Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 84 – 4 oktober 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.
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84e 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 341 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep
Schaakpsychologie (513 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 en de Paulusschool in Utrecht.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.
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
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag.
Basisschool Sint Victor school maandagavond
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag
Basisschool De Rank: proeflessen 15 oktober, vanaf november vrijdagmiddag
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.
Masterclasses: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
Talenttraining: Info www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA-trainingen
Schaaklessen voor mensen met autisme Info: www.schaken-en-autisme.nl
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training
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

Mat in één. Stelling n.a.v. partij GM Alexandr Fier in Olympiade.

Dobbelsteenschaak op DGT-bord.
Drie partijen: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/4/Game9246890.html

Diverse spelvormen.

Op www.schaakacademieapeldoorn.nl staat nu een button ‘zelf leren schaken’.

Kat en muizen: vergiftigde pion. Zwart speelt …g5. Als de dame slaat, kan wit de h-pion niet meer stoppen.

Opa Adil en Hidde spelen cijferschaak. De muntjes hebben diverse waarden. Wie scoort de meeste punten?

Raindrop chess.

Partij Giri op Olympiade volgen.

Onderling partij spelen op DGT bord. Zetten worden opgeslagen. Partij daarna besproken.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/4/Game8932453.html

Schaakschool Het Bolwerk bekijkt Olympiade en speelt dobbelsteenschaak
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddagen schaaklessen voor jeugd.
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 26 september de vijfde lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
-

Onderling dobbelsteen schaken op DGT bord en analyse met Fritz
Stap 2 H1 vijf oefeningen
Olympiade online en stelling Fier
Extra button ‘leren schaken’ op site Schaakacademie
Diverse varia spelletjes

Verslag 14.45 groep:
-

Dobbelsteen schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz
Uitleg letterschaak en cijferschaak
Uitleg www.schaaksite.nl
Olympiade, stelling Fier
Varia spelletjes
Tutor 2 H2 (dubbele aanval dame) en vijf oefeningen
Onderling schaken

Verslag 16.00 groep:
-

Onderling dobbelsteen schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz
Olympiade Nederland – USA partijen, stelling Fier
Follow chess op smartphone: toernooien volgen
Raindrop chess
Euwe partij 8
Onderling schaken

Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 3 oktober de zesde lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
-

Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz
Raindrop chess op bord en online
Stap 2 H2 vijf oefeningen dubbele aanval dame
Olympiade partij Giri met uitleg bij zetten

Verslag 14.45 groep:
-

Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz
Raindropchess online
Chessmatec.com scores bekeken
Tutor 2 H3 vijf oefeningen
Olympiade partij Giri
Banterblitz tegen Hidde

Verslag 16.00 groep:
-

Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz
Olympiade stelling l’Ami – Yu ronde 8 en partij Giri ronde 9
Tutor 2 H4 vijf oefeningen
Tutor 3 H2 vijf oefeningen
Euwe partij 9

Het Woudhuis minigames. Zwart vangt wit paard in twee zetten.
Chess Karate Kid spelletjeskaarten:
www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf

Hertog van Gelre. Partij Olympiade. Spelen grootmeesters ook volgens de Drie Gouden Regels van de opening?

Schaakles Berg en Bosschool.

De Zevensprong. Eerste onderlinge partij. Je begint met elkaar een hand geven.

Werkvormen voor schaaklessen op basisscholen
Variatie, fascinatie en participatie. Dat zijn belangrijke principes bij schaaklessen op basisscholen.
Zie voor een artikel over schaakdidactiek:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken
Zie voor nuttige sites voor schaaklessen aan beginners:
www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken
In eerdere nieuwsbrieven zijn al veel werkvormen besproken. Vaak als bijschrift van foto’s.
Een overzicht van nieuwsbrieven: www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
Er is op die pagina ook een overzicht van inhoudsopgaven in Word.

Zelf leren schaken via site Schaakacademie Apeldoorn
Aan www.schaakacademieapeldoorn.nl is een nieuwe button toegevoegd: ‘Zelf leren schaken’.
De button linkt aan een overzicht van tal van manieren waarop beginners zelf kunnen leren schaken
en oefenen.
in het overzicht staan bijvoorbeeld een link naar de film ‘Lang leve de koningin’, de site
‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen Vuurboom, de videolesserie van Marcel Lek en een link naar de
spelletjeskaarten ‘Chess Karate Kid’.

OSBO jeugdkalender 2018-2019
De Oostelijke Schaakbond OSBO heeft een nieuwe jeugdkalender 2018-2019:
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html

Uitgangsstelling.

Folder MSA talenttraining voor jeugd
Schaakacademie Apeldoorn houdt zondagmiddag 28 oktober een MSA-training voor gemotiveerde
jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurt in Denksportcentrum Apeldoorn.
MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.
Elke training staat bepaald thema centraal. Op 28 oktober is dat de Najdorf-variant van het Siciliaans.
Uitgangsstelling: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6. Trainer is IM Merijn van Delft.
Meer informatie staat op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
Daar kun je ook een folder downloaden.

Scholencompetitie: Chess League Apeldoorn
Coördinator Chris Doornekamp meldt dat hij de basisscholencompetitie heeft omgedoopt tot Chess
League Apeldoorn.
Op vrijdagavond 12 oktober is er een vergadering in De Stolp waar scholen afspraken maken over de
competities van komend jaar. Aanvang is 19.30 uur.
In De Stolp is op vrijdagavond de jeugdavond van De Schaakmaat.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Chris Doornekamp: schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

Studie Réti. Wit aan zet maakt remise.

Studie Saavedra. Wit aan zet wint.

Nalimov database: beoordeling van alle stellingen met maximaal zes stukken of pionnen.

Partij 3 uit ‘Meester tegen amateur’ van Euwe. Hoe maakt zwart de aanval af?

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 Lb4 5.0–0 0–0 6.d3 d6 7.Lg5 Pe7 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Pg6 10.De2 h6 11.Le3 Ph5
12.d4 Phf4 13.Lxf4 Pxf4 14.Dd2 Df6 15.Kh1 Pxg2 16.Kxg2 Lh3+ 17.Kg3 Lxf1 18.Txf1 Dg6+ 19.Kh3 f5 20.Tg1
Dh5+ 21.Kg2 Dg4+ 22.Kf1 Dxf3 23.Dxh6 Dd1+ 24.Kg2 Dxg1+ 25.Kxg1 gxh6 0–1

L’Ami – Yu (Olympiade ronde 8). Zwart (nr 12 van de wereld) miste de winst.
‘Schaken is als een oceaan: een mug kan zich er aan laven, een olifant kan er in verdrinken.’

Schaaklessen senioren in het Bolwerk: Réti, Saavedra en Nalimov
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 26 september en 3 oktober 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.
Lessen 26 september
Verslag beginners
- Olympiade: Nederlands team en ronde 2 slotcombinatie MuConsult speler GM Alexandr Fier
- https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/olympiad-batumi-2018-open/2/19/2
- Oefenen Solitaire chess t/m 11
Zie ook www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess (online Solitaire)
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank Houd 1 stuk over A, B, C
- Studies: Réti en Saavedra
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-vander-heijden
- Tekst ‘Kwaliteiten van het oudere schaakbrein’
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudereschaakbrein
Verslag gevorderden
- Studies Réti en Saavedra (zie link bij beginners)
- Video Timman en Van den Herik eindspelen componeren en computers
https://www.youtube.com/watch?v=kxnp8MLS7A8&t=997s
- Nalimov eindspeldatabase www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb
- Olympiade (zie link bij beginners)
- Meester tegen amateur 3
Lessen 3 oktober
Verslag beginners
- Rondvraag: Ben je talentloos? Kies juiste lesmateriaal en geniet. Kaizen: stapje voor stapje.
- ‘Schaken is als een oceaan: een mug kan zich er aan laven, een olifant kan er in verdrinken’. Zie stelling
Olympiade l’Ami – Yu
https://www.schaaksite.nl/2018/10/02/een-dag-om-snel-te-vergeten
- Oefenen op bord Raindropchess
- Online Raindropchess: www.raindropchess.com (klik op groene button ‘Play online’)
- Zelfstudiemogelijkheden:
Video’s Marcel Lek: http://chessblog540.blogspot.com (korte video’s, elke dag eentje)
Vuurboom Jeugdschaakpagina: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
Zie meer: www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken
- Samen partijtje tegen Schaken is Cool
Verslag gevorderden
- Onderling schaken op DGT bord + partij bespreken via Fritz
- Olympiade stelling l’Ami - Yu
- Meester tegen amateur 4
- Analyseren met Lichess www.lichess.org (analyse button/pgn)

Commentaar GM Ivan Sokolov en IM Sopiko Guramishvili.

MuConsult Apeldoorn speler GM Alexandr Fier wint geforceerd

Olympiade Batumi en een leerzame partij van Alexandr Fier
De Olympiade is de Olympische spelen van het schaken.
Toernooisite http://batumi2018.fide.com/en
Uitslagen http://batumi2018.fide.com/en/pairings
Bekijk partijen via site www.chess24.com of www.playchess.com
Foto’s van Lennart Ootes:
www.facebook.com/pg/lennartooteschesspage/photos/?tab=album&album_id=1827615720607569
Verslagen en informatie in het Nederlands:
www.schaaksite.nl met links naar mannen, vrouwen, pgn-bestanden enzovoort.
GM Daniel King bespreekt interessante partijen via zijn YouTube kanaal Powerplay Chess:
https://www.youtube.com/user/PowerPlayChess/featured
Partij GM Alexandr Fier scoort via de h-lijn:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/olympiad-batumi-2018-open/2/19/2

Richard James

Minichess en het autistisch spectrum
De Engelse jeugdtrainer Richard James beschrijft in een artikel waarom schaken een ideale hobby is
voor kinderen met autisme met een redelijke intelligentie.
Zie https://minichess.uk/2018/09/01/minichess-and-the-autistic-spectrum.
Hij noemt onder meer:
- Schaken vereist logisch denken, waar veel kinderen met autisme in uitblinken
- Schaken vereist niet veel sociale vaardigheden, terwijl je die er wel door kunt ontwikkelen
- Schaken is prikkelarm
- Schaken biedt nieuwe levenservaringen
Omdat gelijk een hele partij spelen nogal lastig is, adviseert James te beginnen met minigames.
Hij geeft een link naar een pdf-bestand met minigames:
www.chessheroes.uk/minichess/minichess.pdf.
Zie over Richard James:
Video www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014
Artikel met links naar sites https://chessimprover.com/contributors/richard-james
Sites Richard James voor kinderen:
http://chesskids.me.uk
www.chessheroes.uk/index.html
Over schaken en autisme:
Site www.schaken-en-autisme.nl
Eerder artikelen in deze nieuwsbrief over schaken en autisme:
Nieuwsbrief 82: Schaken, Go en autisme
Nieuwsbrief 15: Autistic not Weird
Overzicht nieuwsbrieven: www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven

https://lichess.org/KLEDuUmE/black

Lichess partij versturen
Na het spelen van een partij via www.lichess.org kun je deze opslaan.
Je klikt op de analyse button en kan dan een partij als pgn downloaden.
Je kunt ook de browserregel kopiëren en die naar iemand mailen.
Dat is erg handig als kinderen op een school onderling competitie spelen via Lichess.
Ze kunnen de partij dan op een simpele manier opslaan en naar de leraar mailen.
Leerlingen kunnen elkaar zonder account uitdagen.
Klik op ‘Speel tegen een vriend’. Je krijgt dan een code.
De tegenstander kan die code in zijn browserregel invoeren en de partij kan beginnen.
Let er wel op dat de speler die de code genereert unrated is.
Je kunt alleen met rating spelen als je een account hebt aangemaakt. Dat is gratis.

In het overzicht naast het bord kun je schaakprogramma Stockfish activeren.
Je ziet dan de waardering van de stelling en de beste variant voor degene die aan zet is.

TCEC 13: Stockfish wint Premier Division; superfinale: Stockfish-Komodo
Jeroen Noomen meldt:
De Premier Division van TCEC 13, waarin de 8 sterkste schaakengines spelen, is gewonnen door
Stockfish. Tweede werd Komodo, derde Houdini. Alle engines speelden 8 keer tegen elkaar, in totaal
56 partijen. Stockfish won ditmaal onbedreigd en was ook in alle onderlinge ontmoetingen de
sterkste: zowel tegen Komodo als tegen Houdini werd met 4,5-3,5 gewonnen. Uiteindelijk behaalde
Stockfish 3 punten meer dan Komodo, dat op zijn beurt Houdini 3 punten voorbleef. Vierde was Fire,
dat momenteel op respectabele afstand de beste is achter de top 3. Vijfde eindigde Ethereal, een
veelbelovende nieuwe engine van de jonge Amerikaan Andrew Grant. Grant werkt hard om Fire te
achterhalen en de 4e plek op de ratinglijsten over te nemen.
De superfinale zal verderop in oktober worden verspeeld en gaat traditiegetrouw tussen de
nummers een en twee van de Premier Division. Net als in de vorige TCEC editie betekent dit dus dat
Stockfish het tegen Komodo zal opnemen. Volgens het beproefde recept: 50 openingen door
ondergetekende uitgekozen, die de engines een keer met wit en een keer met zwart tegen elkaar
spelen. Voor de superfinale begint, heeft TCEC eerst nog een toetje gepland, de TCEC cup. Hierin
spelen engines knock-out matches tegen elkaar, totdat er twee engines overblijven die dan in een
korte match tegen elkaar uitmaken wie de TCEC cup wint. Wilt u een kijkje nemen, dan kan dat op de
vernieuwde website:
http://tcec.chessdom.com/live.html
Eindstand TCEC 13 Premier Division (56 ronden)
1. Stockfish 39
2. Komodo 36
3. Houdini 33
4. Fire 27
5. Ethereal 24
6. Andscacs 22,5
7. Ginkgo 21,5
8. Chiron 21
Stockfish - Komodo (ronde 15)
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nc6 4. Nf3 Bg4 5. d5 Ne5 6. Bf4 Ng6 7. Be3 e5 8. Bxc4 a6 9. h3 Bd7 10. d6 Bxd6 11. Qd5
Qe7 12. Qxb7 Rd8 13. Qb3 Nf6 14. Qc2 O-O 15.
O-O Kh8 16. Nc3 Nh5 17. Bxa6 Ngf4 18. Bxf4 Nxf4 19. Ne2 Nxh3+ 20. gxh3 Qf6 21. Nh2 Be7 22. Bd3 Bxh3 23.
Ng3 Bxf1 24. Bxf1 g6 25. Qc3 h5 26. Nf3 Bd6 27. Bc4
Bc5 28. Ne2 Kg7 29. Kg2 Rfe8 30. Rh1 Ba7 31. a4 Rd6 32. Rh3 Qe7 33. Nc1 Bd4 34. Qc2 c6 35. Nd3 Rh8 36. a5 h4
37. a6 Rh5 38. Qb3 Rg5+ 39. Kf1 Rh5 40. Nxd4 Rxd4
41. Qb7 Rd7 42. Qxc6 Rc7 43. Qd5 Qe8 44. b3 Qc8 45. Rh2 h3 46. f3 Rd7 47. Qc5 Qb8 48. Qe3 Qd8 49. Kg1 Qh4
50. Kh1 Rh8 51. Ra2 Qg3 52. Qf2 Qxf2 53. Rxf2 Ra7
54. Ra2 Rc8 55. Nb4 Rac7 56. Bd5 f5
1-0

Stelling na 19.Ne2: zie illustratie.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/4/Game9559921.html

Jan Gustafsson in de perskamer van Tata toernooi en tijdens een partij voor Apeldoorn.

Quote GM Jan Gustafsson: ‘Chess is a constant struggle between my desire not to lose and
my desire not to think.’
Zelfspot is de Hamburgse grootmeester Jan Gustafsson niet vreemd. Hij is hoofdpresentator van de
site www.chess24.com. Via deze site zijn dagelijks tal van toptoernooien te volgen, waaronder de
Olympiade. Ook bevat de site onder meer veel video’s en kun je er schaken.
Jan Gustafsson spreekt Nederlands. Hij staat bekend om zijn uitgebreide openingskennis. Tijdens de
Olympiade is hij coach van het Nederlandse mannenteam.
Eerder heeft hij voor Schaakstad Apeldoorn gespeeld. Hij speelde mee in het team dat in 2000 voor
het eerst promoveerde naar de Meesterklasse.
Zijn Duitstalige site is www.jan-gustafsson.de
Karel van Delft heeft Jan Gustafsson geïnterviewd over de rol van secondanten:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten
Merijn van Delft interviewde Jan Gustafsson op de Chessvibes-site over het boek ‘Developing Chess
Talent’ (vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’):
www.chessvibes.com/?q=developing-chess-talent/the-monday-questions-8-for-gm-jan-gustafsson

Divers nieuws
-

Meesterklasse ronde 2 De Stukkenjagers - MuConsult Apeldoorn
37e BSV Bennekom Jeugdschaaktoernooi 22 oktober 2018
Schaak je fit, stoot je slim
Schaakeiland Schiermonnikoog
First Saturday normtoernooien
Six-player circular chess
Arianne Caoili fietst voor Armeense kinderen
Dvorkovich gekozen tot voorzitter wereldschaakbond FIDE

Meesterklasse ronde 2 De Stukkenjagers - MuConsult Apeldoorn
MuConsult Apeldoorn speelt 7 oktober in de tweede ronde van de Meesterklasse een uitwedstrijd in
Tilburg een uitwedstrijd tegen De Stukkenjagers.
Op papier zijn de Apeldoorners sterker. Een mooi uitgangspunt om van de laatste plaats af te komen.
Standen KNSB: https://knsb.netstand.nl/scores/index/14

37e BSV Bennekom Jeugdschaaktoernooi 22 oktober 2018
SPEELLOCATIE: Denksportcentrum De Commanderij, Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom
OMSCHRIJVING: Er kan voor het toernooi door jongens en meisjes worden ingeschreven tot en met
16 jaar. Er wordt gespeeld in groepen van acht spelers/speelsters. Indeling in principe op IJSCO- en of
jeugdrating. Het toernooi draait mee in de cyclus IJSCO van de Oostelijke Schaakbond OSBO[b]
AANVANG: De aanvang is 13.00 uur, zaal open 12.30 uur.
SPEELDAG: maandag 22 oktober 2018
INLEGGELD: Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon.
PRIJSUITREIKING: circa 17.15 uur
PRIJZEN: Er zijn vier prijzen (in natura, bekers etc.) per groep te winnen.
CONTACTPERSOON: Paul Constant (0318) 41 30 94 jeugdtoernooi@bennekomsesv.nl
SPEELTEMPO: De speeltijd is 15 minuten per persoon per partij.
AANMELD PROCEDURE: Uiterste inschrijfdatum vrijdag 19 oktober 2018 per e-mail
jeugdtoernooi@bennekomsesv.nl en daarbij graag de IJSCO- of Jeugdrating vermelden.
AANVULLENDE BIJZONDERHEDEN: Deelnemers aan het toernooi gaan door hun inschrijving
ermee akkoord, dat er foto's gemaakt worden en dat die foto’s en eventueel hun naam gebruikt
worden op de website van BSV Bennekom en websites daarbuiten, alsmede in de (lokale) media.
Meer informatie: www.bennekomsesv.nl

Schaak je fit, stoot je slim
Gecombineerd schaak- en vechtsportevenement voor basisschoolleerlingen in Utrecht.
http://make-your-move.nl

Schaakeiland Schiermonnikoog
www.lytjewillem.nl/schaakeiland
www.schaken.nl/nieuws/het-eerste-schaakeiland-ter-wereld-schiermonnikoog
www.globalchessfestival.com

First Saturday normtoernooien
Laszlo Nagy organiseert sinds jaren maandelijkse normtoernooien in het Hongaarse Boedapest.
Site: www.firstsaturday.hu/1809/index.htm

Six-player circular chess
https://en.wikipedia.org/wiki/Hridayeshwar_Singh_Bhati
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_chess

Arianne Caoili fietst voor Armeense kinderen
IM Arianne Caoili maakt een fietstocht door Armenië om geld in te zamelen voor kinderen op het
Armeense platteland. Caoili is de echtgenote van GM Levon Aronian.
Zie https://en.chessbase.com/post/arianne-caoili-bike-tour-2018
In 1996 verbleef ze met haar moeder en zus een week bij Karel van Delft in Apeldoorn om te trainen
met de Apeldoornse jeugd.
Caoili heeft van moederszijde Nederlandse roots.
Ze leidt in Armenië diverse bedrijven, waaronder een krant.
Zie ook https://www.ariannecaoili.com en YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCUiWjyrp5iuLjXXe7ynhWLw
Zie ook nieuwsbrief 25
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2025%20-%2025%20mei%20%202016.pdf
voor een quote van Levon Aronian, eerste bordspeler van Armenië: ‘Victories are built upon defeats.’

Dvorkovich gekozen tot voorzitter wereldschaakbond FIDE
https://www.chess.com/news/view/breaking-dvorkovich-elected-fide-president

Trainingsmateriaal
-

Nine Indicators to improve your chess (part 1)

Nine Indicators to improve your chess (part 1)
https://en.chessbase.com/post/nine-indicators-method-part-1#701536

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches,
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement,
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een
schaakcultuur opbouwen.
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk.
Deelnemers krijgen documentatie:
Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’
PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
Analysevragenlijst
Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’
Coaching video lijst
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk.
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer.
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl.

Kalender en sites
-

23 september - 7 oktober Schaakolympiade Batumi https://batumi2018.fide.com/en
7 oktober Masterclass Nico Zwirs: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
11- 18 oktober EK Clubteams http://eurochess2018.com
12 oktober vergadering scholencompetitie in De Stolp, aanvang is 19.30 uur.
20-27 oktober Hoogeveen Chess https://www.hoogeveenchess.nl
37e BSV Bennekom Jeugdschaaktoernooi 22 oktober 2018 www.bennekomsesv.nl
28 oktober Talent training MSA Apeldoorn
8-9 december London Chess Conference
https://londonchessconference.com/8-and-9-december-set-for-our-2018-conference
9-16 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com

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 2018-2019
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
Bijzondere dagen en vakanties:
http://feestdagen.nl
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
Speeldata KNSB-competitie 2018-2019 www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie
Ronde 2: 6 oktober 2018
Ronde 3: 3 november 2018
Ronde 4: 24 november 2018
Ronde 5: 15 december 2018
Ronde 6: 9 februari 2019
Ronde 7: 16 maart 2019
Ronde 8: 13 april 2019
Ronde 9: 11 mei 2019
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
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.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
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl

Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
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
www.maxeuwe.nl
www.afekchess.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
www.sipkeernst.com
www.chess.co.uk
http://chesstempo.com
http://susanpolgar.blogspot.nl
www.chessvibes.com
www.blackandwhiteindia.com
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

