Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 93 – 7 februari 2019
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 Max Warmerdam (rechts) winnaar toptienkamp Tata. Naast hem IM Robby Kevlishvili en IM Thomas Beerdsen.

Inhoud
-

93e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk: onthouden met je lichaam
Schoolschaaklessen: proeflessen op diverse scholen
Apeldoornse scholencompetitie met IM’s Beerdsen en Van Delft als wedstrijdleider
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
ABKS organisatie verwacht 45 teams
Schaakles senioren in het Bolwerk: uitleg gameviewer Chessbase
Max Warmerdam wint toptienkamp Tata Steel Chess Tournament
Gratis publiciteit schaken
Scholen presenteren zich via site Jeugdschaak
Leela Chess Zero wint 2e TCEC Cup
Kunnen schakende computers ook leren?
Quote Isaac Newton: Een goede vraag is het halve antwoord
Divers nieuws
Trainingsmateriaal
Kalender en sites

93e 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 340 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 (Schaakstad Apeldoorn) en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Voor jeugd. 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 aan hoogbegaafden
klassen op cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Vanaf 4 februari alle klassen op Montessori Pallas Athene in Amersfoort.
Naschoolse schaaklessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft op Apeldoornse 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 De Zevensprong donderdagmiddag
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) vanaf 14 februari
Basisschool De Rank vrijdagmiddag
Basisschool Berg en Bos school 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 Voor volwassen en jeugd, ook duo’s
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

Les beginnen met onderling partijtje en Chessmatec.

Vittorio bedenkt een stelling. Is dit mat?

Na het maken van een proefexamen maakt Stefania er een bootje van.

Fatima. Onthouden met je lichaam: dubbele aanval. Je valt twee doelen aan (stuk, pion, veld).

Onthouden met je lichaam: tweevoudige aanval. Met twee stukken één doel aanvallen.

Mat in één oefenen.

Na maken proefexamen samen Chessmatec oefenen.

Schaakschool Het Bolwerk: onthouden met je lichaam
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen.
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 30 januari de 20e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- Stappenexamen
- Onderling schaken
- Chessmatec
- Stap 1 H3
- Samen tegen Schaken is Cool
Verslag 14.45 groep:
- Proefexamen
- Onderlinge partij DGT bord
- Uitleg gameviewer
Verslag 16.00 groep:
- Proefexamen
- Onderlinge partij DGT bord
- Uitleg gameviewer
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 6 februari de 21e lessen van dit seizoen.
Verslag 13.30 groep:
- ABKS
- Video scholencompetitie pupillen bij Hertog van Gelre
- Proefexamen Stappen
- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz + minigames
- ILS doornemen t/m 32
- CKK spelletjes munten snoepen met paarden
- Chessmatec
- Stap 1 H7 10 x mat in één oefeningen
Verslag 14.45 groep:
- Proefexamen
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz
- Chessmatec
Verslag 16.00 groep:
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz
- http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/6/Game106720593.html
- Tutor 3 H12 tien oefeningen + herhalen

Hertog van Gelre. Damian was jarig en mocht Banterblitz spelen tegen Karel. (foto Evelyne Grijt)

Hertog van Gelre. Lois Weller gaf simultaan aan vier duo’s. Ze komt de komende tijd vaker als assistent van opa Karel.

Hertog van Gelre. Simultaan Lois tegen Damian en Simon.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/5/Game14266968.html

Berg en Bosschool. Naschoolse schaakles. (foto Marieke Kortenhoff)

Toen Karel van Delft wegging zette meester Bram Stet de proefles voort op de Berg en Bosschool.

Karel geeft proefles op de Berg en Bosschool. (foto directeur Nanda Bolt)

Berg en Bosschool. Proefles. Zohra en Thomas spelen een voorbeeldpartij tegen Schaken is Cool.

Alle kinderen van de St. Victor school willen op de foto. Zit er toch weer eentje de verkeerde kant op te kijken.

Schoolschaaklessen: proeflessen op diverse scholen
Kinderen van diverse basisscholen krijgen in deze periode proeflessen schaken van een half uur
onder schooltijd. Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft die lessen.
Enerzijds geven de proeflessen een indruk van schaaklessen die de kinderen na schooltijd kunnen
volgen. Anderzijds geven de lessen kinderen tips hoe ze zelf met schaken bezig kunnen zijn.
Proeflessen: St. Victor school, De Touwladder/De Bouwhof, De Zevensprong en Berg en Bosschool.
In de proeflessen komen veel dingen kort aan de orde: Rondvraag, wie kan al schaken, foto’s
schoolschaken in nieuwsbrieven, begin van boekje ‘Ik leer schaken’, app www.chessmatec.com,
fragmenten film ‘Lang leve de koningin’, uitleg ‘kat en muizen’ (dame versus acht pionnen) en andere
minigames, samen een partij spelen tegen ‘Schaken is Cool’.
Na de proefles:
= Bekijken de eigen leerkrachten met de kinderen de film ‘Lang leve de koningin’:
https://www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I
= Kunnen de kinderen zelf minigames en partijtjes spelen met schaaksets die op school aanwezig zijn;
kinderen kunnen dat van elkaar leren (in elke klas zijn wel kinderen die al kunnen schaken).
= Kinderen kunnen gratis online het boekje ‘Ik leer schaken’ lezen:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken (download pdf)
= Kinderen kunnen zelf of samen tegen ‘Schaken is Cool’ spelen:
http://www.schaken.wiltsite.nl
Wie meedoet aan schaaklessen op scholen krijgt een account voor Chessmatec en een gedrukte
versie van het boekje ‘Ik leer schaken’.
Informatie schaaklessen op scholen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Bij Montessori Pallas Athene in Amersfoort zijn de lessen onder schooltijd begonnen. Acht klassen
krijgen wekelijks 40 minuten les en oefenen 20 minuten met de eigen leerkracht (Chessmatec). Op
het extra uur na schooltijd kwamen 22 van de 231 kinderen af.
Er zijn nog steeds veel scholen waar geen schaaklessen zijn. Leerlingen van die scholen kunnen
terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag. Daar zijn drie niveaugroepen.
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn

Chantal op foto met zaalleider IM Thomas Beerdsen, nummer 26 van Nederland. Thomas heeft ook met Karel getraind.

Team schaakschool Het Bolwerk.

Zaalleider IM Merijn van Delft.

Team Hertog van Gelre vs Berg en Bosschool.

Tweede ronde vier nieuwe spelers van de Hertog van Gelre school.

Apeldoornse scholencompetitie met IM’s Beerdsen en Van Delft als wedstrijdleider
Op 5 februari waren er speelronden van de pupillencompetitie.
De B-poule speelde in de Hertog van Gelre school. De organisatie was in handen van Susanne
Linthorst en Marijke Weller.
De twee zaalleiders waren IM (internationaal meester) Thomas Beerdsen en IM Merijn van Delft.
In de B-poule speelden drie teams die training krijgen van Schaakacademie Apeldoorn:
Hertog van Gelre, Berg en Bosschool en schaakschool Het Bolwerk.
Hertog van Gelre had acht spelers, die speelden allemaal één partij.
Verslaggever Jeroen Pol van De Stentor kwam langs voor een verslag.
Video-verslag: https://www.youtube.com/watch?v=ae2lql434hk&feature=youtu.be
Uitslagen en algemene informatie: www.vcsc.nl
De volgende speelavond van de aspiranten is 12 februari.

Draaiboek organisatie jeugdwedstrijden en toernooien
Voor het organiseren van speelavonden van de Apeldoornse scholencompetitie is geen draaiboek.
Een lijstje met aandachtspunten kun je vinden via de volgende link:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schoolschaken%20Organisatie%20van%20een%20jeugdtoernooi.pdf

De tekst komt uit het boek ‘Schoolschaken’.
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Organisatie van een schoolschaakclub, zie tekst in het boek:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/47-schoolschaken

Artikel met video van Jeroen Pol:
https://www.destentor.nl/apeldoorn/meer-dan-200-kinderen-doen-in-apeldoorn-mee-aanschoolschaaktoernooi~a817a032

ABKS organisatie verwacht 45 teams
Coördinator Chris Doornekamp meldt:
Aantal aanmeldingen staat nu op 35. De organisatie verwacht nu dat in totaal ongeveer 45 teams
gaan meedoen, oftewel zo'n 200 kinderen.
Zie website www.schoolschakenapeldoorn.nl voor overzicht van de scholen die zich hebben
aangemeld met 1 of meer teams. Belooft een mooie happening te worden!

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken.
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden.

Onderlinge partij op DGT bord. Die wordt automatisch opgeslagen. Daarna samen analyseren.

Les beginnen met minigames Chess Karate Kid.

Wisselschaak.

Schaakles senioren in het Bolwerk: uitleg gameviewer Chessbase
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Lessen van 9.00 – 10.30 uur beginners (momenteel geen groep). Van 10.30 – 12.00 uur gevorderden.
In wijkcentrum Het Bolwerk was woensdagmorgen 30 januari en 6 februari schaakles voor senioren.
Verslag 30 januari:
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij besproken via Fritz
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/1/30/Game1296125.html
- Partijtjes Chess Karate Kid prints uitdelen
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid
- Partijtje Alec nieuwsbrief 92 nagespeeld + uitleg gameviewer Chessbase
Calculation (varianten) aanzetten en pgn downloaden, pgn via rechtsklik in kladblok openen
- Samen tegen Schaken is Cool www.schaaktalent.nl, button leren schaken
- Fritz: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/17-werken-met-schaakprogramma-fritz
- Wekelijks krantenrubrieken schaken: https://www.schaaksite.nl/category/kranten
- Correspondentieschaken voorgedaan via www.chess.com
- Chaos-toevalstrategie: als je slecht staat stelling ingewikkeld maken. Psychologie: Mogelijk
informatie overload tegenstander, mogelijk irritatie, overmoed, oppervlakkig denken
- Openingsval Russisch (damewinst)
Verslag 6 februari:
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken via Fritz
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/6/Game104376187.html
- Partijtjes CKK: Wisselschaak
- Tutor 2 H1 verdedigende zetten
- Bill Wall openingsvalletjes 1, 5, 6
http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm
- www.lichess.org uitleg en bordbewerker

IM Max Warmerdam bekijkt partij van MuConsult Apeldoorn teamgenoten IM Thomas Beerdsen en IM Robby Kevlishvili.

Max Warmerdam wint toptienkamp Tata Steel Chess Tournament
MuConsult Apeldoorn speler IM Max Warmerdam heeft dit jaar de toptienkamp gewonnen van het
Tata Steel Chess Tournament. Daardoor speelt hij komend jaar in de Challenger groep.
Alle informatie over het toernooi: www.tatasteelchess.com
Max Warmerdam heeft voor deze nieuwsbrief een analyse geschreven:
Warmerdam, Max (2440) - Kevlishvili, Robby (2453) [D44]
(8), 26.01.2019 [Warmerdam, Max]
In de Top Groep van de tienkampen van het amateur event van Tata Steel Chess deden behalve ikzelf
ook nog de Apeldoorners Thomas Beerdsen en Robby Kevlishvili mee. De winnaar van deze groep
mag volgend jaar meedoen in de Challengers groep. Stefan Kuipers won vorig jaar de Top Groep en
mocht daardoor dit jaar bij de Challengers meedoen. Na een aantal rondes werd het duidelijk dat het
vooral tussen ons drie zou gaan, maar zeker na ronde 7. Toen stonden Robby en ik samen aan kop op
5,5 punt uit 7. Hiermee stonden we 1,5 punt los van de rest. We mochten het ook nog tegen elkaar
opnemen in ronde 8. Daarom wilde ik deze partij analyseren voor de nieuwsbrief. 1.d4 d5 2.c4 c6
3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.Lg5 dxc4 [5...h6 Speelt Robby normaal, maar omdat ik het wel aan zag komen
dat hij me ging verassen had ik ook de Botwinnik meegenomen in mijn voorbereiding.] 6.e4 b5 7.e5
h6 8.Lh4 g5 9.Pxg5 hxg5 10.Lxg5 Le7 Een zijvariant van de Botwinnik, die recentelijk op de olympiade
werd gebruikt door Shankland. 11.exf6 Lxf6 12.Lxf6 Dxf6 13.g3 Lb7 14.Lg2 Pa6 15.a4 Deze variant
had ik kort in mijn voorbereiding bekeken, vooral omdat mijn engine er in het begin heel enthousiast
over was. 15...0–0–0 16.axb5 cxb5 17.Lxb7+ Kxb7 18.Pxb5 Pb4 [18...e5! Was de enige variant die ik
hier had bekeken. Omdat ik me dacht te kunnen herinneren dat Pb4 niet goed was had ik vertrouwen
in mijn stelling. Ik moest wel veel trucs ontwijken en de stelling goed doorrekenen. 19.d5 Pb4 Eerst
denkt de engine dat dit een blunder is maar nu leidt het wel tot remise. (19...Pc5 Lijkt ook nog oké
voor zwart te zijn. 20.Txa7+ Kb6 21.Dd2 Pd3+ 22.Kf1 Dxf2+ 23.Dxf2+ Pxf2 24.Kxf2 Kxb5 25.Txf7 Txd5
En zwart hoort dit eindspel remise te houden.) 20.Txa7+ Kb6 21.Da4 Pd3+ 22.Kd2 Dxf2+ 23.Kc3
Dxb2+ 24.Kxc4 Tc8+ 25.Kxd3 e4+ 26.Ke3 Tc3+ 27.Pxc3 Dxc3+= Tot hier was ik voorbereid. Als Robby

het was gelukt om zo veel goede zetten te vinden (of ook heel goed voorbereid was), dan had ik
remise niet als een slecht resultaat gezien.] 19.0–0 [19.Txa7+ Kb6 20.Da4?? In plaats van dit het nu
nog net remise is voor zwart gaat wit gewoon mat, in tegenstelling tot de variant zonder d5 e5
ingelast. (20.0–0?? Dh6 21.h4 Dxh4! Het duurde even voordat ik dit idee had gezien, maar toen
kwam het wel veel terug in varianten.) 20...Pd3+ 21.Kd2 Dxf2+ 22.Kc3 Dxb2+ 23.Kxc4 Txd4+! 24.Pxd4
Pe5#; 19.Kf1 Was ook interessant geweest maar dit had ik niet overwogen. 19...Pd3 (19...Df5?
20.Da4+-; 19...a6 20.Da4± Nu is Dh6 h4 Dxh4 geen ding.) 20.Txa7+ Kb6 21.Dd2 Dxf2+ 22.Dxf2 Pxf2
23.Kxf2 Td5! Met goede keepkansen voor zwart.] 19...a6?! [19...Dh6? 20.h4 Dxh4?? Nu werkt het
idee net niet. Met de koning op b6 had het wel gewerkt omdat ik nu een belangrijk tussen schaakje
heb. 21.Df3+! Kb6 22.gxh4 Tdg8+ 23.Dg3+-; 19...Pc6! Was beter geweest, nu staat a7 voor het
moment gedekt en zwart dreigt weer Dh6 te spelen met het idee dat na h4 Dxh4 kan omdat Df3 niet
meer met schaak is. 20.f4 (20.De2 Df5 21.Dxc4 Dh3 22.Txa7+ Kb8 Is heel erg onduidelijk.) 20...a6
21.Pc3 Dxd4+ 22.Dxd4 Txd4² Was iets beter geweest voor mij.] 20.Pc3 [20.Da4?? Dh6 21.h4 Dxh4!!–
+] 20...Txd4 21.Da4 De7 Nu verliest Robby een deel van zijn initiatief en krijg ik vrij spel op de
damevleugel. 22.Da5 Ta8 23.Pa4 [23.Tfd1!? Was overtuigender geweest.] 23...Dd6 24.Pc5+ Kc6
25.Dxb4 Dxc5 26.Dc3 Nu komt Robby weer enigszins in de partij. 26...Kb6 [26...Td3 27.Df6 Ta7 Was
een betere opstelling van de zwarte stukken geweest.] 27.b3? Voor een toreneindspel gaan met 3
tegen 2 is wel weinig als je kijkt naar de stelling die ik had, maar ik onderschatte mijn stelling. We
dachten hier allebei dat wit goed moest staan, maar de engine geeft aan dat wit al zelfs bijna
gewonnen staat. [27.Ta4 Tad8 28.b3 Was in ieder geval een veel betere versie van het toreneindspel
geweest als hij nu Td3 had gedaan, en anders waren de b en c lijn open gegaan.] 27...Td3 28.Dxc4
Dxc4 29.bxc4 Tc3 30.Ta4 Kc5 31.Tfa1 Txc4 32.Txa6 Txa6 33.Txa6 Kd5 Het toreneindspel hoort zwart
remise te kunnen houden, maar allebei zagen we niet hoe. 34.Ta7 f6? [34...f5! Hij moet voor deze
opstelling gaan. Tijdens de partij leek me dit ook raar aangezien zijn koning nu altijd blijft afgesneden
als ik mijn toren op f7 neerzet, maar als hij zijn toren op de 8ste rij zet kan ik geen progressie
boeken.] 35.Tf7?? Speelde ik a tempo omdat ik dacht dat f5 spelen juist heel slecht voor zwart was,
maar dan had ik nog steeds met h4 kunnen beginnen. [35.h4 Ke5 (35...f5 36.h5 Aangezien ik nu h5
heb mogen doen is hij te laat. 36...Ke5 37.Tf7!; 35...Tc8 36.h5 Th8 37.g4 f5 38.f3+-) 36.h5 Kf5 (36...f5
37.Tf7+-) 37.Tg7+-] 35...Ke5 36.h4 Tc8 37.Kg2 Tg8?? Gooit de remise weer weg. Nu is het ook heel
makkelijk voor mij om het toreneindspel te winnen. [37...f5! Was zijn laatste kans om f5 te spelen
wat waarschijnlijk tot remise had geleidt. Als ik Kh3 speel om h5 voor te bereiden gaat zijn toren naar
de 1ste rij en kan ik nog steeds geen h5 spelen vanwege Th1+.] 38.Kh3 Kf5 39.g4+ Kg6 [39...Txg4??
40.Txf6+] 40.Te7 e5 41.Kg3 Tf8 42.h5+ Kg5 43.f3 Tg8 44.Tf7 En zwart is in zetdwang, dus gaf Robby
op. Met deze winst kwam ik een punt los op Robby te staan en had ik het toernooi in het slechtste
geval op SB punten gewonnen. In de laatste ronde speelde ik remise en had ik een mooi toernooi
resultaat met 7 punten uit 9! 1–0
Analyse in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/7/Game114484968.html
www.omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/sporter-in-beeld-schaaktalent-max-warmerdam

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1496&v=QirexUKR4WE

Noordkrant februari 2019 pagina 2: https://issuu.com/mediabureauapeldoorn/docs/noordkrant_-_februari_2019

Gratis publiciteit schaken
Het is mogelijk op allerlei manieren gratis publiciteit voor schaken te maken.
Een aantal mogelijkheden staan beschreven in het artikel ‘Schaakpromotie of ivoren toren’:
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/49-schaakpromotie-of-ivoren-toren

Scholen presenteren zich via site Jeugdschaak
KNSB-medewerker Eric van Breugel meldt:
Aan de contactpersonen van de schaakscholen
Met gepaste trots presenteren we de nieuwe website www.jeugdschaak.nl Deze website is door de Stichting
Jeugdschaak ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Hun missie: "Stichting Jeugdschaak is een landelijke beweging die krachten bundelt om zoveel mogelijk
kinderen te leren schaken en laten schaken. De stichting Jeugdschaak acteert hierbij als een landelijk
ondersteunend platform. De initiatie en de uitvoering van de diverse schoolschaak, buurtschaak en clubschaak
initiatieven vinden lokaal plaats. Hoe meer lokale initiatieven, hoe groter de beweging wordt.“
De komende periode zullen op de website allerlei schaakinitiatieven over schoolschaak worden gepresenteerd.
Ook jullie school kan zich daar presenteren en laten zien wat jullie allemaal doen met schaken. Dat kan van
eenvoudig (wij hebben wekelijkse schaaklessen op de vrijdagmiddag) tot heel uitgebreid (eigen competitie,
bezoek aan toernooien, eigen schaak initiatieven, online, quotes). De schaakschool wordt getoond op een
kaartje met foto en een beschrijving van hoe het schaken op jullie school is georganiseerd. Op de site zijn al een
paar voorbeelden te vinden: https://jeugdschaak.nl/middelen/promotie-op-onze-website/promoot-uwschoolschaak
De publicatie op de site is door jullie handig te gebruiken om reclame te maken voor jullie school. Ouders
kunnen daar allerlei voordelen van schaken lezen. Ook vertellen bekende Nederlanders hoe belangrijk zij
schaken in het onderwijs vinden. Voor de werving voor nieuwe schaaklessen biedt de site de school een paar
handige tools zoals een flyer op maat (zie onder middelen).
We hopen dat dit de plek wordt waar scholen nieuwe schaaktrainers kunnen vinden als die nodig zijn en
scholen met elkaar ideeën kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.
Hier vind je het formulier waarop jullie de gegevens kunnen invullen. Naast het formulier willen we je ook
vragen om enkele foto’s aan te leveren in ieder geval één. Graag dit formulier en foto insturen naar:
team@jeugdschaak.nl
Mocht jullie schaaktrainer zich ook apart willen presenteren op deze site (beschikbaar voor lessen in bepaalde
regio), dan is dat ook mogelijk.
Alvast bedankt voor de moeite en we hopen jullie school snel terug te zien op de website van Jeugdschaak. Alle
voor 15 februari ontvangen formulieren gaan mee in de eerste publicatiestroom.
Zie ook het nieuwsbericht op onze website www.schaken.nl:
https://www.schaken.nl/nieuws/lancering-nieuwe-website-wwwjeugdschaaknl
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Eric van Breugel
Coördinator Breedteschaak
023-5254025

Leela Chess Zero klopt Houdini en wint de finale van de 2e TCEC Cup

Leela Chess Zero wint 2e TCEC Cup
Jeroen Noomen meldt:
Ruim een jaar geleden begon een groep enthousiaste programmeurs aan het Leela Chess Zero
project. Doel van het project: een schaakengine creëren gebaseerd op de principes van DeepMind's
AlphaZero, dat de maand ervoor furore had gemaakt. Enkele maanden later had Leela - dat met 0 elo
en slechts de spelregels van het schaken met self-learning begon - een elo van iets boven de 2000.
Geamuseerd keek ik soms toe bij testmatches: Leela speelde mooie positionele zetten, maar
produceerde ook vreselijke blunders en had een zeer zwak eindspel. 'Dit gaat jaren duren' dacht ik
toen.
We zijn nu ruim een jaar verder en de wereld ziet er opeens een stuk anders uit: Leela is een
geduchte concurrent geworden voor de top in het computerschaak, Stockfish, Houdini en Komodo.
Onlangs plaatste LC0 zich voor de TCEC 14 superfinale, waar de kampioen Stockfish wacht. Als toetje
voor het begin van deze superfinale organiseerde TCEC de 2e TCEC Cup. 32 engines speelden een
knock-out toernooi met matches van 8 partijen. Speeltempo 30 minuten voor de partij plus 5
seconden per zet. Bij een gelijke stand werd er verlengd, totdat er een winnaar was.
We komen er in bij de halve finales. Zoals verwacht wist de top 4 de halve finales zonder problemen
te bereiken. Alleen Houdini had een verlenging nodig tegen Fire.
Halve finales
Houdini - Stockfish 6,5-5,5 (na verlenging)
Leela Chess Zero - Komodo 10-8 (na verlenging)
De absolute sensatie is de uitschakeling van Stockfish door het 15 maanden oude Houdini. Stockfish
mist een opgelegde winst in de reguliere 8 partijen en na 11 opvolgende remises slaat Houdini in de
12e partij toe. Een zeldzaam matige opening van Stockfish wordt de kampioen fataal.
In de andere halve finale domineert Leela tegen Komodo. De openingen zijn echter wat te makkelijk,
Komodo kan met sterke verdediging steeds standhouden. Na 16 partijen en 16 remises is er nog
steeds geen winnaar. Dan wordt er één van mijn superfinale openingen van stal gehaald als
breekijzer: een tweesnijdende Pirc met tegengestelde rokades. En dan zien we de kracht van Leela:
de nieuwe super engine wint zowel met wit als met zwart op zeer overtuigende manier. Beide
partijen heb ik bijgevoegd om na te spelen.
Om de 3e plaats
Stockfish-Komodo 4,5-3,5
De troostfinale wordt nipt gewonnen door Stockfish. Wel verdiend, maar makkelijk ging het zeker
niet.

FINALE
Leela Chess Zero-Houdini 4,5-3,5
Ook in de finale is Leela zeer dominant. Houdini kan slechts tegenhouden, dat lukt 7 partijen op rij,
die in remise eindigen. Maar dan slaat Leela in de laatste partij toe. In een Slavische Nooteboom
bekommert Leela zich niet om de zwarte verbonden vrijpionnen op de damevleugel en valt de
koningsstelling van Houdini aan. Dat lokt de ene verzwakking na de andere uit en Leela behaalt een
bijzonder fraaie overwinning. Ook deze partij is bijgevoegd om na te spelen.
Daarmee is de sensatie perfect: een één jaar oude engine die het schaken vanaf nul heeft geleerd, is
de beste in de TCEC Cup! Het positieve in de Cup was ook dat Leela ongeslagen bleef, nooit in gevaar
was en geen enkele tactische uitglijder had. Ook het eindspel lijkt sterk verbeterd. Dit belooft
uiteraard veel voor de superfinale.
Meer info:
http://www.chessdom.com/first-major-title-for-a-neural-network-in-chess-lc0-wins-tcec-cup
TCEC 14 superfinale: Stockfish - Leela Chess Zero
De superfinale van TCEC 14 tussen Stockfish en Leela is op maandag 4 februari om 15:00 uur gestart.
100 partijen met 50 door mij gekozen openingen, die beide engines een keer met wit en een keer
met zwart moeten spelen. De grote clash tussen 'Alpha Beta' en 'Neuraal netwerk'. Iedereen in het
wereldje kijkt hier reikhalzend naar uit. In feite is dit een officiële match tussen 'AlphaZero look-alike' Leela Chess Zero en de onbetwiste kampioen van de afgelopen jaren, Stockfish. Over 2,5 week
weten we of de hegemonie van Stockfish wordt doorbroken. Wordt vervolgd!
http://www.chessdom.com/stockfish-wins-the-premier-division-lc0-qualifies-for-the-superfinal
Ook een keer een kijkje nemen? Dat kan: https://tcec.chessdom.com/live.html
Gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/4/Game4308953.html
UPDATE: TCEC 14 superfinale Stockfish - Leela Chess Zero na 17 partijen
Een korte update: donderdagmiddag 7 februari zijn er 17 partijen gespeeld in de TCEC 14 superfinale
tussen Stockfish en Leela Chess Zero. De tussenstand is 8,5-8,5. Beide engines wonnen 3 partijen, bij
11 remises. Stockfish won 3 keer tactisch, maar werd ook 3 keer positioneel door Leela overspeeld.
Daarmee is de superfinale zoals verwacht razend spannend.

Eerste van 51 sheets.

Kunnen schakende computers ook leren?
Prof. Jaap van den Herik en IM Hans Böhm hielden 23 januari 2019 een lezing over de vraag “Kunnen
schakende computers ook leren?’
Nieuwsbrieflezer Van den Herik mailde de lezing als kopij voor deze nieuwsbrief.
De PowerPoint presentatie is te groot om in deze nieuwsbrief te publiceren. Daarom staat hij in de
databank van de site www.schaakacademieapeldoorn.nl
Zie: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/49-lezing-prof-jaap-van-den-herik-en-imhans-boehm-kunnen-schakende-computers-ook-leren
Interessant in dit verband zijn ook onderstaande links.
KVDC MEC Timman Van den Herik computer eindspelstudies 30nov2012
https://www.youtube.com/watch?v=kxnp8MLS7A8&list=UUKbIC72JPs2PdnWSOpApsQ&index=1&feature=plcp
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/218-schaakstudiescomponeren-met-de-computer
Trainingsadviezen van Jan Timman in het boek Schaakideeën, artikel in nieuwsbrief 19 van
Schaakacademie Apeldoorn (pagina’s 11-13)
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2019%20-%202%20maart%20%202016.pdf

Quote Isaac Newton: Een goede vraag is het halve antwoord
Dat geldt ook voor schaken en het leven.
Beide zijn een kwestie van mogelijkheden versus beperkingen.
Isaac Newton: https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
In bovenstaande stelling (uit Tutor-methode) vraagt zwart zich af wat wit dreigt. Ook vraagt hij zich
af hoe hij zijn eigen stelling kan verbeteren.
Wit dreigt Te7. Zwart wil dat voorkomen en ook zijn stukken beter neerzetten. Het antwoord: …Kf7.
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Anne Haast te midden van studie-oplossers (foto René Olthof)

Anne Haast new ARVES champion
Yochanan Afek meldt:
The 10th edition of ARVES study solving competition was held last Saturday (January 26th) in Hotel
Zeecroft in Wijk aan Zee. 14 solvers were to solve 9 original (unpublished) studies in 3 hours. At the
absence of GM Twan Burg, last 3 years’ winner, the battle was open again with no clear favourite.
The eventual surprising winner was former Dutch over the board chess ladies’ champion Anne Haast,
the youngest participant in the field, who scored 33 out of the maximal 45 points in a superb debut.
She left behind 3 experienced solvers who scored 29 points each: Wouter van Rijn won the second
prize , consuming just 173 minutes thinking time, while Willem van Briemen and Martin van Essen,
consuming the entire 180 minutes, shared the third prize with the same score. Fifth was over the
board IM Migchiel de Jong with 27 points ahead of Jan Balje 26, Hans Uitenbroek 24, IM Piet Peelen
23, Harold van der Heijden 21 etc.
Tourney sponsor was Jurgen Stigter, ARVES former chairman and a world famous collector of chess
literature. Chief arbiter was Luc Palmans (Belgium).
Composers of the challenges presented for solving were Martin Minski (Germany), Ladislav Tarasyuk
(Ukraine), Jan Timman and Yochanan Afek (Israël/Netherlands). The latter was also the tournament
organizer.

ARVES (Amsterdam1988) is an International association promoting the art of the endgame study
among chess players. It publishes the quarterly EG and runs a huge and rich website:
http://www.arves.org/arves/index.php/en
Artikelen:
1) https://schaken.nl/nieuws/anne-haast-de-nieuwe-arves-kampioen?
fbclid=IwAR0ZOR2d0mwU-rNWn0MIUHJQO36RUIySWt7IpncShkJFEi1xCOVJuzzJxNA
2) https://www.schaaksite.nl/2019/01/30/anne-haast-new-arves-champion/
3) http://www.arves.org/arves/index.php/en/about/whatdowedo/solvingcontest/arves-10thsolving-ty-2019
4) https://www.chessqueens.nl
5) https://en.chessbase.com/post/anne-haast-wins-arves-2019

Kramnik stopt
www.tatasteelchess.com/news/81/vladimir-kramnik-announces-end-of-chess-career.html
www.chess.com/news/view/14th-world-champion-kramnik-retires-from-classical-chess

JCC regionale (OSBO) kampioenschappen
Lars Dam (JCC Coördinator OSBO) meldt:
Beste jeugdleiders,
Dit jaar worden de JCC regionale (OSBO) kampioenschappen voor C, D en E teams in Arnhem Zuid
gehouden en verzorgd door Arnhemse Schaakacademie.
Het D toernooi vind plaats op 9 maart.
Het C en E toernooi vind plaats op 30 maart.
Het reglement of nadere informatie over de JCC kunt u vinden op
https://www.osbo.nl/jeugd/jcomp.htm
Hier vind u ook de jeugdcompetitiegids en de voorlopige aanmeldingen.
Eén of meerdere teams aanmelden kan via jcc@osbo.nl
Voor specifieke vragen over de invulling op 9 of 30 maart kunt u stellen op
voorzitter@arnhemseschaakacademie.nl

Leerlingen schaken tegen elkaar op schoolschaaktoernooi
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2267751-leerlingen-schaken-tegen-elkaar-opschoolschaaktoernooi.html

Carlsen: I am not AlphaZero
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=n5ltO5jfniM

Connection between computers and human creativity
Yochanan Afek meldt:
Dear chess friends,
The connection between computers and human creativity is stirring the chess world today. Do
programs like AlphaZero suppress creativity or contribute to it?
In their first and successful book, ‘Play Unconventional Chess and Win’, Noam Manella and Zeev
Zohar, two Israeli chess players, deal with the changes in human chess thinking in the era of chess
engines.
Their second chess book, now at work, explores the boundaries of creative human thinking in this
new reality.
Could you kindly send us examples from your own or others' practice of positions in which the
computer proposed some "fall down the jaw" moves which are within the human calculating
capacity and yet almost impossible to spot , not because of low computational power, but because of
perceptual barriers.
The example is from the game Roeland Pruijssers - Afek, Hoogeveen 2008. The game continued:
29...Ng4+ 30.Kh1 Nf2+ 31.Kg1 Nh3+ 32.Kh1 Nf2+ when I offered a draw, unable to spot the winning
follow up: 29...Qb7!! 30.Qxf2 Qxd5 31.Qxh4 Qd1+ 32.Kf2 Bc5+ 33.Kg2 Qe1+ 34.Kh3 Qh1+ 35.Kg4
Qxg2+ 36.Kf4 Qf1+ and Black wins.
We will be happy to give a platform in the book to your thoughts about this hot topic and credit you
for your examples. Please email us to: nmanella@gmail.com
Big thanks in advance Yochanan, Noam, Zeev
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/7/Game1418062.html

Trainingsmateriaal
-

Game Changer
Lichaamstaal in Gibraltar
Ivanchuk – Shirov dameoffer
Ivanchuk – Joesoepov 1991
Giri – Shankland: remise gemist

Game Changer
https://www.newinchess.com/game-changer
https://www.youtube.com/watch?v=8hlnsLrSKSs&feature=youtu.be

Lichaamstaal in Gibraltar
https://www.youtube.com/watch?v=R1iHtoPQ7RA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3axKEzSs2VNy9B
44AMb3DD8DP2I2WAmKHtm--GuNW2FF7Urulmo8DLiLU
De tekst hier onder komt uit hoofdstuk 20 (328 korte teksten) van het boek ‘Schoolschaken’.
De titel van het hoofdstuk: Alfabet werkvormen en lestips schaakonderwijs.
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Lichaamstaal
Via lichaamstaal (non-verbale communicatie) laat een tegenstander soms zien hoe zijn
gemoedstoestand is. Soms kun je daar gebruik van maken. Als hij bijvoorbeeld paniekerig lijkt, kun je

daar uit concluderen dat hij mogelijk gaat blunderen. Zekerheid heb je niet, want misschien doet hij
per ongeluk (stellingsgeluk) toch nog een goede zet. Jij kan ook overmoedig worden en dat moet je
dus niet doen.
Soms is het niet eenduidig wat iemand laat zien. Als iemand heel gespannen kijkt, heeft hij het
misschien moeilijk. Misschien ook kan hij zich wel heel goed concentreren.
Als je schaaklessen ook gebruikt om sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen, kun je als
leraar een keer oefenen met lichaamstaal. Laat kinderen emoties uitdrukken. Eén leerling zegt het
woord ‘optimistisch’, een ander toont dan een vrolijk gezicht. Enzovoort.
Maar let op: emoties kun je ook veinzen om iemand op verkeerde been te zetten.
Oog hebben voor lichaamstaal van leerlingen is belangrijk als je lesgeeft. Geeuwt een kind? Is hij
misschien op scoutingkamp geweest (weinig slaap) of is er iets mis met jouw lessen? Is een kind erg
stil? Let je er op dat je niet alleen druktemakers aan het woord laat?

Zwart aan zet, wit wint.

Ivanchuk – Shirov dameoffer
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1060750

Ivanchuk – Joesoepov 1991
https://www.youtube.com/watch?v=C3DABOsQuL0
Analyse door Ton Sijbrands:
http://www.schaaktalent.nl/documenten/De%20mooiste%20partij%20van%201991%20Sijbrands%2
0over%20Iwantsjoek%20Joesoepow.pdf

Giri – Shankland: remise gemist
Shankland gaf op tijdens Tata tegen Giri. Hij overzag een remisevariant.
Tekst Dimitri Reinderman met gameviewer:
https://www.schaaksite.nl/2019/01/25/r11-giri-krijgt-een-cadeautje-van-shankland
Tekst Johan Hut: www.schaaksite.nl/2019/02/06/schaakrubrieken-weekend-2-februari-2019

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
-

8 februari 2019 Stappenexamen De Schaakmaat
10 februari 2019 Masterclass IM Arthur van de Oudeweetering materiaalverhoudingen
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
16 februari 2019 ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl
17 februari 2019 Samsam Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
23 februari De Zeven Pionnen Epe rapidtoernooi www.de7pionnen.nl
1-10 maart 2019 Batavia schaaktoernooi Amsterdam
17 maart 2019 Masterclass IM Hugo ten Hertog lopereindspel
31 maart 2019 MSA training Konings-Indisch met Merijn van Delft
www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
14 april 2019 Masterclass GM Artur Joesoepov verdediging
1 mei jeugdschaaktoernooi voor wijken Osseveld en Woudhuis in Het Bolwerk (10-15 uur)
5 juli 2019 Stappenexamen De Schaakmaat
13 juli - 19 juli 2019 NK senioren en veteranen
22 juli 2019 - 1 augustus 2019 ONK Dieren https://www.facebook.com/OpenNKDieren

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
www.jeugdschaak.nl
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
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html

Apeldoornse scholencompetitie speelavonden pupillen 18.30 – 19.30 uur
Dinsdag 20 november
Dinsdag 15 januari
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 12 maart
Dinsdag 16 april

Apeldoornse scholencompetitie speelavonden aspiranten 18.30 – 19.30 uur
Dinsdag 27 november
Dinsdag 22 januari
Dinsdag 12 februari
Dinsdag 19 maart
Dinsdag 23 april

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019 www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie
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
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
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 https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl
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.schaaksite.nl/category/kranten
www.correspondentieschaken.nl
http://lennartootes.com
www.maxeuwe.nl
www.afekchess.com
www.anishgiri.nl
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php

www.jeugdschaak.nl
Engels
www.arves.org
www.chess24.com
www.chess.com
www.chessbase.com
https://chessbase.in
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
www.chessable.com
www.reddit.com/search?q=chess
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com
https://www.chess-site.com
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com
http://play.chessbase.com
Duits
https://schachbundesliga.de
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski)
https://karlonline.org
België
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina)
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl

Schaakwinkels
www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl
https://www.newinchess.com
https://www.schaakbond-winkel.nl
www.digitalgametechnology.com
www.schaakboek.nl

Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019
Pupillen – teams poule A
1
2

De Regenboog 1
De Regenboog 2

5
6

De Korenaar
De Wegwijzer

3
4

KWS 1
KWS 2

7
8

De Sjofar - De Horst
Eben Haëzer

Pupillen – teams poule B
1
2

De Regenboog 3
De Schakel

5
6

De Zonnewende 2
Het Bolwerk

3
4

De Diamant
De Zonnewende 1

7
8

Berg en Bos
Hertog van Gelre

Voorronden poule A en poule B
datum
1-2
Dinsdag 20 november
3-4-5

Dinsdag 15 januari

6-7

Dinsdag 5 februari

Finaleronden poule A en poule B
datum
1-2

Dinsdag 12 maart

3-4-5

Dinsdag 16 april

6-7

Vrijdag 17 mei

Indeling 8-kamp
1
2
3
4
5
6
7

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

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

lokatie poule A
De Regenboog
Lage Landenlaan 1
KWS
Prof. Röntgenstraat 10
De Wegwijzer
Eburonenstraat 48

lokatie poule B
De Schakel;
Rederijkershoeve 21
De Diamant; Laan van de
Leeuw 299
Hertog van Gelre;
Morellenlaan 47

aanvang
18.30u

lokatie Topklasse
(nrs 1 t/m 4)
De Zonnewende
Ravelijn 382
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

lokatie 1e klasse
(nrs 5 t/m 8)
De Diamant
Laan van de Leeuw 299
De Korenaar
Staringlaan 53
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

aanvang

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

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

18.30u
18.30u

18.30u
18.30u
18.30u

Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019
Aspiranten – teams poule A
1
2

De Regenboog 1
De Regenboog 2

5
6

De Schakel
De Zonnewende

3
4

KWS 1
KWS 2

7
8

De Sjofar – De Horst 1
Eben Haezer

Aspiranten – teams poule B
1
2

De Regenboog 3
De Pion

5
6

Sprengenpark
De Wegwijzer

3
4

De Terebint
Het Woudhuis

7
8

De Diamant
De Sjofar – De Horst 2

Voorronden poule A en poule B
datum
1-2
Dinsdag 27 november
3-4-5

Dinsdag 22 januari

6-7

Dinsdag 12 februari

Finaleronden poule A en poule B
datum
1-2

Dinsdag 19 maart

3-4-5

Dinsdag 23 april

6-7

Vrijdag 24 mei

Indeling 8-kamp
1
2
3
4
5
6
7

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

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

lokatie poule A
De Regenboog
Lage Landenlaan 1
De Schakel
Rederijkershoeve 21
De Schakel
Rederijkershoeve 21

lokatie poule B
De Vliegenier (De Pion)
Laan van Charleston 75
De Terebint
Rederijkershoeve 19
De Terebint
Rederijkershoeve 19

aanvang
18.30u

lokatie Topklasse
(nrs 1 t/m 4)
De Sjofar
Glazeniershorst 403/404
De Zonnewende
Ravelijn 382
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

lokatie 1e klasse
(nrs 5 t/m 8)
KWS
Prof. Röntgenstraat 10
De Vliegenier (De Pion)
Laan van Charleston 75
De Regenboog
Lage Landenlaan 1

aanvang

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

18.30u
18.30u

18.30u
18.30u
18.30u

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

Schaakscholen Apeldoorn
1. PCBS De Regenboog
Lage Landenlaan 1
055-3667288

Contactpersoon
Chris Doornekamp
06-24830644;
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

Pupillen
3

Aspirant
3

2. KBS De Zonnewende

Xanthine Bruines-Gerritse
X_Gerritse@upcmail.nl

2

1

Ravelijn 382
055-5058800

3. PCBS De Sjofar – De Horst
Glazeniershorst 403/404
055-5337856

4. De PION
(Woudhuis, Bundel & Vliegenier)
Laan van Charleston 75
055-3660012

5. PCBS De Wegwijzer
Eburonenstraat 48
055-3554624

6. KBS De Schakel
Rederijkershoeve 21
055-5338405

7. PCBS De Diamant
Laan van de Leeuw 299
055-3665671/
055-7630402

8. PCBS Koningin
Wilhelminaschool
Prof. Röntgenstraat 10
055-5212389

9. PCBS De Terebint
Rederijkershoeve 19
055-5414188

Kristel Terpstra
schakensjofarhorst@outlook.com

Jean-Paul de Haas
055depion@gmail.com

1

Ria van der Valk
secretariaat@sv-deschakel.nl

1

1

Klaas Broos
klaas.broos@witteveenbos.com
Petra Broos
petrabroos@planet.nl

1

1

Jeroen Reinders
jeroen@reinders.eu
Fred Niezink
f.niezink@solcon.nl

2

2

Dina Kruize
j.d.kruize@kpnplanet.nl

11. OBS Sprengenpark

Ramses Pos
ramses.inge@gmail.com

Schaakacademie Apeldoorn
Het Bolwerk; Ravelijn 55

13. Het Woudhuis
Ravelijn 55

14. Berg en Bosschool
Soerenseweg 105

1

1

Contactpersoon
Marijke Weller
marijkeweller@gmail.com
Susanne Linthorst
linthorstsusanne@gmail.com

12. Schaakschool Het Bolwerk

2

Marcel Driessen
marcel@familie-driessen.nl

Schaakscholen Apeldoorn
10. KBS Hertog van Gelre
Morellenlaan 47
055-3665298

Schotweg 95
055-3552237

1

Karel van Delft
k.vandelft@planet.nl

1

Pupillen
1

1

1

Audrey Spoelman
audrey.spoelman@gmail.com
Karel van Delft
k.vandelft@planet.nl

Aspirant

1

1

15. Eben Haëzerschool
Gijsbrechtgaarde 110

16. PCBO De Korenaar
Staringlaan 53

17. De Schaakmaat
De Stolp, Violierenplein 101

Arjen Lambers
voorzitter@kineto.nl

1

Chris Doornekamp
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

1

1

Bert Denekamp
b.denekamp@live.nl
Andrea Denekamp
andreadenekamp@kpnmail.nl
Tjapko Adams
allezes@slot-lodensteyn.demon.nl
16

16

