Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 68 – 8 februari 2018
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.

IM Stefan Kuipers wint topgroep amateurs Tata Steel Chess Tournament. Volgend jaar speelt hij bij de Challengers.
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68e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers
schaaknieuws. Nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen.
De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. Wie zich aanmeldt als abonnee (via
karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 300 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (526 leden) en op de FB pagina
van Schaakacademie Apeldoorn. Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Lessen onder schooltijd op scholen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs Oud
Zandbergen in Huis ter Heide. Paulusschool in Utrecht: vanaf 14 november voor het derde jaar lesseries.
VMBO-school Sprengeloo: lessen aan mavo-klassen in december (met een mogelijk vervolg).
Beginnerscursussen op scholen na schooltijd en BSO
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van tien of vijftien uur. De
cursus kost 50 of 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers.
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers.
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.
Basisschool Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met tien deelnemers.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Vanaf 10 januari 2018 zijn er weer tien lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en ook voor beginners
(9.00-10.30 uur). De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. De cursussen kosten
55 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. Opnieuw cursussen vanaf april.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl.
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.
Stertrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag.
Online compacte individuele cursus schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact met psycholoog drs. Karel van Delft. In de
training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book ‘Schaaktalent
ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets) en een analysevragenlijst.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie.
Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com.
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops.

Stertraining met IM Merijn van Delft.

Toreneindspelen in Stertraining met Nico Zwirs.

Stertraining bespreking partij met Karel van Delft.

Stertraining met Banterblitz
De zevende Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn was 4 februari in Denksportcentrum
Apeldoorn.
Stergroep 1-2 trainde met Karel van Delft en Nico Zwirs.
Karel:
Hoe zet je een stelling op in Fritz (klik op S).
Partij Carlsen - Karjakin offer Dh6.
Partij kun je bijvoorbeeld vinden via www.chessgames.com (of Google). Je kunt daar ook pgn
downloaden (procedure besproken).
Fritz heeft een helpfunctie met veel uitleg. Zie ook databank site www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Tata journalisten partijen: Jan Bey – Karel van Delft (thema Th8, zie ook Grandelius - Antipov), Henk
Waninge – Karel van Delft (tactische combinatie: ruilen + dubbele aanval + offer). Partijen staan in
vorige nieuwsbrief.
Openingsval Russisch en schijnoffer.
Via openingsvallen leer je iets over openingen en oefen je tactiek.
Stelling Square4Chess.
Nieuwsbrief 67: bullet partij Carlsen – Beerdsen.
Nico:
Speelde Banterblitz.
Besprak in quizvorm toreneindspelen.
Besprak de site www.chesstempo.com. Het menu geeft veel mogelijkheden voor zelfstudie en
oefenen aan, bijvoorbeeld twee lijsten met tactische en positionele thema’s:
https://chesstempo.com/tactical-motifs.html
https://chesstempo.com/positional-motifs.html
Video’s Banterblitz met Nico:
Nijs – Nico: www.youtube.com/watch?v=ikViIT907SY&feature=youtu.be
Jelle – Nico: www.youtube.com/watch?v=nJO-4fiKSg4&feature=youtu.be
Video Nico bespreekt site Chess Tempo:
www.youtube.com/watch?v=igDjfHyefFQ&feature=youtu.be
Stergroep 4-5 trainde met IM Merijn van Delft.
Hij besprak het thema ongelijke lopers (het geheime wapen van Carlsen).
Dat deed hij aan de hand van de partij Carlsen – Matlakov, Wijk aan Zee 2018.
Zie www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1909132.

Chessmatec.

Hugo geeft uitleg over online spelen tegen ‘Schaken is Cool’ (zie www.schaaktalent.nl button ‘leren schaken’).

Mads en Hugo geven uitleg over Square4Chess. Mogelijkheden: inplaatsen, gaan of slaan. Stukken kun je variëren.

Jelle toont hogere niveaus ‘Zeewereld’ van Chessmatec.

Proefexamens voor Stap 2. Examen is 23 februari bij De Schaakmaat in wijkcentrum De Stolp.

Voorbereiden op Stap 2 diploma kan via https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken of google op ‘Jeugdschaakpagina’.

Stap 2 oefenen via cdrom Stap 2.

Cijferschaak en letterschaak.

Schaakschool Het Bolwerk: leren van elkaar
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.
Schaakleraar is Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Motto’s: Fascinatie, Variatie, Participatie. Schaken is leuk en maakt je slimmer.
Leerlingen kunnen op ieder moment mee gaan doen. Een proefles is gratis.
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 31 januari de 21e lessen van dit seizoen. Er waren
acht deelnemers.
Verslag 13.30 groep: Onderling schaken. Chessmatec oefeningen. Solitaire chess kaarten 9 en 10.
Tutor 1 H10 oefeningen. Film ‘Lang levende de koningin’. Partijtje uit het boek.
Verslag 14.45 groep: Zelf schaken. Chessmatec: oefeningen. Banterblitz partijtjes. Samen partij tegen
Schaken is Cool. Solitaire chess: kaarten en online. Nieuwsbrief 67 bekeken (o.a. Tata, Giri, partij
Carlsen-Beerdsen). Stelling S4C. Video ‘Kijken met je vingers’ (over blinde schakers).
Verslag 16.00 groep: Onderling schaken. Tutor 3 H15 enkele opgaven. Solitaire chess. Banterblitz.
Tata journalisten partij analyse Jan Bey – Karel van Delft.
Partij Meester - Sara - Uit boek Lang leve de koningin
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.c4 c6 4.Da4 Ld7 5.dxc6 Pxc6 6.Db3 Pd4 7.Dc3 e5 8.f4 Lb4 9.Dd3 Lf5 10.Dg3 Pe4 11.Dxg7
Pc2+ 12.Ke2 [12.Kd1 Pf2+ 13.Ke2 Dd3+ 14.Kxf2 Lc5#] 12...Dd3+ 13.Kxd3 Pg3# 0–1
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/1/Game8490421.html.

Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 7 februari de 22e lessen van dit seizoen. Er waren
tien deelnemers.
Verslag 13.30 groep: Zelf schaken. Uitleg ABKS. Proefexamen Stap 1 één blad maken en bespreken.
Cijfer- en letterschaak.
Verslag 14.45 groep: Zelf schaken. ABKS komende zaterdag, opzet iets gewijzigd (zes ronden, pupillen
en aspiranten één groep). Karel mailt uitgebreide info van organisatie met eigen samenvatting.
Deelname 23 februari aan Stappenexamen bij De Schaakmaat (4x Stap 2, 1x Stap 1). Oefeningen Stap
2 via cdrom. Site Vuurboom uitleg en oefeningen Stap 2.
Verslag 16.00 groep: Zelf schaken. Tactiek Stap 2 oefeningen (Stap 3 H1 a). Solitaire chess.

Liv (links) en Lois trainen Stap 2 examen via werkboek, site Jeugdschaakpagina en cdrom Stap 2. (foto Marijke Weller)

Helpen bij Stappenexamens afnemen
De Schaakmaat zoekt enkele mensen om te helpen bij het afnemen en nakijken van Stappenexamens
op vrijdag 23 februari in gebouw De Stolp. Het examen is van 18.30 – 19.30 uur.
Graag contact opnemen met jeugdleidster Jorinde Klungers (jorindeklungers@gmail.com).
Voorbereiden op Stappenexamen
Tien leerlingen van Karel van Delft doen 23 februari mee met de Stappenexamens bij De Schaakmaat.
Je kunt je op diverse manieren zelf voorbereiden op een Stappenexamen:
= Proefexamen maken
= Cdrom Stappenmethode
= Tutor methode (vernieuwde versie Stappenmethode)
= Oefeningen maken op site Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
= Werkboekjes Stappenmethode
= Boekjes ‘Lekker schaken’ (Stappenmethode voor volwassenen: ander taalgebruik)
= Chessmatec (kies onderwerpen van bepaalde Stap)
= Demo Tutor methode (zie onder)
Informatie over de Stappenmethode:
= www.stappenmethode.nl/nl
= www.stappenmethode.nl/nl/stap2.php
= www.stappenmethode.nl/nl/antwoorden.php
= www.stappenmethode.nl/nl/diplomas-en-examens.php
Informatie over de Tutor-methode:
= www.stappenmethode.nl/nl/chess-tutor.php
= http://nl.chesstutor.eu

Berg en Bosschool. In de eerste les bekeken de kinderen fragmenten van ‘Lang leve de koningin’.

Berg en Bosschool onderling schaken.

Berg en Bosschool oefenen met Chessmatec.

Eerste les St. Victor: kat en muizen.

St. Victor: kat en muizen met uitgangsstelling op digitaal bord.

Schaaklessen op Berg en Bosschool en St. Victor begonnen
Op de Apeldoornse basisscholen Berg en Bosschool en St. Victor zijn schaaklessen begonnen.
Karel van Delft geeft komende tijd op beide scholen een serie van vijftien wekelijkse lessen.

Hertog van Gelre: voorbereiden op ABKS met klokken en 15 minuten bedenktijd per speler.

Hertog van Gelre: Hidde en Damian. Je moet eerst goed kijken wat je tegenstander kan doen. Net als in het verkeer de
‘oversteekregel’: komt er wat aan? (foto Marijke Weller)

Hertog van Gelre: Karel bespreekt partij tussen Tijn en Luca.

Het Woudhuis: voorbereiden met partijtjes met klok op ABKS. Voordat een partij begint, geef je elkaar een hand.

Het Woudhuis: Karel noteert partij om na afloop te bespreken. (foto Senn)

www.schoolschakenapeldoorn.nl

Voorbereiden op Apeldoornse scholentoernooi ABKS
Het Apeldoornse scholentoernooi ABKS vindt zaterdagmiddag 10 februari plaats. In drie categorieën
spelen schoolteams in het Veluws College Walterbosch aan de Waltersingel 130 te Apeldoorn.
Op www.schoolschakenapeldoorn.nl staat alle informatie.
Op de Hertog van Gelre school en Het Woudhuis hebben kinderen zich voorbereid door partijtjes van
vijftien minuten bedenktijd met een schaakklok te spelen.
Video-impressie Hertog van Gelre: www.youtube.com/watch?v=vxUvoQf1RD0&feature=youtu.be.
Tijn – Luca Partij met klok HVG, 29.01.2018
1.e4 e5 2.Pf3 f6 3.Le2 g6 4.0–0 d6 5.c4 f5 6.Pc3 Pd7 7.a4 Pgf6 8.b3 Le7 9.La3 enzovoort ½–½
Leerzame punten partijanalyse Hertog van Gelre:
Hoe werkt de klok, handgeven voor de partij, aanraken is zetten, pat, bij rokade eerst koning zetten,
niet teveel pionzetten in het begin, drie gouden regels van de opening, niet praten tijdens partij, let
eerst op gevaar voor je zet doet.

Informatie voor deelnemers en begeleiders ABKS
Belangrijkste aandachtspunten:
Er zijn enkele aanpassingen in de organisatie. 17 basisscholen doen mee met 36 teams.
Speellocatie Veluws College Walterbosch, Waltersingel 130.
Aanmelden tot 12.30 uur. Eerste ronde 13 uur. Prijsuitreiking 17.15 uur.
Alle teams spelen ZES ronden. Pupillen en aspiranten spelen in één groep met klok.
Starters spelen zonder klok (meer dan drie punten verschil is winst). In elke categorie zijn prijzen.
Taak teamleiders: team op tijd aan bord, uitslagenformulier invullen.
Beste allemaal,
We hebben een geweldige opkomst voor het 41e Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap
Schaken op zaterdagmiddag 10 februari.
In totaal gaan 17 basisscholen meedoen, verdeeld over 36 teams.
We komen uit op liefst 175 kinderen die zaterdag mee gaan schaken.
Super natuurlijk, maar dit vraagt wel wat voorbereiding qua organisatie.
Vanwege de grote opkomst hebben we nog wel een paar aanpassingen gedaan in de opzet van het
toernooi. Wat is belangrijk om alvast te weten?


















Speellokatie is Veluws College Walterbosch aan de Waltersingel 130;
Parkeerterrein bij de school wordt opengesteld, zodat we voldoende parkeerruimte hebben.
We zijn te gast in de school, dus alle deelnemers moeten zuinig zijn op alle spullen in en rond
de school!
Aanmelden schaakteams bij de entree vanaf 12 uur tot 12.30 uur;
Graag de bijdrage per school contact en liefst gepast afrekenen. Voor 1 team is dat EUR 20,-.
Bij deelname van 2 of meer teams is dat EUR 40,-;
De teamleider houdt gedurende de middag zijn/haar kinderen in de gaten en zorgt ervoor
dat de kinderen op tijd klaar zitten voor de volgende ronde. Hij/zij vult ook het
wedstrijdformulier! Uiteraard zien we graag dat de teamleider op een positieve manier
coacht, het gaat erom dat alle deelnemers spelplezier hebben en houden!
Het is natuurlijk het leukst als de schaakteams in een tenue van hun school kunnen spelen!
Dat ziet er kleurrijk uit en draagt bij aan de teamspirit.
Opening toernooi rond 12.45 uur. Start 1e speelronde om 13 uur.
Prijsuitreiking van het toernooi is gepland rond 17.15 uur.
In het hoofdtoernooi gaan de aspiranten en pupillenteams samen spelen in één toernooi
volgens Zwitsers systeem. Er zijn prijzen beschikbaar voor beide categorieën. De teams
spelen 6 ronden in het toernooi (bedenktijd 15 minuten pp). Indeling als pupillenteam is
gedaan op een combinatie van leeftijd en schaakniveau. Er doen 10 aspirantenteams mee en
10 pupillenteams.
Zwitsers systeem zorgt ervoor dat de teams die veel winnen vanzelf tegen elkaar komen te
spelen en omgekeerd. De bordvolgorde 1 t/m 4 moet de speelsterkte van de kinderen
weerspiegelen, dus de sterkte speler op bord 1 enzovoort. Tactische opstellingen zijn niet
toegestaan.
Bij het starterstoernooi voor de jonge kinderen die pas met schaken zijn begonnen, doen 16
teams mee. Voor dit toernooi hebben we twee klaslokalen beschikbaar. Voor de
starters gebruiken we geen schaakklok. Kinderen spelen een partijtje op tijd (25 minuten) en
daarna bekijkt de wedstrijdleider de stand. Bij meer dan 3 punten verschil is er een winnaar,
anders maken we er een gelijkspel van. In totaal spelen we ook 6 ronden, zodat we gelijk
klaar zijn met het hoofdtoernooi.
Bij de starters zullen de wedstrijdleiders de regels heel soepel hanteren, aangezien
alle kinderen voor het eerst meedoen in een schaaktoernooi. Het allerbelangrijkste is dat de
kinderen onderling schik hebben en leuke partijtjes spelen. We maken er een leuke
happening van, zodat alle kinderen graag een volgende keer weer mee doen.















Alle deelnemers krijgen sowieso een leuk aandenken. Daarnaast zijn bekers beschikbaar voor
de winnende teams en prijsjes voor de topscoorders.
Ouders kunnen toekijken bij de partijtjes, maar wel op gepaste afstand. We zullen zorgen
voor afbakening van de ruimte voor de toeschouwers.
De begeleiding van de partijtjes is in handen van onze wedstrijdleiders.
Teambegeleiders mogen de kinderen geen aanwijzingen geven tijdens partijtjes. Wel mogen
ze de kinderen wijzen op de schaakklok als die wordt vergeten om in te drukken.
Er zijn 2 EHBO-ers aanwezig van het Rode Kruis.
We verzoeken jullie om zelf voldoende eten & drinken mee te nemen. Er is namelijk geen
lunch inbegrepen bij het toernooi. We schenken koffie & thee voor de ouders en limonade
voor de kinderen. Daarnaast bieden we tussendoor wat hapjes en een kleine versnapering
voor de kinderen.
In de pauzes is er voldoende afleiding. Schaakmeester Merijn van Delft
verzorgt simultaanpartijtjes in de hal. Circusschool Apeldoorn neemt allerlei circusattributen
mee om te oefenen. Schakie de Beer kan rondlopen voor op de foto. Kinderen kunnen
natuurlijk ook even buiten gaan spelen in de frisse lucht.
We hebben ook een toernooipuzzel en een kleurplaat voor de starters. De winnaars maken
we bij de prijsuitreiking bekend, die kunnen een lekkere taart van Bakker Toet voor hun
team winnen.
Zie de website www.schoolschakenapeldoorn.nl voor een overzicht van alle deelnemende
teams per toernooi en verdere info.
Voor vragen/opmerkingen of last minute aanpassingen, kan je het beste even contact leggen
via 06-24830644
Kunnen jullie als contactpersonen deze informatie delen met alle deelnemers van jullie
teams?

We kijken uit naar een bijzonder gezellig en sportief schaaktoernooi!
Sportieve groet, Chris Doornekamp (namens ABKS commissie 2018)

Simultaans op basisschool Oud Zandbergen.

Zwart aan zet. Gaat de witte loper verloren?

Foute boel! Zwart moet zijn dame geven voor een toren.

Lessen Paulusschool.

Cijfer- en letterschaak: punten slaan (1,2,3) of van letters een woord van drie letters maken.

Pieter nam eigen schaakcomputer en later zelfgemaakt schaakbord mee naar de les.

www.schaaktalent.nl. Zie button ‘leren schaken’, ga daar naar ‘Schaken is cool’.

Leerlingen van de Paulusschool maakten zelf een letterschaakspel.

Foto’s van leerlingen: simultaans Oud Zandbergen en lessen Paulusschool
Hierboven staan foto’s die gemaakt zijn door leerlingen van Karel van Delft in lessen op Oud
Zandbergen in Huis ter Heide (simultaan) en de Paulusschool in Utrecht (lessen).
Schaakleraar Karel van Delft geeft bij cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide voor het achtste seizoen
30 keer per jaar een wekelijkse schaakles aan de twee hoogbegaafdenklassen.
Twee keer per jaar is er een simultaan aan duo’s of trio’s. Tijdens de simultaan geeft Karel allerlei
tips. De leerlingen leren onder meer geconcentreerd denken, analyseren, plannen maken en
samenwerken. De partijen worden genoteerd. Bij de oudste groep is dat verplicht, bij de jongste
groep noteren alleen de betere leerlingen. De partijen worden later in lessen besproken.
Tijdens de simultaan mag iedere leerling een paar foto’s maken.
Bij de Paulusschool is er dit seizoen een serie van tien lessen aan twee groepen 4, die opgedeeld zijn
in twee niveaugroepen. De leerlingen krijgen een half uur les en mogen een half uur zelf schaken.
Deelname is op basis van vrijwilligheid. Tweederde van de leerlingen kiest voor de schaaklessen.
De kinderen maakten video opnamen: www.youtube.com/watch?v=u_05S1vCnlg&feature=youtu.be.

Cijferschaak en letterschaak.

Kat en muizen.

Minigames Square4Chess en Solitaire chess.

Minigames cijfer- en letterschaak en S4C.

Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: hoe werkt schaakdenken?
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 31 januari en 7 februari schaaklessen voor
senioren. Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Tip zelfstudie: site Jeugdschaakpagina Jeroen Vuurboom https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
Lessen 31 januari
Verslag Beginners
Zelf schaken dame vs acht pionnen. Square4Chess. Film ‘De stelling van Foreest, een schaakfamilie’:
www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/familie-van-foreest.html.
Schaakdenken: patronen, vuistregels, rekenen (als dit, dan dat). Alleen rekenen?: na drie zetten al
zo’n 64.000.000 mogelijkheden. Vuistregel bijvoorbeeld: de Drie Gouden Regels van de Opening
(pion in centrum, stukken ontwikkelen, koning veilig via rokade).
Solitaire chess op bordje en online: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess.
Opzet partij: opening Drie Gouden Regels, middenspel voordeeltjes verzamelen (oefening baart
kunst, via Chessmatec tactische patronen leren en via uitleg van partijen in lessen plannen leren).
Verslag Gevorderden
Zelf schaken. Partij Peter – Frans (1. d4 d5, 2. e3 enz) besproken. Staat niet in openingsboek van Fritz
omdat er betere zetten zijn. In Fritz ingevoerd, evaluatie is licht positief. Vuistregel: als je materieel
voorstaat is afruilen vaak verstandig (overwicht wordt relatief groter). Rondvraag: sites met
openingen? Bijv. www.smb.nl. Drie Gouden Regels is nu genoeg voor de opening.
Nieuwsbrief 67 Tata foto’s met Giri. Fritz: jpegjes maken met pijlen.
Middenspel: GSSAP (Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan), verzamel voordeeltjes.
Machine De Schakende Turk: https://nl.wikipedia.org/wiki/Turk_(schaakmachine) en video’s:
www.youtube.com/watch?v=RdT4yG8wczQ, www.youtube.com/watch?v=0DbJUTsUwZE.
Oefenen met Chessmatec.
Lessen 7 februari
Verslag Beginners
Zelf schaken partijtjes S4C, cijferschaak en letterschaak. Chessmatec. Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz
47. Opstapje 1 t/m blz 12.
Verslag Gevorderden
Zelf schaken. Uitleg sites lichess.org en chesstempo.com. ChessMovies I partij 1 en 2. Samen partij
tegen Schaken is Cool (op scherm en eigen borden).

Google toont wereldwijd pleinschaakspelen en schaaktafels.

Karate vs kempo in stadhuis Apeldoorn 1997. Partij Anderssen – Kieseritzky. Coaches Jaap Smaal en Fred Groote.
Partij: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1018910.

Wereldkampioen dammen GM Ton Sijbrands noemde de zetten.

1997 Stadhuis Apeldoorn. Karateka van Karatedo Smaal als schaakstukken.

Stadhuis Apeldoorn 1998 Apeldoornse Schaak3daagse. Blind IM Merijn van Delft vs IM Johan van Mil.

Mads en Hugo spelen op tuinschaakspel tijdens Bolwerk Fair. Zo’n spel neemt geen vaste plaats in.

Schaaktafels van diverse aanbieders.

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het College van burgemeester en wethouders inzake
schaakvoorzieningen in de openbare ruimte

Geacht college,
In Nederland beoefenen ten minste 100.000 mensen de schaaksport. Twee miljoen mensen kennen
de regels, de KNSB Schaakbond telt 23.000 leden en vele tienduizenden mensen schaken online.
Apeldoorn kent een rijke traditie aan schaakcompetities op basisscholen. Ook speelt het eerste team
van MuConsult Apeldoorn al jaren in de hoogste schaakcompetitie van Nederland.
Schaken bevordert het kritisch en creatief denkvermogen van kinderen, voor senioren is het een
prima vorm van hersengymnastiek.
Schaken is voornamelijk een binnensport. De denksport kan ook buiten worden beoefend en in een
aantal steden is dat al gerealiseerd. Door grote schaakborden en schaaktafels in de openbare ruimte
komen wildvreemde mensen met elkaar in contact en ontstaat een levendige sfeer.
Daarom heeft de CDA-fractie enkele vragen :
1. Deelt het college de visie van de CDA Apeldoorn dat spelvoorzieningen in de openbare ruimte,
zoals een pleinschaakspel, of stenen schaaktafels, iets toevoegen aan een prettig leefklimaat in de
stad en de dorpen?
2. Onderschrijft het college het streven om kinderen en jongvolwassenen, maar ook volwassenen en
senioren meer buitenactiviteiten te laten ondernemen?
3. Is het college bereid te onderzoeken of en waar welke voorzieningen, zoals schaaktafels en
schaakpleintjes, in de gemeente kunnen worden ingepast?
4. Kan het college, met het oog op beheer en onderhoud, daarbij samenwerking met scholen,
verenigingen en ook de binnenstadondernemers nastreven? En hier financieel aan bijdragen?
Hessel Dooper, raadslid

Hessel Dooper tijdens jeugdtoernooi in Bennekom.

Mads met pion op pleinspel bij Max Euwe Centrum. (foto Merijn van Delft)

Schaaktafels en pleinschaakspelen in Apeldoorn stimuleren denken en leefbaarheid
Gemeenteraadslid Hessel Dooper (CDA) en Karel van Delft (Schaakacademie Apeldoorn) stimuleren
dat er op veel plaatsen in Apeldoorn schaaktafels en pleinschaakspelen komen.
Hessel Dooper heeft schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld.
Binnenkort is er een gedachtewisseling met diverse mensen om te bespreken hoe scholen, bedrijven,
wijkraden, winkelcentra en andere organisaties gemotiveerd kunnen worden zelf schaaktafels en
pleinschaakspelen aan te schaffen. Wie mee wil denken kan Karel van Delft mailen: karel@kvdc.nl.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.

Nico Zwirs.

Debutant Frenk van Harreveld won.

FM Tim Lammens.

IM Ali Batelzadeh – IM Alexander Kabatianski.

GM David Klein – IM Merijn van Delft.

MuConsult Apeldoorn verliest nipt van Kennemer Combinatie in Meesterklasse
MuConsult Apeldoorn heeft met 5,5-4,5 nipt verloren van landskampioen Kennemer Combinatie.
Dat gebeurde 3 februari in Denksportcentrum Noord in de zesde ronde van de KNSB-competitie.
Nico Zwirs beschrijft de wedstrijd in een verslag op de site van Schaakstad Apeldoorn:
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/02/07/nipt-ten-onder-tegen-landskampioen.
Korte video met impressies: www.youtube.com/watch?v=Dq0NsYz0DNA&feature=youtu.be.
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/6/Game17214171.html.

Stefan Kuipers wint topgroep amateurs Tata Steel Chess Tournament 2018
GM Magnus Carlsen heeft voor de zesde keer het Tata Steel Chess Tournament gewonnen.
Dat gebeurde nadat hij een snelschaakbarrage had gewonnen met 1,5-0,5 van GM Anish Giri.
De toernooi site is www.tatasteelchess.com.
In de Top-groep van de amateurs eindigden IM Stefan Kuipers en IM Thomas Beerdsen gelijk met FM
Liam Vrolijk op 6,5/9 op de eerste plaats. Op SB-punten werd Stefan Kuipers kampioen. Hij speelt
volgend jaar in de Challengers groep op het podium.

Gameviewer partijen topgroep:
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/29/Game6010750.html
Stefan Kuipers meldt:
Heb nog eens nagedacht over mijn mooiste partij of zet, maar zoals al gezegd heb ik er daar
simpelweg niet zo heel veel van gespeeld. Mijn aanpak voor deze tienkamp was erg zakelijk: remise
maken met zwart en punten pakken met wit. Achteraf is dat wat anders gelopen, want ik heb al mijn
belangrijke overwinningen met zwart gepakt en (waarschijnlijk ook om die reden) met wit vaak mijn
uitvlucht gevonden in een remise. Belangrijkste moment was de zevende ronde waarin Liam Vrolijk
een stuk blunderde met 33. Qb7?? Wellicht was het de spanning of gewoon een heel slecht getimede
blunder, maar het bleek uiteindelijk wel beslissend voor het toernooi. Niet alleen zorgde dat er
natuurlijk voor dat ik ineens een gat had geslagen, maar ook heeft me dat de betere tiebreak op SBpunten opgeleverd. Een tiebreak die ik liever niet nodig had gehad, maar de laatste ronde was een
redelijk kansloos verhaal tegen Mark van der Werf.
In tegenstellingen tot vrijwel alle andere toernooien die ik speel, heb ik dit toernooi niets gedaan met
social media. Heb eigenlijk geprobeerd om mezelf zoveel mogelijk te distantiëren van het toernooi en
het gewoon ronde voor ronde aan te pakken. Mijn plan vooraf was duidelijk en dat wilde ik gewoon
zo goed mogelijk uitvoeren. Geen partijen verliezen, solide spelen en geen onnodige risico's nemen
(ook al zou de stand in het toernooi dat misschien logischerwijs eisen). Daarmee mikte ik op een
eindscore van 6,5 of 7 punten. En mocht dat niet genoeg zijn geweest, jammer dan! Zo hield ik me
ook niet zo bezig met de resultaten van andere partijen. Maar je krijgt er natuurlijk toch dingen van
mee, omdat andere mensen er juist wel mee bezig zijn. In een winner-takes-all evenement gaat het
natuurlijk ook maar om één ding en dat is die eerste plaats. Maar ik merkte in de tweede
toernooihelft dat ik er erg goed voor stond en de toernooisituatie viel amper nog te negeren. Het
resulteerde in verkrampt spel aan mijn kant en ik heb de tweede toernooihelft echt moeten
overleven. Een paar gelukjes aan mijn zijde hebben uiteindelijk het (minimale) verschil gemaakt.
Informatie over Sonneborn-Berger punten:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstandspunten en www.kennemeropen.org/berekeningen.htm.

Notatieformulieren downloaden en leren noteren
Op de KNSB-site kun je notatieformulieren in pdf downloaden:
www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/formulier/Notatieformulier.pdf

Bij kinderen is de fijne motoriek nog niet zo goed ontwikkeld. Het is dan lastig zetten in een klein
hokje te zetten, zeker bij de lange notatie.
Je kunt dan ook grote formulieren op A4 gebruiken. Deze kun je downloaden via:
www.schaaktalent.nl/documenten/Avier%20notatie.pdf.
Noteren is een vaardigheid. Die kun je oefenen. Een manier is om beide spelers tijdens een schaakles
eerst per zet te laten zeggen wat er gespeeld is en dat dan op te schrijven.
Eigenlijk moet je zeggen per ‘halfzet’, want van een zet is sprake als zowel wit als zwart een stuk of
pion hebben gespeeld.

Uitleg hoe de setup van een ouder programma geschikt gemaakt kan worden onder Windows 10
Stop de installatieschijf in de cd/dvd-speler
Open de verkenner
Klik in het navigatie vak op (1)
Klik in het uitvoer vak (2) met de rechtermuisknop op het programma en kies dan voor de
“Eigenschappen”
Kies dan voor de “Comptabiliteit” tab (3)
Zorg dat bij (4) het vinkje aanstaat door er op te klikken
Kies dan bij (5) door op het driehoekje te klikken voor de juiste mode in dit voorbeeld (6) is dat
Windows 7
Klik op “Toepassen” (7)
Klik op [OK] (8)
Start nu de setup door er op te dubbelklikken
Muis: Rechts = menu. Links = aanwijzen of uitvoeren via dubbelklik.
Tip: stel in op ‘administrator’, dan heb je meer bevoegdheden.

Setup ouder schaakprogramma geschikt maken onder Windows 10
In bovenstaand schema legt Frans Groeneweg uit hoe je een ouder schaakprogramma (bijvoorbeeld
Fritz 9) gebruikt kan worden op een computer die onder Windows 10 werkt.
De vorige nieuwsbrief bevatte hier over een video. De eerste stappen zijn daar niet duidelijk te zien.
Video: www.youtube.com/watch?v=gNWC15aMBaU&feature=youtu.be.
De video is gemaakt tijdens een schaakles voor senioren in Het Bolwerk.

Fragment uit video ’Kijken met je vingers’.

www.nsvg.nl

Uitnodiging workshop jeugd NSVG
NSVG secretaris Lucas de Jong meldt:
Wat: schaakworkshop voor kinderen en jongeren met een visuele beperking
Waar: Hotel De Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet
Wanneer: zaterdag 10 februari 2018, 15:00-17:00
Prijs: gratis
Aanmelden bij: Lucas de Jong, lucasdejong93@live.nl / 0611140199
Ben of ken je iemand die slechtziend of blind is, en die misschien belangstelling heeft voor schaken?
Of schaak je al even, maar wil je graag tegen andere slechtziende en/of blinde (jeugd)schakers
spelen? De Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten (NSVG) organiseert een
schaakworkshop voor blinde of slechtziende kinderen en jongeren.
De NSVG is de schaakvereniging in Nederland voor blinden en slechtzienden. Ieder jaar organiseert
de vereniging twee toernooien, een open toernooi en een toernooi speciaal voor leden. Daarnaast
biedt de NSVG ondersteuning in het verkrijgen van les- en schaakmateriaal voor als je met een
visuele beperking wilt schaken.

De workshop kan interessant zijn voor absolute beginners (we kunnen bijvoorbeeld de loop van de
stukken uitleggen), maar ook voor spelers die al wat verder zijn. We proberen iedereen op maat
advies te geven, bijvoorbeeld op het gebied van schaaklesstof en -trainingen, en te ondersteunen
waar nodig. Deelname is volledig kosteloos. Het programma hangt af van het aantal deelnemers en
het niveau, maar waarschijnlijk is het mogelijk om in kleine groepjes (2-3 personen) of individueel
uitleg te krijgen. We brengen de wensen van de deelnemers in kaart en proberen de workshop
daarop aan te passen.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan door een mail te sturen naar mij op het e-mailadres
lucasdejong93@live.nl, of door me te bellen op 0611140199. Voor eventuele vragen kun je ook bij
mij terecht. We zouden het op prijs stellen als je deze uitnodiging verspreidt onder andere schakers
en visueel gehandicapten, op schaakclubs, of op (basis)scholen.
Artikel ‘Over blinde en slechtziende schakers’:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-en-slechtziende-schakers

Video: ‘Kijken met je vingers’: www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI.
Hoofdstuk 42 uit het boek ‘Schaakideeën’
Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen

42. Blinde schaakproblemist Arthur Ford Mackenzie
Wit geeft mat in twee. Dit probleem is gecomponeerd door de Jamaicaan Arthur Ford Mackenzie.
Hij is de bekendste blinde schaakproblemist. Hij leefde van 1861 tot 1905.
Mackenzie verloor zijn gezichtsvermogen in 1896, maar hij ging door met het componeren van
schaakproblemen. In 1897 schreef hij in zijn geboortestad Kingston het boek ‘Chess: Its Poetry and
It’s Prose’.
De 282 problemen die hij heeft gecomponeerd zijn gebundeld in het boek ‘Chess lyrics’ van A.C.
White. Dat boek kan je gratis downloaden via http://archive.org/details/chesslyricscolle00mack
Blinde schakers gebruiken de zogeheten FEN-notatie om stellingen op te kunnen zetten.
De notatie van het diagram is: 3nbb2/Q1pr1pp1/B7/p1PP3p/K1Nk3r/1RN1RPP1/8/B7 w - - 0 1
De oplossing van het probleem is 1. Pa3. Daarmee dreigt 2. Pc2 mat.
Er zijn vier varianten:
1...Kxe3+ 2.Pe4 mat
1...Th2/Te4 2.Te4 mat
1...Td6+/Te7+ 2.c6 mat
1... Txd5+ 2.Pcb5 mat
Meer informatie over Mackenzie: http://chesscomposers.blogspot.nl/2012/10/october-6th.html

GM Judit Polgar en GM Eric Hansen. (beeld streamuitzending Tata Steel Chess Tournament)

Eerste van drie instructieve leerboeken.
Zie bijvoorbeeld: www.newinchess.com/catalogsearch/result/?q=Polgar.

Quote GM Judit Polgar: You have to be in training, physical, mental and chesswise
GM Judit Polgar over het leveren van topprestaties tijdens een gastcommentaar 27 januari tijdens
het Tata Steel Chess Tournament. Zie www.youtube.com/watch?v=kNXanOaYetc.
Judit Polgar was de sterkste schaakster ter wereld. Ze stond achtste op de wereldranglijst.
Ze is één van de drie Polgar-zusters. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Judit_Polg%C3%A1r.
Judit Polgar is betrokken bij het ontwikkelen van jeugdschaken, onder meer op scholen in Hongarije.
Ook is ze betrokken bij een initiatief om in Hongarije schaaktafels in de openbare ruimte te plaatsen.
Site Polgar www.juditpolgar.com.
Interview: www.historien.nl/interview-met-schaakster-judit-polgar.
Via Google zijn veel video’s te vinden. Bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=9iAa7WYi9OA.

Sheet uit lezing ‘Schaaktalent’ van Karel van Delft.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Op%20weg%20naar%20de%20schaak-top.pdf

Divers nieuws
-

Karin Pruijssers kandidaat sporter met een beperking van het jaar
Schaakartikelen op site Chess.com
GM Jan Timman's birthday study tournament
GM Twan Burg wint opnieuw ARVES study solving in Wijk aan Zee
Notable games GM Julian Michael Hodgson
GM Magnus Carlsen als hustler
Review: The Magic of Chess Tactics 2, By Claus Dieter Meyer and Karsten Müller
Fabiano Caruana Tells Us What The Life Of A Chess Grandmaster Is Really Like

Karin Pruijssers kandidaat sporter met een beperking van het jaar
https://indebuurt.nl/apeldoorn/nieuws/stem-hier-voor-de-sporters-van-het-jaar~17357/5

Schaakartikelen op site Chess.com
www.chess.com/articles.

GM Jan Timman's birthday study tournament
https://en.chessbase.com/post/jan-timman-s-65th-birthday-study-tournament.

GM Twan Burg wint opnieuw ARVES study solving in Wijk aan Zee
Bericht met links op Facebook pagina van GM Yochanan Afek:
www.facebook.com/search/top/?q=yochanan%20afek.
ARVES site www.arves.org.

Notable games GM Julian Michael Hodgson
Op online database www.chessgames.com staat een selectie van beste partijen van sterke spelers.
Bijvoorbeeld van tweevoudig Engels kampioen GM Hodgson, die bekend is om creatief aanvalsspel.
www.chessgames.com/player/julian_michael_hodgson.html

GM Magnus Carlsen als hustler
www.youtube.com/watch?v=HuG7a810E1c
www.youtube.com/watch?v=6mGwbAoe8cY

Review: The Magic of Chess Tactics 2, By Claus Dieter Meyer and Karsten Müller
http://georgiachessnews.com/2018/01/30/review-the-magic-of-chess-tactics-2-by-claus-dietermeyer-and-karsten-muller

Fabiano Caruana Tells Us What The Life Of A Chess Grandmaster Is Really Like
https://deadspin.com/fabiano-caruana-tells-us-what-the-life-of-a-chess-grand-1822282197

Zondag 18 februari jaarlijkse Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
Locatie: Artcafé Samsam, Van Kinsbergenstraat 17, Apeldoorn
Aanvang: 13.00 uur
Prijsuitreiking: 17.30 uur
Prijzen: 150, 100, 50 euro, twee ratingprijzen van 10 euro
Inschrijfgeld: 10 euro, jeugd t/m 20 jaar 5 euro, GM/IM vrij
Speeltempo: 13 ronden, 5 minuten p.p.p.p.
KNSB/FIDE-ratingverwerking: nee
Ruimte voor maximaal 60 deelnemers
Voor meer informatie, zie de speciale toernooipagina op de website van Schaakstad Apeldoorn.
Aanmelden - onder vermelding van rating - kan rechtstreeks bij Ed van der Meulen, e-mail:
edvdmeulen@gmail.com

23e Rapidtoernooi van De Zeven Pionnen in Epe zaterdag 24 februari 2018
Andries Elskamp meldt:
Het 23e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen vindt plaats op zaterdag 24 februari 2018. In de opzet
van het toernooi is heel weinig verandering gekomen. Er zijn drie sterktegroepen en een jeugdgroep
(stap 1 en 2). Deelnemers spelen 7 ronden van 20 minuten p.p.p.p. Voor iedereen is er een klein
prijsje in natura. Het toernooi begint om 10.00 uur in Kulturhus Eper Gemeentewoning aan de
Stationsstraat in Epe en duurt tot ongeveer 16.30 uur. In de middagpauze zijn er broodjes en soep.
Senioren betalen 10 euro en jeugdspelers tot en met 14 jaar betalen 5 euro. Opgave is reeds mogelijk
via het opgeefformulier op de site van de vereniging: www.de7pionnen.nl onder toernooi .

Kalender en sites
-

10 februari Apeldoornse Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS)
www.schoolschakenapeldoorn.nl
10 februari Veenendaal 6e Martien Rood jeugdtoernooi
https://veenendaalvsv.wordpress.com
18 februari Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
22 februari t/m 4 maart Batavia Chess Tournament Amsterdam
24 februari Rapid toernooi De Zeven Pionnen Epe www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi
24 februari IJsco toernooi Arnhem met langere bedenktijd (folder onder aan nieuwsbrief)
21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn
21 april OSBO PJK categorieën FGH in Velp (nader bericht volgt)
25 april Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur
23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO site: www.osbo.nl
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2017-2018
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
Bijzondere dagen: http://feestdagen.nl

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 7: 11 maart 2018
Training 8: 22 april 2018
Training 9: 13 mei 2018 Thematoernooi
Training 10: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl
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.
Super GP jeugdtoernooien:
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018 www.schaken.nl/competitie-2017-2018
Ronde 7: 10 maart 2018
Ronde 8: 7 april 2018
Ronde 9: 21 april 2018
Apeldoornse schaaksites
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
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.vcsc.nl
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
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
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
`

Pupillenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018
1
2
3
4
5

ronden
1-2

De Regenboog 1
De Regenboog 2
De Sjofar
De Wegwijzer
De Schakel & Schaakmaat

datum
Dinsdag 21 november

3-4

Dinsdag 16 januari

5-6

Dinsdag 13 februari

7-8

Dinsdag 13 maart

9*

Dinsdag 17 april

6
7
8
9
10

De Terebint
Koningin Wilhelminaschool (KWS)
Hertog van Gelre 1
Hertog van Gelre 2
Het Bolwerk

Speelschema pupillen 2017-2018
speellokatie
De Schakel
Rederijkershoeve 21
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
Hertog van Gelre
Morellenlaan 47
KWS
Prof Röntgenstraat 10
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

Aanvang
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u

* prijsuitreiking

Speelschema 10-kamp
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1-10
10-6
2-10
10-7
3-10
10-8
4-10
10-9
5-10

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

Aspirantenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018
1
2
3
4
5
6

De Regenboog 1
De Regenboog 2
De Regenboog 3
De Sjofar
De Zonnewende
De Schakel

7
8
9
10
11
12

De Diamant 1
De Diamant 2
Koningin Wilhelminaschool (KWS)
Sprengenpark
De Pion 1
De Pion 2

Speelschema aspiranten 2017-2018
ronden datum
speellokatie
1-2
Dinsdag 28 november
De Pion
Laan van Charleston 75
3-4
Dinsdag 23 januari
De Schakel
Rederijkershoeve 21
5-6
Dinsdag 20 februari
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
7-8-9 Dinsdag 20 maart
De Diamant
Laan van de Leeuw 299
10-11* Vrijdag 20 april
De Regenboog
Lage Landenlaan 1
* prijsuitreiking

Aanvang
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u

Speelschema 12-kamp
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

