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Mat door Jonne op de schaakschool in Het Bolwerk. 
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Tiende nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn    
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. 
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven te lezen. 
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.  
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 162 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (> 500 leden). 
 

 

 
Artikel in Schaakkrant Apeldoorn 1 

 
Stertrainingen en documentatie 
Deelnemers aan de Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn hebben documentatie ontvangen. 
Een studiegids, de boeken ‘Schaakideeën’ en ‘Schaaktalent ontwikkelen’ alsook een documentatie-
dvd. Op die dvd staan onder meer pdf’s van negen jaargangen ‘Schaakkrant Apeldoorn’. Die krant 
werd vanaf 2000 jaarlijks als bijlage van huis-aan-huis blad het Apeldoorns Stadsblad verspreid 
(oplage 67.000). Het was een uitgave van de opgeheven Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn, 
die dertien jaar heeft bestaan. Merijn van Delft was daar voorzitter van en Karel van Delft secretaris. 
Naast trainingen organiseerde SBSA ook veel toernooien. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


De kranten bevatten veel interessant materiaal over trainingen. Je kunt ze downloaden via: 
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn.  
 
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers. 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert deze trainingen in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Informatie:  www.schaakacademieapeldoorn.nl en eerdere afleveringen van deze nieuwsbrief. 
 
 
 

 
Eindspel Lois – Jasmine: spannend. 
 

 
Wit ging door de vlag. Dat wil zeggen dat de tijd op was. Dan heb je verloren, als de ander nog mat zou kunnen zetten. 
 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
Schaakschool volgt live WK snelschaken.  
 
 

 
Kat en muizen. Prima idee om te doen als je eerder klaar bent dan de anderen met een toernooironde. 
 
 



Leerlingen schaakschool in Het Bolwerk spelen onderling toernooi 
De achtste training van de schaakschool in Het Bolwerk (14 oktober) waren er tien kinderen, 
waaronder twee gasten. Jonne heeft verteld over het IJsco toernooi in Arnhem waar hij achtste (van 
de tien) in groep 2 werd. Dat is prima! We hebben de video bekeken op internet waarin Lois, Raphaël 
en Veerle lesgeven: www.youtube.com/watch?v=-h8rxKlN6G0. Iedereen krijgt een blad met de 
Paardensprong (gemaakt door schaakleraar Pascal Losekoot, zie vorige nieuwsbrief voor link). We 
hebben besproken hoe je een stelling opzet in programma Fritz. Dat gebeurde met een eindspel 
stelling waarin Karel remise mistte. Van ons eigen toernooi hebben we ronde vier en vijf gespeeld. 
Ook hebben we een partij tussen Veerle en Ali besproken. We hebben live gekeken naar een partij 
van het WK snelschaken in Berlijn: www.youtube.com/watch?v=Fj-vf-wRnnI.  
 
De schaakschool heeft vooralsnog één groep, van 13.30 – 14.45 uur. Als er meer kinderen komen, 
gaan we met een tweede niveaugroep om 14.45 uur beginnen. 
De training kost 5 euro per les van 75 minuten. Een proefles is gratis. Je betaalt per semester (14 
schoolweken). Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
De les bestaat uit gevarieerde lesvormen en partijtjes spelen. 
Ouders, broertjes en zusjes zijn welkom tijdens het vrij schaken aan het begin en eind van de les. 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Op de site kun je een informatiefolder downloaden en een video over de eerste bijeenkomst zien. 
 

 
 
1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi op 7 november 
Marco Beerdsen meldt: 
 
Op zaterdag 7 november organiseert schaakvereniging De Schaakmaat het eerste Apeldoornse IJSCO 
Jeugdtoernooi.  
Dit toernooi staat open voor jeugdspelers van elk schaakniveau, van beginners tot NK deelnemers. 
Het wordt gehouden in het nieuwe Denksportcentrum Noord, aan de Sleutelbloemstraat 22 in 
Apeldoorn.  
Deelnemers spelen in groepen van acht en worden daarbij ingedeeld op jeugdrating. Hierdoor speel 
je alleen tegen tegenstanders met ongeveer dezelfde speelsterkte. Er worden zeven rondes 
gespeeld, met een speeltempo van 15 minuten per persoon per partij. 
In elke groep zijn er daarbij drie prijzen te verdienen. Je speelt dus altijd mee om de prijzen, ook al 
schaak je nog niet zo lang. 
Heb je nog geen rating, geen nood! Aan de hand van je leeftijd wordt er een schatting gemaakt. 
Na het toernooi krijg je op basis van je prestatie een eerste rating toegekend. 
Het toernooi maakt deel uit van de IJSCO kalender, waarin punten te verdienen zijn voor het IJSCO 
klassement 2015-2016. IJSCO is eigenlijk een afkorting voor Interregionale Jeugd Schaak Competitie.  
Deelname aan de toernooien van de IJSCO kalender is leuk en maakt je een sterkere schaker. Je kunt 

http://www.youtube.com/watch?v=-h8rxKlN6G0
http://www.youtube.com/watch?v=Fj-vf-wRnnI
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


daarbij ook een hogere rating verdienen. 
Meedoen aan zoveel mogelijk toernooien is dan ook van harte aan te bevelen voor elke 
jeugdschaker! 
De volledige kalender is te vinden op: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Onderaan de pagina zijn ook het reglement, met de puntentelling, en het ratingreglement te vinden. 
 
Wil je meedoen op 7 november?  
Meld je dan zo snel mogelijk aan, want het aantal deelnemers is beperkt tot 80! 
Aanmelden kan tot 6 november bij Harald van Riessen: 
email: riessen@versatel.nl  
telefoon: 06-51157912  
Dit telefoonnummer is ook tijdens het toernooi bereikbaar.  
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op! Zie ook www.deschaakmaat.nl 
Let op: zorg dat je op de dag van het toernooi uiterlijk om 12.45 uur aanwezig bent, zodat je 
ingedeeld kan worden. Het toernooi zelf begint om 13.00 uur. 
 
Om te zien wie zich al heeft aangemeld, zie:  
www.deschaakmaat.nl/index.php/vcsc/ijsco-jeugdschaaktoernooi/1379-ijsco-toernooi-7-november-2015  

 
 

 
An Donker-Tramper met clubgenoten tijdens het ONK in Dieren in 2007. 

 
In Memoriam: An Donker-Tramper 
An Donker-Tramper is overleden. Ze was een begrip in de Apeldoornse schaakwereld. An was een 
schaakster van bescheiden niveau. Dat heeft haar er niet van weerhouden jarenlang veel kinderen 
schaakles te geven, onder meer als jeugdleidster van ASG.  
Ap Ketting heeft een In Memoriam op de site van Schaakstad Apeldoorn geschreven: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm  
 
 
 

http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
mailto:riessen@versatel.nl
http://www.deschaakmaat.nl/
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Thomas Beerdsen sterk in Hoogeveen toernooi 
FM Thomas Beerdsen speelde sterk in het Hoogeveen toernooi. Hij had een tpr van 2436. 
Zie http://hoogeveenchess.nl/nl/open-groep 
 
Thomas meldt:  
Hierbij mijn overwinning op de Indiase GM. 
Helaas heb ik uiteindelijk net geen norm gescoord. Mijn gemiddelde tegenstand was een paar 
punten te laag, waardoor ik 6.5/9 moest halen in plaats van 6/9. Daarvoor had ik de laatste ronde 
moeten winnen van de voormalig wereldtopper Ehlvest. Ik heb ook vol op de winst gespeeld, maar 
uiteindelijk moest ik berusten in remise. 
 
Ankit, R. Rajpara (2467) - Beerdsen,Thomas (2313)  
(8), 23.10.2015 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Pg1–f3 Lf8-g7 4.g2-g3 0–0 5.Lf1–g2 c7-c6 6.0–0 d7-d5 7.Dd1–a4 
d5xc4 8.Da4xc4 Lc8-f5 9.Pb1–c3 Pb8-d7 10.e2-e3 Dd8-c7 11.b2-b3 e7-e5 12.d4xe5 Pd7xe5 [12...Pf6-
g4 Was waarschijnlijk iets beter geweest.] 13.Pf3xe5 Dc7xe5 14.Lc1–b2 Tf8-d8 15.Ta1–d1 Lf5-e6 
16.Dc4-e2 Le6-g4? Deze zet speelde ik te snel, ik had de kracht van zijn tegenzet gemist. 17.f2-f3! 
Toen ik Lg4 bekeek, had ik niet serieus naar f3 gekeken. Het leek me niet goed, want het verzwakt e3. 
Maar het is erg sterk voor wit. 17...Pf6-d5! Nog de beste zet. [17...Lg4-f5? 18.Pc3-d5 De5-e6 19.Pd5-
c7+-; 17...Lg4-e6? 18.Pc3-e4 De5-f5 19.g3-g4] 18.Td1xd5 c6xd5 19.f3xg4 d5-d4 20.e3xd4 De5xd4+ 
21.Tf1–f2 Ta8-c8 22.Pc3-d5? Een ongelukkig veld voor het paard. [22.Pc3-e4] 22...Dd4xb2 23.De2xb2 
Lg7xb2 24.Tf2xb2 Tc8-c1+ 25.Kg1–f2 Tc1–d1! Nu kan ik of terug offeren, of torens ruilen en een pion 
terugwinnen. 26.Kf2-e3 Td8xd5 27.Lg2xd5 Td1xd5 28.Tb2-c2 Td5-d7 29.Ke3-e4 f7-f6 30.g4-g5? Hij 
wil te graag winnen, waar dat niet mogelijk is. 30...Kg8-g7? Ik had de pion gewoon aan moeten 
nemen. 31.Tc2-f2? Dit dwingt mij tot pionwinst. [31.g5xf6+ Hij had de kans om alsnog remise te 
pakken. 31...Kg7xf6=] 31...f6xg5 32.Ke4-e5 h7-h5 33.Ke5-e6 Td7-c7 34.Tf2-d2 Kg7-h6 35.Ke6-f6 g5-
g4 36.Td2-d6? Dit is de beslissende fout, want nu kan ik Tc2 spelen. [36.Kf6-e6 En ik moet nog mijn 
best doen om te winnen.] 36...Tc7-c2 37.Kf6-f7 Tc2-f2+ 38.Td6-f6 Tf2-f3 39.Kf7-e7 Kh6-g7 40.Tf6-d6 
Tf3-f2 0–1 

http://hoogeveenchess.nl/nl/open-groep


 
Hendriks, Richard (2107) - Beerdsen, Thomas (2313) (6), 21.10.2015 
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.Lf1–b5 g7-g6 4.d2-d3 Lf8-g7 5.Pb1–c3 Pg8-e7 6.a2-a3 0–0 7.Lb5-c4 
d7-d6 8.h2-h3 a7-a6 9.Lc1–g5 h7-h6 10.Lg5-e3 b7-b5 11.Lc4-a2 Kg8-h7 12.d3-d4 e5xd4 13.Pf3xd4 
Pc6-e5 14.Pd4-e2 Lc8-e6 15.La2xe6 f7xe6 16.0–0 Pe5-c4 17.Le3-c1 c7-c5 18.Dd1–d3 Dd8-b6 19.Ta1–
b1 Pc4-e5 20.Dd3-g3 b5-b4 21.a3xb4 c5xb4 22.Pc3-d1 Db6-c6 23.Pe2-d4 Dc6xe4 24.Dg3-e3 De4xd4 
25.De3xd4 Pe5-f3+ 26.g2xf3 Lg7xd4 27.c2-c3 Ld4-c5 28.Kg1–g2 g6-g5 29.Tf1–e1 Tf8-f6 30.Pd1–e3 
h6-h5 31.Lc1–d2 Pe7-g6 32.c3xb4 Pg6-h4+ 33.Kg2-h1 Lc5-d4 34.Ld2-c3 Ld4xc3 35.b2xc3 Tf6xf3 
36.Pe3-g2 Tf3xh3+ 37.Kh1–g1 Ph4-f3+ 0–1 

 

 
 

 
Wit aan zet maakt remise. 

 
Studie Afek Isle of Man 
GM Yochanan Afek componeerde voor het jaarlijks toernooi in Isle of Man een studie. 
Wit aan zet maakt remise. 
De toernooisite is www.iominternationalchess.com.  
Oplossing: zie gameviewer op www.schaakacademieapeldoorn.nl (button: partijen naspelen). 

 
 

http://www.iominternationalchess.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


  

 

 
De partijen zijn met commentaar na te spelen via het KNSB-weblog. 

 
WK jeugd Griekenland volgen via sites en blogs  
Een Nederlandse delegatie met trainers IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers neemt deel aan het 
WK jeugd in Griekenland.  
 
De toernooisite: www.wycc2015.org  
De KNSB blog: http://schaakuitzendingen.blogspot.nl 
Verslaggeving Schaaksite.nl: 
http://schaaksite.nl/page.php?al=wk-jeugd-tot-18-jaar-met-veel-nederlanders-24-10-tm-5-11  
Blog Sake Jan de Boer: www.schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2015/10/het-wk-vanmiddag-van-
start.html 

http://www.wycc2015.org/
http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/
http://schaaksite.nl/page.php?al=wk-jeugd-tot-18-jaar-met-veel-nederlanders-24-10-tm-5-11
http://www.schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2015/10/het-wk-vanmiddag-van-start.html
http://www.schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2015/10/het-wk-vanmiddag-van-start.html


 
 
Chessity: online schaken leren van beginner tot meester 
Jacqueline Wouda meldt: 
  
Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te leren schaken en schaken te trainen. De 
methode past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van leren van de speler aan. Het 
systeem is adaptief en werkt van beginners- tot meesterniveau. 
Chessity bevat niet alleen duizenden tactiekopgaven, maar heeft bijvoorbeeld ook een uitgebreid 
programma om de bordvisie te verbeteren. Er is aparte gedeelte met eindspelstudies van Yochanan 
Afek en eindspellessen van Robert Ris en Erwin l’Ami, die ook in de instructievideo’s in Chessity te 
zien is. 
Voor kinderen zijn vooral de vele game-elementen een extra stimulans om meer en beter te leren 
schaken. Niet voor niets hanteert Chessity de slogan ‘Spelen wordt leren’. 
Chessity is erop gericht dat mensen zelfstandig kunnen leren schaken en hun spel verder kunnen 
ontwikkelen. Veel gaat taalloos, via gamend leren. De teksten met uitleg zijn allemaal geschreven in 
toegankelijke taal en op een leesniveau dat geschikt is voor kinderen op de basisschool. 
Chessity bevat een leerlingvolgsysteem dat inzicht geeft in de vorderingen van de leerlingen en dat 
ook advies geeft over de manier waarop de prestaties van individuele leerlingen kunnen worden 
verbeterd. Het is daarom heel geschikt voor jeugdtrainers en schoolschaakdocenten. 
Scholen kunnen dankzij subsidie van de KNSB met een hoge korting gebruik maken van Chessity. Een 
groep van 50 vrijwilliger van de KNSB is beschikbaar om scholen die met Chessity aan de slag gaan te 
begeleiden. Zij verzorgen ook gratis Chessity-demonstraties op scholen, waarin de kinderen direct 
met het programma aan de slag gaan en duidelijk wordt welke mogelijkheden Chessity allemaal 
biedt. 
 
Een paar links: 
Om een indruk te krijgen van Chessity kun je een gratis account aanmaken op www.chessity.nl.   
Op dit filmpje is de zien hoe enthousiast kinderen op scholen reageren op Chessity: 
www.youtube.com/watch?v=CuXba29F_us&feature=youtu.be.  
Voor het aanvragen van een gratis demonstratie op school: chessity@schaakbond.nl  

http://www.chessity.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=CuXba29F_us&feature=youtu.be
mailto:chessity@schaakbond.nl


 
Prijsuitreiking in Bennekom. 

 

 
Groep K in Bennekom. 
 
 
 
 



 
Marjon Landsbergen – Eva Molanus. 

 

 
Eva noteerde haar partij. Dat kost per zet een paar seconden. Maar je kunt noteren als de ander aan zet is. Het grote 
voordeel is dat je later je partijen kunt analyseren. Mogelijk eerst met je tegenstander, dan alleen, daarna met een 
computer (vanwege tactische mogelijkheden) en daarna met een trainer (vanwege plannen en ideeën). De Polgar zusters 
deden dat altijd, ook tijdens rapidpartijen. En die dames zijn heel goed geworden. 

 



 
 

Geslaagd jeugdtoernooi Bennekom 19 oktober 
BSV hield maandag 19 oktober voor de 34e keer een jeugdtoernooi. Bijna 100 kinderen deden mee 
aan het toernooi in de Commanderij. 
Peter Lincewicz heeft de uitslagen op de IJSCO-site gezet: 
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html 
Op de site Schaaktalent heeft Karel van Delft een aantal foto’s gezet. Karel ging er heen met 
kleindochter Veerle, die haar eerste toernooi speelde. Dat was heel leerzaam en leuk: 
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/711-veerle-debuteert-in-bennekom  
Zie ook een korte video: www.youtube.com/watch?v=T25z4Z9uyE4&feature=youtu.be.  
 

 
 

VVLE toernooi 7 november Bennekom 
Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zaterdagmiddag 7 november meedoen aan het VVLE Jeugd 
Schaaktoernooi in Bennekom.  
Dat vindt van 14 tot 17 uur plaats in basisschool De Prinsenakker.  

Voor meer informatie zie www.leonardo-actief.nl/vvle-jeugd-schaaktoernooi.  
 

http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/711-veerle-debuteert-in-bennekom
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Basisschoolkampioenschap schaken Ede 18 november 
Schaakvereniging De Cirkel organiseert woensdag 18 november 2015 het basisschoolkampioenschap 
van Ede. Leerlingen van basisscholen in Ede, Bennekom, Lunteren, Ederveen, Wekerom, Otterlo en 
Harskamp kunnen meedoen.  
Het is een individueel toernooi, je schrijft jezelf in. De scholen van de best presterende leerlingen 
spelen later nog een toernooi. 
Heutink heeft de sponsoring van dit schaaktoernooi over genomen van BCM Ede. 
De coördinatie berust bij Ben Verduyn, de jeugdcoördinator van De Cirkel.  
Speellocatie: De Open Hof, Hoflaan 2, Ede. 
Datum:  woensdagmiddag 18 november 2015.  
Inschrijfkosten: 3,50 Euro (contant te voldoen op de toernooidag). 
Het is een Zwitsers toernooi (je speelt tegen kinderen die evenveel punten hebben). 
De wedstrijden beginnen om 13.30 uur en de prijsuitreiking om ca. 16.30 uur. 
Informatie: Dick Wenning, telefoon: 0318-652845 of Ben Verduyn, telefoon: 0318-617912.  
Inschrijven bij Dick Wenning via e-mail: decirkel@planet.nl.  
Uiterlijke inschrijving: 17 november 18.00 uur. 
Vermeld bij inschrijving: je naam, naam van je school en in welke groep je zit. 
 
 

 
 

Baskisch schaken 
Baskisch schaken is een schaakvorm waarbij spelers tegen elkaar spelen op twee borden.  
Het Hoogeveen schaaktoernooi had dit jaar als onderdeel een toernooi Baskisch schaken: 

mailto:decirkel@planet.nl


www.hoogeveenchess.nl.  
Leerlingen van De Prinsenakker in Bennekom hebben het ooit ook gedaan. 
Tijdens een schaakfestival in Apeldoorn speelden GM Sipke Ernst en IM Arthur van de 
Oudeweetering ooit tegen elkaar op vier borden. 
GM David Bronstein was een sterk voorstander van dergelijke schaakevenementen. Hij zag het liefst 
dat dat gebeurde in theaters, terwijl er ook een muziekconcert gegeven werd.  
Je zou dat ook in een café kunnen doen, met het alternatieve volkslied ‘Bloed, zweet en tranen’ van 
André Hazes. 
 
 

 
 

Verslag Losekoot landelijke trainersdag 
Onlangs organiseerden nationale schaakbond KNSB met de regionale bonden OSBO en SBO in 
Arnhem een landelijke trainersdag. 
Schaaktrainer Pascal Losekoot doet op zijn site verslag van een aantal onderdelen van de trainersdag: 
www.schaaktraining.nl/themadag.  

 
 
 

 

http://www.hoogeveenchess.nl/
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London Chess and Education Conference 2015: Chess in jails 
 
Het programma van de London Chess and Education Conference op 5 en 6 december 2015 staat 
online: http://londonchessconference.com/programme-2015. 
Het thema luidt: ‘Chess and Society’  (schaken en samenleving). 
Een reeks educatieve thema’s komt aan bod. Zie het programma op de site. 
Zie www.chesstalent.com voor verslagen omtrent de eerdere twee edities. 
De conferentie is onderdeel van het programma van de London Chess Classic. 
De leiding berust bij IM Malcolm Pein, IM Stefan Löffler en John Foley. 
 
Onderdeel is ‘schaken in gevangenissen’. Zie over dit onderwerp een reportage uit Uruguay: 
https://www.youtube.com/watch?v=3EvZBq5J9X8  
 
 

 

 
 
Quote GM Igor Smirnov over blunders 
‘A blunder is the main reason of a loss in amateur games.’ 

 

 
 
Smirnov is een Oekraïense grootmeester en psycholoog.  
Zijn site is http://chess-teacher.com   

http://londonchessconference.com/programme-2015
http://www.chesstalent.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3EvZBq5J9X8
http://chess-teacher.com/


Zijn YouTube kanaal: www.youtube.com/channel/UCsKZ2yOsgfNxln8xH5WkGvg  
Blunder-video’s:   
www.youtube.com/watch?v=_N0E0eahWnQ   
www.youtube.com/watch?v=xASlcNhMXwg  
 
Blunders zijn grove fouten. Ze ontstaan bijvoorbeeld door het overzien van zetten of combinaties. Of 
door verkeerde variantenberekeningen. 
Het goede nieuws is volgens Smirnov dat je een probleem kunt oplossen als je het onderkent. 
Je kunt inzichten in routines en vuistregels omzetten: anti-blundertechnieken. 
 
Anti-blundertechnieken van Smirnov: 

1. Warming-up voorafgaand aan partijen, via tactische en visualisatieoefeningen. 
2. Focus op de schaakpartij (niet op resultaat of andere zaken). 
3. Vermijd tactische openingen als je tegenstander beter voorbereid is. 
4. Analyseer eerst het plan van je tegenstander, bedenk dan pas zelf een plan en zetten. 
5. Anti-blunder check bij je eigen zetten. 
6. Neem het initiatief (aanvallen is makkelijker dan verdedigen). 
7. Vereenvoudig de stelling in tijdnood. 
8. Los tactische oefeningen op voor de andere kleur (zwart als wit onderaan staat). 

 
Smirnov legt in de blunder-video’s deze technieken uit en hij toont schaakstellingen als voorbeeld. 
Door deze acht technieken bewust toe te passen, ga je ze automatiseren (dus onbewust toepassen). 
 
Punt 4 heeft te maken met de menselijke denk-eigenschap om te verifiëren (is het waar) in plaats 
van te falsifiëren (is het niet waar).  Je kijkt graag waarom je eigen plan werkt en zoekt bevestiging. 
Dat is een ‘cognitieve bias’, een denkkronkel. Daarvan zijn er heel veel. Zie bijvoorbeeld Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases.  
Het goede nieuws is dat je tegenstander er ook last van heeft en dat je je er tegen kunt wapenen: 
inzichten opdoen en omzetten in denkroutines. 
 

 
 
‘Ook de groten koken met water’, luidt een Russische gezegde. 
GM Jan Gustafsson bespreekt tien blunders in WK-matches: 
www.youtube.com/watch?v=-3vLdHSuASE  
 

 

http://www.youtube.com/channel/UCsKZ2yOsgfNxln8xH5WkGvg
http://www.youtube.com/watch?v=_N0E0eahWnQ
http://www.youtube.com/watch?v=xASlcNhMXwg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
http://www.youtube.com/watch?v=-3vLdHSuASE


Kalender  
- Woensdag 28 oktober Schaakschool in Het Bolwerk 
- Zaterdag 31 oktober PK OSBO Denksportcentrum Noord 
- Zaterdag 7 november 1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi 
- Zaterdag 7 november VVLE jeugdtoernooi Bennekom 
- Zaterdag 14 november 10e Kreeft Consultancy BSV schaaktoernooi Bennekom 
- Woensdag 18 november schoolschaakkampioenschap individueel Ede (De Cirkel) 
- Zaterdag 5 en zondag 6 december London Chess and Education Conference  

 

Jeugdtoernooien 
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen. 
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 
 

KNSB kalender 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=  
 
 

KNSB competitie  zaterdagen 
26 sept 2015 
10 okt 2015 
7 nov 2015 
12 dec 2015 
9 jan 2016 
13 feb 2016 
19 mrt 2016 
2 april 2016 
23 april 2016 

 

Persoonlijke kampioenschappen OSBO 
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie                            
Ronde 1 en 2  op 31 oktober 2015 
Ronde 3 en 4  op 19 december 2015 
Ronde 5 en 6 (Ronde 1 en 2 Hoofdklasse) op 30 januari 2016 
Ronde 7 en 8 (Ronde 3 en 4 Hoofdklasse) op 27 februari 2016 
Ronde 9 (Hoofdklasse 5) op 26 maart 2016 (slotronde alle klassen). 

 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24 
april en 22 mei.  Reservedatum is 8 mei (de dag na de Jeugd-NK’s).  
De eerste acht trainingen duren 3 uur, de laatste twee trainingen duren 5,5 uur.  

 

Apeldoornse Schaaksites 
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl 
Schaakstad Apeldoorn / eFXO Apeldoorn  www.schaakstad-apeldoorn.nl  
De Schaakmaat  www.deschaakmaat.nl  
Schaaktalent.nl www.schaaktalent.nl  

 
 

http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
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http://www.vcsc.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.schaaktalent.nl/


 
 

Het 1e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi  
Schaakvereniging De Schaakmaat houdt zaterdag 7 november het 1e Apeldoornse IJSCO 
Jeugdschaaktoernooi.  
 
Wanneer:   zaterdag 7 november 2015 
Aanmelden:   uiterlijk 12.45 aanwezig 
Aanvang:   13.00 uur 
Groepen:  achtkampen, ingedeeld op speelsterkte (rating) 
Speeltempo:    15 min. per persoon per partij 
Prijzen:   3 prijzen per achtkamp 
Prijsuitreiking:  rond 17.15 uur  
Inschrijfgeld:   6 euro, te betalen bij registratie aan de zaal 
Deelnemers:                maximaal 80 
 
Speelzaal:   
Denksportcentrum Noord                       
Sleutelbloemstraat 22 
7322 AG Apeldoorn                                                                                                                                                  
 
Inschrijving: vóór 6 november 2015 bij Harald van Riessen. 
Bij voorkeur per email: riessen@versatel.nl 
Telefoon:  06-51157912 
Onder vermelding van: naam, geboortedatum, telefoonnummer en speelsterkte. 
Indien aanwezig ook graag het KNSB-nummer vermelden.  
 
Organisatie: www.deschaakmaat.nl.  
 

mailto:riessen@versatel.nl
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