Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 50 – 24 mei 2017
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.

Stertraining thematoernooi Konings-Indisch.
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50e 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 249 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (527 leden) en op de
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen clubs de nieuwsbrief naar leden of zetten een
link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden.
Zie voor index van de eerste 50 nieuwsbrieven: www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven.

Lesaanbod Schaakacademie Apeldoorn en Bolwerk Fair
Schaakschool Het Bolwerk
Elke woensdagmiddag. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.

Beginnerslessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van
tien lessen van een uur. Dat biedt mogelijkheden voor scholen waar geen schoolschaakclub is.
De lessen zijn na schooltijd. Voorafgaand krijgen alle kinderen onder schooltijd een gratis proefles.
De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’. Zie ook
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Leerlingen van basisschool Het Woudhuis krijgen vrijdag 23 juni een proefles. Maandag 4 september
begint een beginnerscursus van tien lessen na schooltijd (15.30 – 16.30 uur).

Beginnerscursus senioren in Het Bolwerk
Woensdagmorgen 13 september is er een gratis proefles voor senioren (en andere volwassenen) in
Het Bolwerk. De les duurt van 10.30 tot 11.45 uur. Vanaf 20 september is er een wekelijkse
beginnerscursus van acht weken op hetzelfde tijdstip. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het
boekje ‘Ik leer schaken’. Schaakleraar is Karel van Delft

Schaaklessen voor mensen met autisme
Schaakleraar Karel van Delft geeft individuele schaaklessen aan jeugd en volwassenen met autisme.
Zie voor meer informatie: www.schaken-en-autisme.nl.

Bolwerk Fair: kraam Schaakacademie Apeldoorn met mini-simultaans Nico Zwirs
In Wijkcentrum Het Bolwerk is zaterdag 10 juni de tweede ‘Bolwerk Fair’. Op de informatiemarkt
(11.00 – 15.00 uur, Ravelijn 55) is Schaakacademie Apeldoorn present. Nico Zwirs geeft doorlopend
minisimultaans en ‘Schaken tegen de beer’. Dat zijn snelschaakpartijtjes waarbij Zwirs twee minuten
bedenktijd heeft en zijn tegenstander vijf minuten. Karel van Delft geeft uitleg over cursussen.
Zie folder hier onder.

Bolwerk Fair met onder meer minisimultaans door Nico Zwirs en informatie Schaakacademie Apeldoorn Karel van Delft.

Merijn van Delft analyseert tussen de ronden door.

Nico Zwirs met de jongste deelnemers.

Coördinator Karel van Delft speelde mee wegens oneven aantal. Met 1,5 uit 2 tegen de top twee . (foto Anja Janssen)

Uitgangsstelling thematoernooi Konings-Indisch.

Vadim van Kuijk speelde met zwart een interessant stukoffer tegen Karel van Delft. ‘Voor de nieuwsbrief’, oordeelde
trainer Merijn van Delft.
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 0–0 6.Pf3 e5 7.d5 Pa6 8.0–0 Pc5 9.Dc2 Lg4 10.b4 Pfxe4 11.Pxe4 Pxe4 12.Dxe4 f5
13.Dc2 e4 14.Lb2 Lxb2 15.Dxb2 exf3 16.Lxf3 Lxf3 17.gxf3 Dg5+ 18.Kh1 Df4 19.Dc3 Tae8 20.Tae1 Txe1 21.Txe1 Dh4 22.Te2
f4 23.Dd4 [23.Kg2] 23...Dh3 24.Kg1 Tf5 25.Te8+ Kf7 26.Dh8 Tg5+ 0–1

Stertrainingen Thematoernooi Konings-Indisch
De tiende Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn waren 21 mei 2017 in Denksportcentrum
Apeldoorn. Het waren de laatste van dit seizoen. Het thema was: Konings-Indisch.
Er waren twee niveaugroepen met trainers IM Merijn van Delft en Nico Zwirs.
Na een introductie speelden deelnemers in de A-groep partijtjes van 10 minuten tegen elkaar. De
eerste zeven minuten werd genoteerd. Tussen de ronden door werden partijen geanalyseerd.
In de B-groep gaf Nico uitleg. Er waren rapidpartijtjes en een simultaan met tussendoor analyses.
In de A-groep won Bas de Boer het toernooi en werd Casper Wouters tweede.
De uitgangsstelling ontstaat na 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6.
De hoofdideeën:
- Wit krijgt van meet af aan een breed pionnencentrum en veel ruimte, maar zwart zal spoedig
van zich af bijten met e5 of c5.
- Als zwart e5 doet en wit sluit de stelling met d5, krijg je de klassieke Konings-Indische
structuur waarin wit gaat aanvallen op de damevleugel en zwart op de koningsvleugel.
- Als zwart c5 doet en wit sluit de stelling met d5, kan zwart kiezen voor Benoni stijl e6 of
Benko (Wolga) gambiet stijl b5.
Zie voor 15 voorbeeldpartijen: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
Video inleiding Merijn van Delft: www.youtube.com/watch?v=_jnyqznQi70&feature=youtu.be.
Video impressies: www.youtube.com/watch?v=PnkrlAA5ZGo&feature=youtu.be.

Stertrainingen seizoen 2017 - 2018
Komend seizoen organiseert Schaakacademie Apeldoorn opnieuw Stertrainingen.
Er zijn minimaal drie niveaugroepen. Trainers zijn IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.
De trainingen zijn in Denksportcentrum Apeldoorn.
De trainingsdagen zijn vooral de zondagen na de KNSB-competitie plus een zondag daarna.
De datums staan onder aan deze nieuwsbrief in de kalender.
Coördinator is Karel van Delft. Informatie kun je krijgen bij de drie trainers.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen en www.stertrainingen.nl.

Lois leest zetten voor van partij uit boek ‘Lang leve de koningin’. Sara wint in dertien zetten van de schoolmeester.

Karel toont het boek ‘Lang leve de koningin’.

Alle deelnemers hebben een schaaksleutelhanger gekregen. Liv koos voor een oranje koning.

Op www.kahoot.it vind je schaakquizzen. Je kunt ook zelf schaakquizzen maken.

Mat in één door …Ld3+.

Oefenbladen proefexamen Stap 1 maken.

Bij het eerste proefexamen mogen leerlingen samenwerken.

Schaakschool Het Bolwerk maakt kennis met Chess for Heroes
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.
Resterende datums dit seizoen Er zijn in het derde semester twaalf lesdagen:
Datums: 5 april, 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli
De deelnemers (en anderen) zijn van harte welkom op de Bolwerk Fair zaterdag 10 juni.
Schaakacademie Apeldoorn en schaakschool Het Bolwerk zijn daar aanwezig.
Je kunt simultaan en snelschaak spelen tegen de sterke Apeldoornse schaker Nico Zwirs.
De 73e training 17 mei (33e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal tien deelnemers.
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Iedereen sleutelhanger gekregen. Narrenmat. Stratego schaak.
www.chess.com. Chess for heroes www.chessheroes.uk/play.html (tegenstander minder materiaal,
diverse niveaus). Partij uit boek Lang leve de koningin. Vrij schaken en Square 4 Chess.
Groep 16 uur: Vrij schaken. www.kKahoot.it quiz bekeken en zelf gemaakt. Jocly minigames bekeken.
Stratego-schaak gedaan, trio tegen Karel. www.chessheroes.uk. Vrij schaken.
De 74e training 24 mei (34e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal tien deelnemers.
Groep 13.30 uur: Video bezoek van Liv, Lois en Veerle bij Girls Only toernooi. Thijs had last van zijn
knie. Er zijn schakers die zelfs op een bed kunnen schaken. Zie Tony Miles in Tilburg 1985:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Miles. Stap 1 H14 oefeningen en herhaling. Eerste bladzijde
proefexamen Stappenmethode gemaakt. Vrij schaken.
Groep 16 uur: Rondvraag: Veerle geld opgehaald voor Kika kankerbestrijding. Video’s bekeken over
Stertraining Konings-Indisch en Girls Only toernooi. Stap 2 H12 oef E 7 stellingen en herhaling. Paar
stellingen ingevoerd in Fritz en varianten bekeken. Samen tegen computer gespeeld via
www.lichess.org (niveau 4 Stockfish). Site Jeroen Vuurboom oefeningen gedaan t/m ‘Verleiding’
(https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken). Onderlinge partij met klok en Kahoot-quiz. Je kunt zelf
eindspelen oefenen via: www.chessvideos.tv/endgame-training/endgame-simulations.php.

Slotronde Apeldoornse scholencompetitie met op achtergrond Kahoot-quiz op scherm. (foto Chris Doornekamp)

Quiz van Chris Doornekamp: https://play.kahoot.it/#/k/afe81fbe-8162-4e18-93ca-bd429fa0f6bd.

Sophie en Stella presenteerden in de schaakles op basisschool De Lettertuin een spreekbeurt via van een Kahoot-quiz.

Op cbs Oud Zandbergen heeft Meijke een Kahoot-quiz gemaakt. Liselotte maakt de quiz.

Kahoot schaakquizzen
Via www.kahoot.it kun je zelf (schaak)quizzen maken en ook quizzen van anderen bekijken.
De site bevat een duidelijke uitleg hoe het werkt.
Er zijn op de site ruim 1.000 Nederlandstalige en ruim 3.000 Engelstalige schaakquizzen. Het niveau is
vaak eenvoudig.
Karel van Delft heeft op twee basisscholen en schaakschool Het Bolwerk met kinderen quizzen
bekeken en de kinderen maken nu zelf quizzen. Het is een leuke manier om actief te leren.
Op de basisscholen kozen de kinderen een of meer onderwerpen via de site van Jeroen Vuurboom
(Jeugdschaakpagina, https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken). Daarna maakten ze quizzen.
Ook maken sommige kinderen een filmpje via Quick Time Player.
Je kunt ook een filmpje maken van een presentatie in je PC-beeldscherm en commentaar inspreken.
Dat kan bijvoorbeeld via http://screencast-o-matic.com.
Schaakquiz via Kahoot
Chris Doornekamp (schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl) is coördinator van de Apeldoornse
scholencompetitie. Tijdens de slotronden deed hij met de kinderen een Kahoot-quiz. Hij meldt:
Bij het schoolschaken op PCBS De Regenboog doen we op de slotavond al een paar jaar een
schaakquiz voor de kinderen.
Dat is eigenlijk altijd wel een succes. Om die reden hebben we ook bij de finale van de Apeldoornse
scholencompetitie voor de basisscholen zo'n quiz gedaan.
Nieuw voor mij was, dat ik dit jaar via Kahoot een quiz hebt gemaakt. Het blijkt dat je al snel een leuk
resultaat hebt. Wat moet je doen?
stap 1: maak gratis account aan via www.getkahoot.com
stap 2: log daarna in op je account en maak een eigen quiz
stap 3: speel de quiz met alle deelnemers via Kahoot.it met een door Kahoot opgegeven Game PIN
Mijn schaakquiz telde 10 vragen. Je kan de bedenktijd per vraag zelf instellen, in dit geval vond ik 20
seconden prima.
Bij elke vraag kan je maximaal 4 antwoorden instellen. Wel even goed opletten dat je het juiste
antwoord aanvinkt, anders sta je later als quizmaster in je hemd (spreek uit ervaring!).
Een voorbeeld van zo'n quizvraag: wie is de beste schaker van Nederland? Antwoorden: a) Karel van
Delft, b) Loek van Wely, c) Anish Giri, d) Jan Timman.
Er waren een paar jonge deelnemers die gingen voor antwoord a, tot vreugde van Karel! Ik had ook
vragen over de langste partij ooit, gekke schaakopeningen, favoriete boek van Magnus, aantal
mogelijke zetten na 4 beurten enzovoort.
Als de quiz klaar is, moet je die natuurlijk opslaan. Je kan daarna altijd weer de quiz bewerken, als je
niet tevreden bent. Bij het opslaan in Kahoot kan je kiezen voor profiel openbaar of private. Als het
goed is, is mijn schaakquiz voor de scholen gewoon aan te klikken en te gebruiken.
Als je de quiz wil spelen, druk je op play. Je krijgt dan nog de keuze voor een quiz ieder voor zich of in
teamverband. Bij de scholencompetitie koos ik voor teams.
Op het scherm verschijnt een Game PIN van 7 cijfers. De spelers of teamcaptains surfen
naar Kahoot.it en kunnen in het spel komen met de opgegeven Game PIN.
Verzin een leuke (team)naam en de quiz kan beginnen! Na elke vraag zie je de tussenstand in beeld,
dus het blijft zeker spannend om te volgen. Naderhand kan je de quizresultaten ook downloaden om
die nog eens te bekijken.
Veel plezier alvast en benieuwd naar jullie ervaringen hiermee.

Stratego schaak
Op de schaakclub van De Lettertuin in Ede heeft Jelle Stratego schaak uitgelegd. Je zet halverwege
het bord een ander bord, zodat spelers elkaars bordhelft niet kunnen zien. Dan zet je je stukken neer
op velden die je het handigst vindt. Daarna haal je het staande bord weg en begin je te spelen.

Paarden vangen munten.

Schaakspelletjes op Chess Tutor 1
Op de dvd Chess Tutor 1 staan leuke spelletjes waarmee kinderen vaardigheden kunnen oefenen.
Zie http://nl.chesstutor.eu.

Gratis Chessmatec proberen
Chessmatec is een prima methode om schaken te leren. Het is een methode van de schaakschool van
GM Boris Alterman. Je kunt het gratis proberen. Ga naar www.chess.com. Klik op blauwe button
‘Play Now!’. Gebruikersnaam: demo. Wachtwoord: demo.

Landelijke Chessity dag
Tijdens de Chessity Nationale Pupillendag op zaterdag 17 juni is er van 11-16.30 uur een
voorlichtingsdag over (school)schaken met Chessity. Dat is een methode van gamend schaken leren.
Adres: Middelbare school Stad & Esch, Ezingerweg 52, 7943 AZ Meppel.
Meer info: http://nationalepupillendag.org en www.chessity.com/nl.
Zie ook artikel van Jacqueline Wouda in Nieuwsbrief 10:
Chessity: online schaken leren van beginner tot meester.

Online eindspelen oefenen
Online eindspelen oefenen: www.chessvideos.tv/endgame-training/endgame-simulations.php.
Via googelen kun je interessante artikelen vinden. Als je bijvoorbeeld een eindspel met torens en drie
tegen vier pionnen op één vleugel wilt uitspelen, is het handig dat je eerst een paar principes kent.
Zie bijvoorbeeld: www.chess.com/article/view/typical-rook-endgames.

Speelzaal Girls Only toernooi.

Schaaksieraden maken met Sylvia van Ark.

Simultaan met Nederlands dameskampioene en Chess Queen WGM Anne Haast.

Anne Haast doet de eerste zet.

Girls Only toernooi met lezing Chess Queen Anne Haast
Het eerste Girls Only schaaktoernooi vond zaterdag 20 mei plaats in wijkcentrum De Groene Hoven
in Apeldoorn. Er deden zestien meisjes mee. Ook kwam een aantal meisjes kijken.
Nederlands dameskampioen WGM Anne Haast was bij het toernooi aanwezig. Ze gaf simultaans, een
lezing over schaaktraining en ze speelde partijtjes tegen de meiden.
De meiden konden ook schaaksieraden maken. En lekker kletsen (dat heet tegenwoordig ‘chillen’).
Korte video-impressie: www.youtube.com/watch?v=aCYCLrM8ta4&feature=youtu.be.
De organisatie berust bij gemeenschapsorganisatie Denktank Breed. Coördinator is Sylvia van Alst.
Meer info via Facebook pagina www.facebook.com/DenkTankBreed.

Lezing Chess Queen WGM Anne Haast
Nederlands dameskampioen Anne Haast hield tijdens het Girls Only toernooi een lezing over variatie
in schaaklesvormen. Zie video: www.youtube.com/watch?v=UuwvFSNXtcA&feature=youtu.be.
Anne is WGM: Woman Grand Master.
Anne maakt deel uit van de Chess Queens. Dat is een groepje topschaaksters die het schaken onder
vrouwen en meisjes wil bevorderen.
Site: www.chessqueens.nl.
FIDE (wereldschaakbond) profiel Anne Haast: https://ratings.fide.com/card.phtml?event=1017292.

MuConsult Apeldoorn vs LSG. (foto Marco Beerdsen)

MuConsult Apeldoorn vs En Passant. (foto Marco Beerdsen)

MuConsult Apeldoorn tweede op NK snelschaken voor teams + Kroegloperstoernooi
MuConsult Apeldoorn is zaterdag 20 mei tweede geworden op het NK snelschaken voor clubteams.
Het tweede team werd achtste.
Kampioen werd het En Passant, dat het toernooi in het eigen clubhuis in Bunschoten organiseerde.
Info:
Eindranglijst: http://chess-results.com/tnr281990.aspx?lan=17&art=46&wi=821
Deelnemerslijsten clubteams: www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=64
Teamopstellingen en resultaten: http://chess-results.com/tnr281990.aspx?lan=17&art=1&wi=821
Persoonlijke resultaten: http://chess-results.com/tnr281990.aspx?lan=17&art=4&wi=821
Komende activiteiten MuConsult Apeldoorn:
25 mei (donderdag) bekerfinale (halve finale en finale).
Info: http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie/2016-2017/bekerfinale.
28 mei (zondag) 5e editie Kroegloperstoernooi Apeldoorn
Info: www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm.
3 juni (zaterdag) MuConsult Apeldoorn rapidtoernooi.
Info: www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-rapidtoernooi.htm.
Clubsite: http://schaakstad-apeldoorn.nl.

Beerdsen en Kevlishvili winnen Kroegloperstoernooien Hoorn en Almelo
Marco Beerdsen meldt:
Beide toernooien zijn gewonnen Robby Kevlishvili en Thomas Beerdsen.
Eindstanden en uitslagen zijn te vinden op
https://chessreporter.nl/hoorn17/standings en https://chessreporter.nl/almelo17/standings.
Michaël van Liempt schreef een verslag over Hoorn, zie
http://niksnut12.blogspot.nl/2017/05/gemoedelijkheid-geldingsdrang-en-geen.html

Apeldoorns Kroegloperstoernooi
Op 28 zondag mei vindt het vijfde Apeldoorns Kroegloperstoernooi plaats. Bij dit zevenrondig
rapidschaaktoernooi voor tweetallen wordt elke ronde in (of op het terras van) een andere kroeg in
de Apeldoornse binnenstad gespeeld.
Aanvang: tussen 10.30 en 11.00 uur registreren bij (st)artcafé SamSam
Prijsuitreiking: 18.00 uur
Prijzen: € 300, € 200, € 100; twee ratingprijzen van € 50 en prijzen in natura
Inschrijfgeld: € 20 per tweetal
Ratingverwerking: geen
Meer informatie op de website van Schaakstad Apeldoorn; aanmelden per tweetal via
kroeglopers@gmail.com, onder vermelding van naam, schaakclub en KNSB-rating.

Studie Gady Costeff. Wit aan zet.

Stelling uit tekst Pandolfini. Wit aan zet.

Staircase
Een Staircase is een herhaalde manoeuvre waarmee een stuk het bord over gaat.
Een mooi voorbeeld is de studie waarmee Gady Costeff in 2002 het Afek 50 Jubilee Tournament won.
Costeff 1.p Afek-50 JT EBUR, 2002
1.Dh2+ Ka8 2.Dg2+ Kb8 3.Dg3+ Ka8 4.Df3+ Kb8 5.Df4+ Ka8 6.Le4+ Pxe4 7.Dxe4+ Kb8 8.Df4+ Ka8
9.Df3+ Kb8 10.Dg3+ Ka8 11.Dg2+ Kb8 12.Dh2+ Ka8 13.Dh1+ Kb8 14.Db1 c1D 15.fxe7 Dg5 16.Dxb2
a1D 17.Dh2+ Ka8 18.Dg2+ Kb8 19.Dg3+ Ka8 20.Df3+ Kb8 21.Df4+ Ka8 22.De4+ Kb8 23.De5+ Ka8
24.Dd5+ Kb8 25.Dd6+ Ka8 26.Kc7 Daa5+ 27.Kc8 Dgb5 28.exd8P c3 29.d5 c2 30.Dc6+ Dxc6+ 31.Pxc6
Dxd5 32.d8P c1D 33.Pd7 Dcxc6+ 34.Pxc6 Dxe6 35.Pce5 Dd6 36.f8D Dxf8+ 37.Pxf8 Ka7 38.Kc7 a5
39.Pfd7 Ka6 40.Kc6 a4 41.Pc4 a3 42.Pc5+ Ka7 43.Pxa3 Kb8 44.Pb5 Kc8 45.Pb7 Kb8 46.P7d6 h4
47.Kb6 h3 48.Pd4 h2 49.Pc6+ Ka8 50.Pb5 h1D 51.Pc7# 1–0
Zie voor de studie met varianten: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.
Tim Krabbé besprak de studie in een AD-column: https://timkr.home.xs4all.nl/admag/trapjes.htm.
Trainer Bruce Pandolfini geeft voorbeelden (met gameviewers bij de antwoorden) in een artikel op
Chess.com: www.chess.com/article/view/pandolfinis-puzzler-43---up-the-down-staircase.
GM Yochanan Afek noemt desgevraagd enkele interessante links:
www.arves.org/arves/index.php/en/latestnews/25-tools/367-cql-queen-staircase.
http://chess-problems-gr.blogspot.nl/2008/03/more-movers.html.

Mark Dvoretsky MT eindspelstudietoernooi voor OTB-schakers
GM Yochanan Afek meldt:
Just to be sure that you are aware of this composing tourney:
http://didok2.esy.es/mark-dvoretsky-mt
De vrouw en zoon van Mark Dvoretsky organiseren een eindspelstudietoernooi voor OTB-schakers
(‘over the board’). Dus: gewone schakers, geen eindspelstudiecomponisten.
Over Dvoretsky zie ook nieuwsbrief 34:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
034%20-5%20%20oktober%202016.pdf.

Conferentie Chess Therapy in Bulgarije
De Amerikaan Roumen Bezergianov meldt dat er in oktober 2017 in Bulgarije een conferentie
plaatsvindt over de bio-psycho-sociale toepassingsmogelijkheden van schaken.
Informatie: http://chesstherapy.org.
Organisatie: http://chovekolubie.org/en.
Contact Roumen Bezergianov: rumen.bezergian@gmail.com.
Meer informatie over psychotherapie en schaken:
London Chess Conference
http://londonchessconference.com/chess-as-a-mental-health-therapy.
Nieuwsbrief 7 Schaakacademie Apeldoorn, item ‘Schaken en psychotherapie’ (met aantal links)
www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
Schaken als metafoor voor het leven volgens Moreno
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgensmoreno

Quote Philidor: ‘Pawns are the soul of chess.’
François-André Danican Philidor (Dreux, 7 september 1726 – Londen, 31 augustus 1795) was een
Franse schaker, musicus en componist. Als schaker was hij veruit de sterkste van zijn tijd.
Meer informatie:
Chess Notes Edward Winter:
www.chesshistory.com/winter/extra/philidor.html
www.chesshistory.com/winter/extra/soul.html
Drie Philidor-stellingen:
www.chess.com/article/view/the-three-philidor-positions.
Chess strategies:
www.quora.com/How-did-chess-strategies-begin-to-emerge/answer/H%C3%A5kon-Hapnes-Strand.
YouTube:
www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Philidor+youtube.
Boek ‘Life of Philidor’ (Allen, 1863, via Internet Archive):
https://ia600208.us.archive.org/34/items/cu31924017593694/cu31924017593694.pdf.
GM Bojkov:
www.chess.com/video/library?author=dbojkov.

Kalender
-

-

25 mei KNSB bekerfinale Lichtenvoorde www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie
26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi www.asv-schaken.nl
28 mei 5e Kroegloperstoernooi Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
2-5 juni Limburg Open www.limburgopen.nl
3 juni MuConsult Open Apeldoorns rapid kampioenschap http://schaakstad-apeldoorn.nl
9-11 juni OKU 2017 Utrecht www.paulkeres.nl/oku
10 juni Bolwerk Fair: simultaan Nico Zwirs + activiteiten Schaakacademie Apeldoorn en
schaakschool Het Bolwerk 11-15 uur
10 juni NK Lightning Chess Tilburg
18 juni kroeglopers Amsterdam
23-25 juni Hilversum HSG Open www.hsgopen.nl
26 juni t/m zondag 2 juli NK Schaken
30 juni, 1 en 2 juli Nova College schaaktoernooi Haarlem www.novacollegechess.nl/home
1-8 juli Naujac
14-23 juli Leiden www.leidenchess.com
15 t/m 21 juli Veteranen en Senioren kampioenschap Dieren
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-senioren-en-veteranen
www.seniorentoernooi.nl
24 juli – 3 aug Condigne Open NK 2017 http://onk.schaakbond.nl
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/open-nk
5-12 aug Vlissingen www.hztoernooi.nl/index.php/nl
Zondag 27 augustus CODA Cultuurkwartier Open 2017, 13 – 17 uur informatiemarkt
1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi)
13 september, proefles Seniorenschaak Het Bolwerk, zaal 2, 10.30 – 12.45 uur
Vrijdag 20 oktober, vergadering schoolschaakcompetitie, De Stolp, 20 uur

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender
KNSB-jeugdkalender www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO-kalender www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf
Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
NK’s jeugd
NK D: donderdag 25 tot en met 27 mei 2017 in Rijswijk
www.haagseschaakbond.nl/content/category/10/121/352
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018
Ronde 1: 16 september 2017
Ronde 2: 7 oktober 2017
Ronde 3: 4 november 2017
Ronde 4: 25 november 2017
Ronde 5: 16 december 2017
Ronde 6: 3 februari 2018
Ronde 7: 10 maart 2018
Ronde 8: 7 april 2018
Ronde 9: 21 april 2018
www.schaken.nl/competitie-2017-2018

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 1: 17 september 2017
Training 2: 8 oktober 2017
Training 3: 5 november 2017
Training 4: 26 november 2017
Training 5: 17 december 2017 Meerkampen
Training 6: 4 februari 2018
Training 7: 11 maart 2018
Training 8: 1 april 2018
Training 9: 22 april 2018
Training 10: 13 mei 2018 Thematoernooi
Reservedatum: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl
Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
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
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
Stefan Kuipers
Twitch-kanaal: https://www.twitch.tv/tricksonly
Twitch-uitzendingen: https://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCcHq4O0M_33Y8m0SHbejK9Q
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/TricksOnlyNL/
Twitter-account: https://twitter.com/TricksOnlyNL
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

