto 7 februari 2017

Hungarian chess tournaments in the first half of 2017
Dear Chessfriends,
4-14 Febr First Saturday, 4-14 March FS, 18-26 March Spring Festival Open, 1-11 April First Saturday,
6-16 May FS,
18-26 ZALAKAROS Open, 3-13 June FS, 1-11 June FS, etc.
Who does want more information?
Best wishes:
Nagy Laszlo
International chess organizer
Mobile: +36-30-2301914
E-mail: firstsat@hu.inter.net
mrfirstsaturday@gmail.com
Website: www.firstsaturday.hu
We have finished the February First Saturday events. In the GM section the winner IM Torma missed
the GM norm by half a point.
In the GM section 3 young Hungarian reached his IM-norms.
You can enjoy all the games, 10 best combinations and 3 analysed games.
http://firstsaturday.hu/1702/games.htm

