Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 75 – 17 mei 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

MuConsult Apeldoorn heeft de KNSB beker gewonnen. (foto Lennart Ootes)
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Woonzorgcentrum Vredenoord, Huis ter Heide. Jacques Bleekemolen en Tom Schlamann bespreken met Karel van Delft
een partijtje, bijzondere stellingen (stikmat) en openingsfouten. Schaken is leuk en houdt je hersens fit.

Bauke heeft eerst Solitaire stellingen opgelost. Daarna heeft hij er zelf een paar gemaakt.

St. Victor school. Dobbelsteenschaak: je werpt een stuk en daarmee moet je spelen. Als dat niet kan, moet je nog een
keer gooien. Dobbelsteen is bij rechterhand van Feline (links).

Lesserie op Hertog van Gelre afgesloten met simultaan. Damian is even verstopt achter Karel. Tot de zomer is er nog een
serie van zes lessen.

75e 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 325 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. 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 en via social media.

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 24 april groepen 3, voor het derde jaar lesseries.
Beginnerscursussen op scholen na schooltijd
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van vijftien uur.
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei.
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei.
Basisschool Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met negen deelnemers.
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en voor beginners (9.00-10.30 uur). De lessen zijn in Het
Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro,
inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Schaken in woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide: aantal wekelijkse bijeenkomsten met partijtjes en minigames.
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.

Update Schaakweek Apeldoorn: schaakweek.nl
Merijn van Delft meldt:
Schaakstad Apeldoorn houdt van 7 t/m 17 juni 2018 de eerste editie van Schaakweek Apeldoorn. De
website waar alles op komt te staan, is sinds vanavond online: neem alvast een kijkje op
schaakweek.nl en houd deze site in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!
Negen van de tien deelnemers aan het GM toernooi zijn nu bekend. De Zweedse GM Tiger Hillarp
Persson, het 12-jarige Indiase supertalent Praggnanandhaa Ramesh Babu en de sterke IM Arthur
Pijpers uit Leiden zijn erbij gekomen.
De komende twee weken worden de laatste voorbereidingen afgerond. Op woensdagmiddag 30 mei
wordt op Schaakschool Het Bolwerk de loting verricht voor het GM toernooi.
Het kroegloperstoernooi is dit jaar de gezellige afsluiting van de schaakweek.
Zie https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/apeldoorns-kroegloperstoernooi
Aanmelden kan eenvoudig door een mailtje te sturen aan kroeglopers@gmail.com.

Wie wil Banterblitzen en kloksimultaans geven tijdens denksportfestival?
Voor het Denksportfestival op zaterdagmiddag 9 juni zoekt de organisatie enkele mensen die
snelschaak simultaantjes op vier borden willen geven. Ook zoekt de organisatie enkele mensen die
Banterblitzen tegen publiek (= praatschaak 2-8 minuten). Eén of twee uur beschikbaar zijn is mooi.
Theo Visschedijk heeft deelname van 13-17 uur toegezegd. Graag aanmelden bij Karel van Delft.
IM Thomas Beerdsen is één van de deelnemers aan het GM toernooi tijdens Schaakweek Apeldoorn.
Onderstaand hoofdstuk uit het boek ‘Schaakideeën’ van Karel van Delft vormt een introductie.
Preview boek ‘Schaakideeën’: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen.

Wit aan zet.

92. Miniatuurtjes met vuurwerk
Een miniatuurtje is een schaakpartij van maximaal 20 zetten. Thomas Beerdsen laat zien hoe je
openingsfouten van je tegenstander snel en hard met vuurwerk kunt afstraffen.
12.Pxe6! Lxe6 13.Lb6! En zwart verliest zijn dame: 13...Dd7 14.Pxf6+ 1–0
Het commentaar in deze partijen is van Thomas. Zijn tegenstander Martijn en hij hebben een paar
jaar deelgenomen aan mijn maandagavondtrainingen. Ze trainden tevens bij Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn. Ook waren ze lid van de actieve Arnhemse schaakvereniging De Toren.
Thomas Beerdsen (1992) – Martijn van Blitterswijk (1660)
Koningsgroep De Toren 2010–2011 03.06.2011
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 d6 5.Pc3 Pf6 6.Lc4 [6.Lg5 Wordt vaker gespeeld.] 6...Ld7
Waarschijnlijk is deze zet te passief. [6...e6 of; 6...Db6 was actiever geweest.] 7.Le3 Tc8 8.f3 Pe5
9.Lb3 a5 Zwart had moeten ontwikkelen, zijn koningsvleugel staat nog in de beginstelling. [9...e6 Was
beter geweest.] 10.0–0 g6 11.Pd5 e6? Dit laat een truc toe. [11...Pxd5 12.Lxd5] 12.Pxe6! Lxe6 13.Lb6!
En zwart verliest zijn dame: 13...Dd7 14.Pxf6+ 1–0
In 2009 maakte Thomas Beerdsen zijn debuut in de KNSB-competitie, hij was toen 11 jaar en 13
dagen:
Thomas Beerdsen (1667) – Sjaak Sibbing (2027)
KNSB 3C 2009-2010 (1), 26.09.2009
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 e5 7.Pb3 Le7 8.f3 Le6 9.Dd2 0–0 10.0–0–0 b5
11.g4 Lxb3? De witte velden worden nu zwak. [11...Pbd7 Is theorie.] 12.cxb3 [12.axb3 was beter
geweest.] 12...Pbd7 13.g5 Pe8 Zwart staat heel erg passief. 14.Pd5 f5?? Nu is het afgelopen, maar
zwart stond al slecht. 15.Pxe7+! [15.Pxe7+ Dxe7 16.Dd5+ En wit wint de toren.] 1–0
Tijdens een thuiswedstrijd voor de KNSB-competitie was Thomas snel klaar met een FM. Daardoor
had hij tijd genoeg om in een belendend zaaltje een publieksexplicatie over de partij te geven.
Thomas Beerdsen (1987) - FM Julius van Doeland (2187)
KNSB-2B 2010–2011, 25.09.2010
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.Le3 Pf6 6.Ld3 e5 7.Pb3 Pc6 [Zwart had hier actief moeten
spelen met 7...d5 ] 8.0–0 Le7 9.Pc3 b5 [9...d5 was weer goed geweest.] 10.Pd5 0–0?? [Zwart had
10...Tb8 moeten proberen, maar ook nu staat wit beter.] 11.Lb6! [11.Lb6 De8 12.Pc7 Dd8 13.Pxa8 En
wit staat een toren voor.] 1–0
Thomas heeft de partij later ook besproken in een jeugdworkshop ‘SchaakMind’ die hij samen met
WIM Anne-Marie Benschop en Karel van Delft heeft gegeven. In een tweede jeugdworkshop
SchaakMind interview ik Thomas over trainen. Van de workshops zijn videobeelden die je kunt
terugvinden via www.youtube.com/user/karelvandelft (type: SchaakMind).

Schaaktafel die in de Vlindertuin komt.

De schaaktafel komt direct links na de ingang.

Wethouder Nathan Stukker opent schaaktafel in de Vlindertuin
De gemeente plaatst een schaaktafel in de Vlindertuin. Wethouder Nathan Stukker neemt deze 7 juni
9.00 ’s morgens in gebruik. Iedereen is welkom om hier bij aanwezig te zijn. Er komen in ieder geval
schakende leerlingen van basisschool Het Woudhuis.
De ingebruikname van de schaaktafel is tevens het startsein van Schaakweek Apeldoorn.
De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee.
De gemeente onderzoekt ook mogelijkheden om schaaktafels en/of pleinschaakspelen in het
centrum te plaatsen. Ambtenaar Linda Hooijer kan er meer over vertellen.

Schaakbijeenkomsten in de Vlindertuin
Zo’n twintig mensen kwamen zondag 6 mei naar de Vlindertuin om een partijtje te schaken of te
kijken. Vanaf 20 mei is er bij mooi weer elke zondag een wekelijkse bijeenkomst van 13 – 15 uur.
Schaakacademie Apeldoorn organiseert de bijeenkomsten en zorgt voor enkele tuinschaakspelen.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.

Stefania en Fatima maken kennis met wonderlijke motieven. Stikmat. Uit vertaling van Russisch boekje van Weinstein.

Wit aan zet maakt remise. Mads en Hugo buigen zich over studie van Prokeš uit het boek ‘Schaakideeën’.

Tja, hoe gaat wit verder?

De pointe! Ontdekkend leren is soms echt kicken!

Luc geeft simultaantje aan Stefania en Jessica.

Liv en Lois spelen ‘Baskisch schaak’: tegelijktijdig op meerdere borden tegen elkaar spelen.

Openingsfouten afstraffen. Zwart aan zet wint.

Lasker – Thomas, London 1912. Wit kan op twee manieren mat geven.

Schaakschool Het Bolwerk: studie van Prokeš
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.
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app ‘Chessmatec’.
De schaakschool had woensdagmiddag 9 mei de 32e lessen van dit seizoen, vier deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
- Chessmatec op laptop geactiveerd (soms even zoeken welke browser werkt)
- Chessmatec: oefeningen
- Nieuwsbrief 74 bekeken
- Terugblik Bolwerk toernooi 25 april: erg leuk!
- Boekje Weinstein t/m blz 14
- Onderling schaken
Verslag 14.45 groep:
- Onderling schaken
- Tutor 2 H8, H9, H10 totaal 20 stellingen
- Koningsgambiet t/m partijtje 3
- Prokeš eindspelstudie
Verslag 16.00 groep:
- Meester tegen Amateur partij 5
- Banterblitz
De schaakschool had woensdagmiddag 16 mei de 33e lessen van dit seizoen, tien deelnemers.
Verslag 13.30 groep:
- Zelf schaken (simultaan Luc)
- Chessmatec: scores en oefeningen
- Boekje ‘Ik leer schaken’ uit
- Koningsgambiet 1 dubbelschaak
- Filmpje Suske en Wiske
Verslag 14.45 groep:
- Zelf schaken, liv en Lois Baskisch schaken (zelf bedacht)
- Tutor 2 H11 5 stellingen
- Bill Wall openingsvalletjes 26 en 27
- Banterblitz tegen Liv en Anders
- Zelf schaken
- Partij Lasker – Thomas
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken
- Tutor 3 H4 zeven oefeningen
- Banterblitz tegen Mads en Lucas
- Boekje Weinstein t/m blz 14

Introductie Spaans door IM Merijn van Delft

Rapidpartijen spelen met noteren.

Gespeelde partijen analyseren in niveaugroepjes.

Stertraining: thematoernooi Spaans
Stertraining 9 van Schaakacademie Apeldoorn was zondag 13 mei in Denksportcentrum Apeldoorn.
Het was een thematoernooi omtrent het Spaans. Trainers waren IM Merijn van Delft en Nico Zwirs.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=OG9lYB2Dnwo&feature=youtu.be.
Merijn van Delft meldt:
De (verplichte) beginzetten van het thematoernooi waren 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5.
Wit wil in het Spaans vaak het centrum bezetten met c3 en d4 gevolgd door de typische
paardmanoeuvre Pbd2-f1-g3, maar ook een opstelling met d3 en Pc3 komt regelmatig voor. Het
mooie van het Spaans is dat wit over het hele bord druk uitoefent: in het centrum, maar ook op
beide vleugels (bijvoorbeeld pion b5 aantasten met a4).
Zwart verstevigt in het Spaans meestal zijn centrumpion op e5 met d6, dus niet zomaar exd4 doen
zonder dat je er activiteit voor terug krijgt. Zwart kan rustig ontwikkelen met Le7, maar het actieve
Lc5 is ook interessant. Sowieso heeft zwart veel mogelijkheden in het Spaans zoals Berlijns en
Marshall, maar ook vroege afwijkingen als 3...f5 en 3...g6 zijn boeiend.
Bij het thematoernooi viel op dat er heel behoorlijke partijen werden gespeeld en dat je dus niet veel
theoretische kennis nodig hebt om het Spaans (met beide kleuren) te kunnen spelen. Belangrijker is
om de hoofdideeën te leren kennen en die hebben we zondag uitvoerig besproken.

Max Warmerdam.

Max Warmerdam tweede op NK jeugd Assen
MuConsult Apeldoorn speler FM Max Warmerdam is tweede geworden in de A-groep op het NK
jeugd in Assen. Hij had op meer mogen rekenen, maar de bal is rond. Ook in het schaken.
Een schaker is zelf het zeventiende schaakstuk en soms ben je je eigen tegenstander.
IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers waren coach van tien spelers tijdens het NK.
Resultaten Stertraining deelnemers:
A-groep: Bas de Boer 9e , Robin Reichardt 13e.
B-groep: Dries Wedda 7e, Mick van Randtwijk 9e.
C-groep: Tristan van der Schaaf 17e.
Alle uitslagen: http://njsk.nl/resultaten.
NK D Rijswijk
In Rijswijk was het NK D van 10-12 mei: www.haagseschaakbond.nl/content/section/10/97.
Stertrainingsdeelneemster Katja Tangarife werd met een 50 procent score 17e bij de meisjes.

Op diverse momenten tijdens onderling schaken beoordelen we samen een stelling.

Minipartijtje met Koningsgambiet. Wit geeft mat in één.

Studie ‘De vier zonen’ van FM Amatzia Avni. Wit forceert in vier zetten remise. Spoiler: ‘en passant werkt niet’.

Korte partijen met Koningsgambiet. Zwart geeft mat in twee.

Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: eigen stellingen zijn leerzaam
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 9 en 16 mei 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.
De beginnersgroep was 9 mei voor het laatst. Er zijn weer beginnerslessen na de zomervakantie.
Lessen 9 mei
Verslag beginners
- Zelf schaken en tijdens partij paar keer stelling besproken
- Twee partijtjes Koningsgambiet
- Tutor methode: uitleg
Verslag gevorderden
- Informatie: bekerfinale, Vlindertuin schaaktafel, Schaakweek Apeldoorn
- Zelf schaken + stellingen bespreken
- Studie ‘De vier zonen’ Avni.
- Partijtjes Weinstein t/m blz 10
Les 16 mei gevorderden
- Zelf schaken + stelling bespreken
- Tutor 2, H6, vijf x mat in 2
- Koningsgambiet: partijtje 10
- Kennismaken via Wikipedia met Paul Morphy
- Operapartij Morphy www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404
- Partijen downloaden via www.chessgames.com
- Chess Notes Edward Winter www.chesshistory.com/winter
- Partij Lasker – Thomas www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009
- Programma Fritz: F1 uitleg, openingsboek

Uitleg Lennart Ootes (lennartootes.com) over werking DGT-borden tijdens Bekerfinale. Robby Kevlishvili blogt.

Finale tegen Voerendaal. V.l.n.r. Nico Zwirs, IM Thomas Beerdsen, IM Merijn van Delft, IM Stefan Kuipers.

Nico Zwirs won de laatste partij van de dag en bracht Apeldoorn de KNSB-beker.

Nico Zwirs zet de aanval in.

MuConsult Apeldoorn wint KNSB beker
MuConsult Apeldoorn heeft 10 mei de KNSB beker gewonnen. Het team bestond uit IM Stefan
Kuipers, IM Thomas Beerdsen, IM Merijn van Delft en Nico Zwirs.
In Denksportcentrum Noord in Apeldoorn versloeg het team in de halve finale Lonneker met 4-0.
In de andere halve finale won Voerendaal met 2,5-1,5 van landskampioen LSG uit Leiden.
In de finale won MuConsult Apeldoorn met 2,5-1,5 van Voerendaal. Na drie snelle remises op de
overige borden haalde Nico Zwirs de winst binnen.
Video-impressie: https://www.youtube.com/watch?v=TVgqpwO4dgw&feature=youtu.be.
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/5/11/Game13734734.html.
Meer informatie staat op de site van Schaakstad Apeldoorn: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.
Zie daar onder meer foto’s van Lennart Ootes en een live blog van IM Robby Kevlishvili.

Schaakstad Apeldoorn won de KNSB beker twee keer eerder
www.schaken.nl/kampioenschappen/nationale-competitie/bekerkampioen-van-nederland

Als BIS Apeldoorn won Schaakstad Apeldoorn in 2004 de KNSB beker in Groningen. V.l.n.r. Sipke Ernst, Manuel Bosboom,
Arthur van de Oudeweetering en Merijn van Delft. Teamleider was Karel van Delft. Een dag eerder werd het team in Den
Haag Nederlands snelschaakkampioen. Het team degradeerde dat seizoen uit de Meesterklasse. Bron: SBSA bericht 231.

Homburg Apeldoorn team dat in 2005 in Oegstgeest de beker won met teamleider Johan Engelen.
V.l.n.r. Lucien van Beek, Freddie van der Elburg, Roeland Pruijssers en Manuel Bosboom. Bron: SBSA bericht 180.

Theo Visschedijk tijdens KNSB bekerfinale.

Theo Visschedijk speelt mee in WK voor amateurs
Schaakstad Apeldoorn speler Theo Visschedijk speelt mee in het WK voor amateurs in Griekenland.
Het toernooi duurt van 12 t/m 21 mei. Visschedijk speelt mee in de categorie 1800-2000 Elo.
Toernooisite: https://amateurchess.com.
Deelnemerslijst https://amateurchess.com/participants-kos-2018.

GM Benjamin Bok vs IM Thomas Beerdsen.

FM Tim Lammens versus GM Benjamin Bok.

GM Benjamin Bok wint 70e Bevrijdingsschaaktoernooi Wageningen
GM Benjamin Bok heeft 5 mei het traditionele Bevrijdingsschaaktoernooi in Wageningen gewonnen.
IM Thomas Beerdsen werd gedeeld tweede, FM Tim Lammens gedeeld zesde.
Uitslagen: www.svwageningen.nl.

Diagram maker Chatterjee
Gratis programma om diagrammen te maken. Ook zonder koning. Met pijltjes, vakjes enzovoort.
http://chessdiagrams.000webhostapp.com
Zie ook: www.enpassant.dk/chess/diaeng.htm

Quote Johan Cruijff: ‘Als wij de bal hebben, hebben zij hem niet.’
Is 6.h4 een verzwakking van de witte verdediging?
Een verzwakking is alleen een verzwakking als de tegenstander de stelling kan aantasten.
‘Als wij de bal hebben, hebben zij hem niet.’
Cruijff zei ook: ‘Maar je moet wel weten waar het doel staat.’
Morant – Feuguires Parijs , 1680
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 Pe7 4.d4 g5 5.Pxg5 Pg6 6.h4 Lg7 7.Lc4 0–0 8.Dh5 h6 9.Dxg6 hxg5 10.hxg5 Te8
11.Dxf7# 1–0
De taal van een legende: Cruijffiaans.
https://www.msn.com/nl-nl/sport/voetbal/de-taal-van-een-legende-cruijffiaans/ssBBFMDwn?li=BBoPOOe&ocid=UE12DHP#image=5

Divers nieuws
-

Giri werkt website bij
Nigel Short runs for FIDE President

Giri werkt website bij
GM Anish Giri heeft zijn website bijgewerkt: http://anishgiri.nl/html/ned/news.html en
http://anishgiri.nl/index.html,

Nigel Short runs for FIDE President
https://en.chessbase.com/post/nigel-short-runs-for-fide-president#200011

Trainingsmateriaal
-

Kantelschaken
Schaakdammen

Kantelschaken
www.youtube.com/watch?v=N1IGM9GSFCU

Schaakdammen
Voor studies met schaakstukken en damschijven, zie Schaakkrant Apeldoorn 2002, pagina 10:
www.schaaktalent.nl/databanktraining/03schaakkrant_sept2002.pdf

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Kalender en sites
-

20 mei schaken in de Vlindertuin 13-15 uur
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
7 t/m 17 juni Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
16 juni massakamp Apeldoorn – Leiden
16 juni NK middenbouw basisscholen Utrecht www.schaken.nl/nk-schoolschaak
17 juni Kroegloperstoernooi Apeldoorn https://schaakkalender.nl/events/view/2738
22-24 juni HSG Open, Hilversum www.hsgopen.nl
30 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam
1-8 juli NK schaken www.schaken.nl/nieuws/deelnemers-deloitte-nk-schaken-2018
23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk
31 augustus – 2 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (tevens OSBOkampioenschap Hoofdklasse in groep A) www.asv-schaken.nl

Nederlandse jeugdkampioenschappen:
www.schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen
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 en vakanties: http://feestdagen.nl

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 10: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
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.
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018 www.schaken.nl/competitie-2017-2018

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
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl
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

Meer schaaksites
Nederlands
www.schaaksite.nl
www.correspondentieschaken.nl
http://lennartootes.com
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://videos.chessbase.com/index
www.chessplus.net
www.chessgames.com
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

