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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 105 
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 348 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 komend seizoen schaaklessen aan 
alle leerlingen vanaf groep 3 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 Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag (vanaf oktober) 12.15 uur 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag 15.15 uur 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.15-11.45 uur) en voor beginners (9.15-10.45 uur). De lessen zijn in Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur, waarvan een half uur onderling partijen spelen.  
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 (volwassenen en jeugd) 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 
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Merijn van Delft en Schaakstad Apeldoorn historicus Bert Baas. Arie te Lindert zet pleinschaakspel op. 
 

Schaakmiddagen in de Vlindertuin 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert drie schaakmiddagen in speelparkje de Vlindertuin. 
Data: zondagmiddag 18 augustus, 25 augustus en 1 september. Telkens 13 – 16 uur. 
De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee. 
 
Iedereen is welkom. Je kunt snelschaken tegen sterke schakers op de schaaktafel.  
Mogelijk door verwachte slechte weersomstandigheden was er maar een handjevol mensen tijdens 
de eerste bijeenkomst. IM Merijn van Delft speelde partijen tegen bezoekers. Ook sprak hij met 

Schaakstad Apeldoorn historicus Bert Baas. Voor diens artikelen zie www.schaakstad-apeldoorn.nl.  
 
Schaken in de Vlindertuin www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 
 

    
 
Jan Blom interviewt Karel van Delft over schaken in de Vlindertuin en Schaakacademie Apeldoorn 
Klik op deze link om het radio-interview te beluisteren.  
Theo Witlox maakte een impressie voor de tv van RTV Apeldoorn over schaken in de Vlindertuin 
Zie https://www.youtube.com/watch?v=Ord9JVA286U  

 

 
IM Merijn van Delft geeft uitleg tijdens partijtjes: https://www.youtube.com/watch?v=7l2cLUQP7aA&feature=youtu.be  
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Samen partij spelen tegen programma ‘Schaken is Cool’. 

 
Schaakschool Het Bolwerk: vanaf 4 september 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  Je mag ook langer dan een les van vijf kwartier 
blijven. De lessen bestaan uit uitleg, oefeningen maken en onderling spelen. 
De lessen zijn workshopachtig. Terwijl sommige kinderen een partij spelen, krijgen anderen uitleg en 
weer anderen maken oefeningen.  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
Komend seizoen zijn er weer lessen vanaf woensdag 4 september (tussen 13.45 en 17.15 uur). Een 
proefles is gratis. Deelname per semester (veertien weken) kost 70 euro. Als je in de loop van een 
semester gaat meedoen, betaal je naar verhouding. 
 

 

 
Les Hertog van Gelre: kijken naar video over eigen schoolteam. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


Schoolschaaklessen: Schaken is leuk en maakt je slimmer 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen. 
Elke les omvat diverse onderdelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer.  
 
Komend seizoen geeft Schaakacademie Apeldoorn opnieuw lessen op Apeldoornse basisscholen. 
Daarvan zullen enkele voor het eerst aan de Apeldoornse scholencompetitie deelnemen.  
In het schema is nog ruimte voor een enkele extra school. 
 
Informatie over pleinschaakspelen: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 
Hier staat onder meer informatie over de schaaktafel in de Vlindertuin en de KNSB webwinkel 
(buitenschaakspel 160 euro = 63 euro bord + 97 euro stukken). 
Ook kun je er een folder downloaden omtrent het belang van pleinschaakspelen voor scholen. 
 
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse 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  
De lessen zijn van 13.45 – 17.15 uur. Meestal komen leerlingen vijf kwartier. Ze mogen ook langer 
blijven. De lessen zijn workshopachtig: partijen spelen, uitleg en zelf oefenen. 
 
 
 

 
 

Boek Schoolschaken 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
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Schaakles senioren in Het Bolwerk: voor beginners en gevorderden 
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn vanaf 4 september 2019 weer schaaklessen voor senioren. 
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties). 
Er zijn lessen voor beginners die niet (of een beetje) kunnen schaken van 9.15 tot 10.45 uur. 
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken van 10.15 tot 11.45 uur. 
Tijdens het half uur overlap is er tijd voor onderling spelen. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift). 
Schaakleraar is Karel van Delft. 
Deelnemers krijgen het boekje 'Ik leer schaken' en app Chessmatec (www.chessmatec.com). 
Deelname is per semester (14 lesweken). Lesseries kosten 75 euro, inclusief koffie of thee. 
 
Informatie en contact:  Karel van Delft, karel@kvdc.nl, telefoon 06-22226928. 
Vermeld bij aanmelden graag: naam, adres, telefoon, emailadres en schaakniveau. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 
 

 
 
Wat schaken voor ouderen kan betekenen beschrijft Karel van Delft in het artikel ‘Schaken als 
hersengymnastiek voor ouderen’: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20
ouderen.pdf. Het artikel is verschenen in het blad SchaakMagazine van schaakbond KNSB. 
Op de site van het Max Euwe Centrum staat een uitgebreidere versie: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-
schaakbrein 
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MSA training: Spaans 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen opnieuw MSA-trainingen voor jeugd.  
De eerste is zondagmiddag 6 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn, van 12.30 – 17.30 uur.  
Elke training staat een opening centraal, de komende training Spaans: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5. 
MSA staat voor Matches, Simultaan, Analyses. Tijdens trainingen spelen spelers van ongeveer gelijke 
sterkte een rapidpartij met wit en zwart tegen elkaar. Na elk partij bespreekt de trainer diverse 
partijfragmenten. Aan het eind geeft de trainer een simultaan met de gekozen opening.  
De trainingen zijn bedoeld voor jeugdschakers vanaf Stap 3 niveau. 
Trainer is IM Merijn van Delft. Coördinator is Karel van Delft. 
Meer informatie over de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining.  
 
 

       
 
Masterclasses met Bosboom, Miedema, Warmerdam en Van der Wiel 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen weer twee series van vier Masterclasses.  
De masterclasses zijn op zondagen na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn.  
IM Merijn van Delft stelt het programma samen. Karel van Delft regelt praktische zaken. 
Eerste serie: 
Zondag 29 september 2019   IM Manuel Bosboom: Strategie 
Zondag 3 november 2019      IM David Miedema: Frans  
Zondag 24 november 2019    IM Max Warmerdam: Initiatief 
Zondag 15 december 2019    GM John van der Wiel: Old school voorbereiding 
De trainingen zijn toegankelijk voor spelers met een Elo vanaf 1900. 
Elke training kent een thema en duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit) vanaf 13.00 uur. 
Deelnemers krijgen documentatie. Prijs per vier trainingen 120 euro. Prijs enkele training 40 euro. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
Voor impressies van eerdere masterclasses zie nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn. 
Tweede serie:  Zondag 2 februari 2020, zondag 8 maart 2020, zondag 29 maart 2020 en zondag 19 
april 2020. Reservedatum: Zondag 17 mei 2020.  
Site met informatie over masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


                 

 
IM Nico Zwirs (links) versus Nederlands kampioen GM Lucas van Foreest. 
 

 
 

Nico Zwirs: Tijdens de schaakzomer moet je er altijd voor blijven gaan 
IM Nico Zwirs meldt:   
 
Zoals veel schaakliefhebbers heb ik het schaken op een iets te late leeftijd geleerd. Dat is dan ook ons 
excuus om te zeggen dat we er niet super goed in zijn geworden. Toch was ik altijd fanatiek en had ik 
wel aanleg voor het spelletje. Na mijn middelbare school had ik zo’n 2275 en na mijn studententijd 
rond de 2400. Wel bleef ik altijd nieuwsgierig hoe ver ik nu daadwerkelijk zou kunnen komen en 
daarom besloot ik eind 2018 om vanaf 1 juni 2019 te stoppen met (fulltime)werken en me te gaan 
richten op het schaken. Om wat extra gas bij te geven besloot ik training te nemen van GM Erwin 
l’Ami om eens in de zoveel tijd een middagje mijn partijen te analyseren. Daarnaast deed ik met GM 
Roeland Pruijssers een groot project voor Chessbase. We maakten een DVD serie over het Open 
Siciliaans voor wit. Met veel nieuwe kennis betrad ik vanaf 1 juni het strijdtoneel van de Nederlandse 
zomertoernooien!  



De Nederlandse schaakzomer begint altijd met een aantal weekendtoernooien die voor mij niet heel 
goed verliepen (Groningen Combinatie Open en HSG Open). Wel won ik van Sipke Ernst, maar hier en 
daar liep ik tegen een onverwachte nul op, tegen op papier mindere tegenstanders. Toch verliep het 
laatste weekendtoernooi vrij goed (Nova College Haarlem), waarna ik vol goede moed begon aan 
mijn eerste grote toernooi in de zomer: Science Park Amsterdam! 
 
Het toernooi verliep vrij goed en na 7 rondes had ik 5 punten bij elkaar gesprokkeld. Drie 
overwinningen tegen minderen, een remise tegen een gelijke en drie remises tegen betere spelers. 
Toch baalde ik lichtelijk, omdat ik na mijn idee wat kansjes gemist had tegen de betere 
tegenstanders. Desondanks ging het dus goed en mijn motto luidt ‘als het goed gaat moet je gas 
bijgeven’. Dus tijd voor een om wat extra’s te brengen! Om hoog te eindigen moest ik zeker 1,5/2 
halen om er echt een heel goed toernooi van te maken. De tegenstand is niet de minste, dus ik moet 
ook wel wat risico nemen om dat te halen. Soms pakt dat risico goed uit, soms slecht. Statistisch 
gezien leek het me logisch dat het één keer goed uit zou pakken en één keer slecht (al denk ik 
achteraf dat de verhoudingen iets anders liggen). Dan zou je dus uitkomen op een prima toernooi en 
een héél goed toernooi in plaats van twee goede toernooien (als je de laatste twee rondes ‘normaal’ 
speelt).   
 
Mijn tegenstander in ronde 8 was GM Evgeny Gleizerov. Een oudgediende met een vrij vast 
repertoire. Ondanks dat ik zwart was geloofde ik er heilig in dat ik hem ook onder druk zou kunnen 
zetten, net als de GM’s in de eerdere rondes.  
 

  Gleizerov-Zwirs na 10… bxc6.  
 
In de bovenstaande stelling heeft wit twee zetten. 11.b4 en 11.Pb3!?. De zet 11.b4 leek mij (en de 
computer) duidelijk de beste van de twee, dus daar had ik vrij veel tijd in gestopt. De zet 11.Pb3!? 
leek me wat vreemd en de computer vond zwart daar al beter. Toch vond ik het een onaangename 
verrassing toen Gleizerov voor 11.Pb3 ging. Ik kwam zoals de computer aangaf iets beter te staan, 
maar vond de beste voortzetting niet. 
 

 Gleizerov-Zwirs na 17… Pd7. 

 
In de bovenstaande stelling lijken de zwarte stukken mooier te staan dan die van wit. Vooral het 
paard op b3 leek me kwetsbaar. Ook heb ik wat mooie velden op b4 en c5. Gleizerov vertelde me 
later dat hij dit soort stellingen in de jaren 70 en 80 met een aantal Russische GM’s heeft 
geanalyseerd en kwam hier met de zet 18.Pd1!! waarna a5 opeens onder schot staat. Bleek ik toch 
een zwakte te hebben… In het vervolg speelde ik niet goed, waarna het een ware masterclass van 
Gleizerov’s kant werd. Erg indrukwekkend, maar ongelooflijk stom dat ik 90% van de tijd in 11.b4 
stopte en 10% in Pb3 tijdens de voorbereiding. Een pijnlijke, maar leerzame ervaring. De laatste 
ronde won ik gelukkig in een regelmatige partij, waarna ik met een tpr van 2465 mijn 4e IM norm 
haalde. Een goede start van de drie grote toernooien, maar niet super bijzonder.  



 
De volgende stop was het ONK in Dieren en daar kwam ik na 7 rondes in exact hetzelfde scenario. Ik 
had weer 5/7 punten en doordat de meeste GM’s het lieten afweten (behalve Lucas van Foreest en 
Roeland Pruijssers waar ik al tegen had gespeeld) mocht ik in ronde 8 met zwart tegen IM Valentin 
Buckels. Een Duits talent, die voor dezelfde Duitse club speelt als ik. Tevens had ik 2/2 tegen hem in 
de voorgaande ontmoetingen (al had ik toen een hogere rating, terwijl hij dat nu heeft). Met exact 
dezelfde instelling als in Amsterdam ging ik nu de partij in. Remise is prima, dan heb ik een prima 
toernooi dus laat ik wat risico nemen en kijken of ik er een super goed toernooi van kan maken. 
Helaas pakte de opening niet goed voor me uit en moest ik oppassen om niet heel slecht te staan. 
We komen er in op zet 26. 
 

 Buckels-Zwirs na 26.a4 

 
Buckels heeft net 26.a4 gespeeld en als ik 26… Pd7 zou doen sta ik heel iets minder, maar ik denk dat 
ik het wel verdedigd zou hebben tot remise. Plotseling zag ik een enorme scherpe wending. Het zou 
me een enorme held, maar ook de schlemiel van de dag kunnen maken. Na wat berekeningen vond 
ik niet een hele makkelijke verdediging voor hem, dus besloot ik de gok te waren. Ik speelde 26… c4. 
Wit kan een pion ruilen op c4, waarna de zwarte problemen voorbij zijn. Maar wit heeft ook de 
mogelijkheid om 27.a5 te spelen en als het paard weg gaat verlies ik de c-pion.  
 

 Buckels-Zwirs na 27.a5 

 
Ik ging dus ook niet weg met m’n paard, maar offerde die met de zet 27… cxb3. Hij sloeg m’n paard 
en ik kreeg een aantal gevaarlijke vrijpionnen. Er volgde een spannend gevecht, maar uiteindelijk was 
ik degene die de laatste fout maakte. Helaas kreeg ik net als in Amsterdam de deksel op m’n neus. In 
de laatste ronde speelde ik tegen Dimitri Reinderman, die niet zo’n lekker toernooi had. Hij bood vrij 
vlot remise aan, wat ik aannam. Weer een goed toernooi en een tpr wat opnieuw goed genoeg was 
voor een IM norm. Is dit dan de nieuwe ondergrens? Waarschijnlijk niet, want er komen vast en 
zeker mindere toernooien. Ik had het idee dat ik nog beter zou kunnen. Gelukkig smaakt vaak het 
toetje het beste en dat was dit keer ook zo.  
 
Twee dagen na het Open NK in Dieren begon het toernooi in Vlissingen en dat verliep vrij goed. Ik 
wist in ronde 4 een grootmeester te verslaan. Verloor ronde 5 van GM Loek van Wely en scoorde 
daarna 1,5/2 tegen 2200 spelers. Dat bracht me op 5,5/7. Zelfs een halfje meer dan in Amsterdam en 
Dieren. Dat is bij dit toernooi ook nodig, want het is één grote groep i.p.v. een paar aparte groepen 
zoals in Amsterdam en Dieren. Anyway, ik had voor de derde keer een kans om er een toptoernooi 
van te maken en ook dit keer speelde ik met zwart. Toch waren de odds niet heel groot, want ik 
speelde tegen de man die mij training geeft, grootmeester Erwin l’Ami. Toch weer goed 
voorbereiden en vasthouden aan het plan en wonder boven wonder kwam ik deze partij goed te 
staan.  
 



 l’Ami-Zwirs na 21.bxc4 

 
In deze stelling sta ik met zwart erg actief, maar als wit de tijd krijgt kan hij zomaar de partij 
overnemen. Ik moet dus snel zijn. Een gelijkenis met mijn partij tegen Buckels is dat ik weer een 
bende vrijpionnen op de dame-vleugel kan creëren en dit keer kost het me niet eens een stuk! Ik 
speelde hier 21…b5! Waarna l’Ami antwoorde met 22.cxb5 c4!. Nu heb ik twee sterke vrijpionnen op 
b4 en c4. Via 23. Tac2 en c3 kregen we de volgende stelling.   
 

 l’Ami-Zwirs na 23... c3 

 
Hier is goed te zien hoe sterk de pionnen zijn. l’Ami besloot die er dan ook af te slaan met zijn paard, 
waarna ik een stuk voor stond. Na nog anderhalf uur schaken wist ik daadwerkelijk de partij te 
winnen. Door een korte remise in de laatste ronde met voormalig wereldtopper Gata Kamsky wist 
Kamsky het toernooi te winnen en ik een supertoernooi te spelen! Al met een zeer geslaagde 
schaakzomer wat smaakt naar meer!  
 
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/13/Game583403765.html  
 

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/13/Game583403765.html


 
 

 
Max Warmerdam wint Split Open 
MuConsult Apeldoorn speler IM Max Warmerdam heeft het Split Open 2019 gewonnen. 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2019/08/11/max-wint-in-split 
Eindranglijst: http://chess-results.com/tnr393767.aspx?lan=13&art=1&rd=9&flag=30 
IM Thomas Beerdsen werd vierde. Hij won wel het snelschaaktoernooi: 
http://chess-results.com/tnr461718.aspx?lan=17&art=1&rd=11&flag=30 
Door het Zwitserse systeem werden Warmerdam (tpr 2592) en Beerdsen (tpr 2507) tegen te zwakke 
tegenstanders ingedeeld. Daardoor kregen ze niet de kans om een grootmeesternorm te scoren. 
 
Max Warmerdam meldt: 
Zoals in de vorige nieuwsbrief werd genoemd hebben Thomas Beerdsen en ik in Split, Kroatië, 
deelgenomen aan een schaaktoernooi. We waren hier samen met FM Tycho Dijkhuis, FM Mischa 
Senders, CM Thomas Mollema en Ankit Mahji. 
Behalve dat het een gezellig vakantie toernooi was in het toeristische Split, deden Thomas, Tycho en 
ik ook nog serieus mee voor prijzen. In de laatste ronde mocht ik het tegen Tycho opnemen en 
mochten we vechten om de eerste prijs. 
 
Hieronder staat een analyse van Max Warmerdam van zijn partij tegen Tycho Dijkhuis. 
 

 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/15/Game180272546.html  

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2019/08/11/max-wint-in-split
http://chess-results.com/tnr393767.aspx?lan=13&art=1&rd=9&flag=30
http://chess-results.com/tnr461718.aspx?lan=17&art=1&rd=11&flag=30
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/15/Game180272546.html


Dijkhuis, Tycho (2394) - Warmerdam, Max (2484) 
(9), 11.08.2019 [Warmerdam,Max] 
Voordat de ronde begon stonden we met 7 man bovenaan op 6.5 punt. Een van deze 7 was Thomas 
Beerdsen die het op bord 1 met zwart mocht opnemen tegen IM Jadranko Plenca. Ook FM Tycho 
Dijkhuis had 6.5 punt en daar mocht ik zelf tegen met zwart. Dat er snelle remises zouden gaan zijn 
was geen verassing, maar Tycho en ik hadden er wel zin in om voor het volle punt te gaan. 1.e4 c5 
2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Pc6 5.Lb5 Ld7 6.Dd3 g6 7.c4 Lg7 8.0–0 Pf6 9.Pc3 0–0 10.h3 a6 [10...Tc8 
Leek me ook interessant, want nu heb ik misschien nog de optie om Pb4 te spelen ergens. Ik wist 
alleen niet of ik wel Tc8 wilde gaan spelen dus dit wilde ik uitstellen.] 11.Lxc6 Lxc6 12.Pd4 [12.Lg5 
Te8 13.Tfd1 Pd7 14.Pd4 Pc5 15.Dc2 Lxd4 16.Txd4 Pe6 0–1 (16) Schweizer, S (2131)-Warmerdam,M 
(2350) Basel 2017 Zo had ik iemand 2 jaar geleden getruct, en Tycho mistte dezelfde truc ook bijna in 
onze partij.; 12.Le3 b5 13.cxb5 Lxb5 (13...axb5 14.Pd4) 14.Pxb5 axb5 15.Pd4 Db8÷ Nu ik b5 heb 
mogen spelen is de stelling onduidelijk geworden.] 12...Pd7 Wit heeft e4 goed gedekt, dus moet het 
paard op zoek naar een beter veld. Vanuit d7 kan het naar e5 en c5 om druk te zetten op de witte 
pionnen. [12...Db6 Een zet later had ik dit wel overwogen, maar nu niet om de een of andere reden. 
13.Td1 Pd7 14.Le3 Dxb2 15.Tab1 Da3 16.Pxc6 bxc6 17.Pd5! Dxd3 18.Pxe7+ Kh8 19.Txd3 Pe5 
20.Txd6²] 13.Td1 [13.Le3 Hier lijkt wit gewoon iets beter te staan. 13...Tc8 Dreigt Pe5 De2 Tc8 b3 b5. 
14.Dd2! (14.Tac1 Pc5 15.Dc2 Pe6) 14...Pc5 15.f3 Pe6 16.Tac1 Pxd4 17.Lxd4 Da5²] 13...Tc8 [13...Db6 Is 
zetverwisseling met 12...Db6.] 14.De2 Pc5 15.Pxc6 [15.Lg5? Wilde Tycho bijna doen, maar toen zag 
hij dat dit verloor. 15...Lxd4 Deze truc heb ik ook 2 jaar terug in Basel mogen spelen, toen mijn 
tegenstander 12.Lg5 speelde. 16.Txd4] 15...bxc6! Ik denk dat dit de meest ambitieuze en beste optie 
is. Ik krijg nu druk op b2 terwijl er ook druk op het paard op c3 staat. 16.Le3 Da5 Een nuttige zet, 
aangezien dit ook Lxc5 voorkomt. Het plan achter Le3 was ook om Ld4 te spelen, en hiermee 
voorkom ik dit indirect. 17.Tac1 [17.Ld4?? Lxd4 18.Txd4 Pb3 Was ook een truc die hij zou kunnen 
missen.] 17...Tb8 Rond dit moment waren bord 1 en 3 al remise geworden, en aangezien de 7de 
speler op 6.5 zijn partij niet meer ging winnen leek het er op dat de winnaar van deze partij het 
toernooi zou gaan winnen. 18.Ld4 Le5!³ Ook hier is dit de meest ambitieuze en beste optie. 
Waarschijnlijk moet hij een keer op e5 gaan slaan en die structuur leek me goed voor zwart omdat er 
dan een paard naar d4 omgespeeld kan worden. 19.b3 Pe6! Dwingt Lxe5 af en het paard moest toch 
naar d4. 20.Lxe5 dxe5 21.Db2 Pd4 22.Pe2 c5 23.Pxd4 Nu is hij van het sterke paard op d4 af, maar ik 
krijg er een gedekte vrijpion op d4 voor terug en nu ben ik van mijn dubbelpion af. 23...exd4 24.e5 
Db6!? Ik moest kiezen tussen Db6 of Dc7 omdat het mijn plan is om a5-a4 te spelen. Db6 leek me 
beter omdat ik mijn dame goed vond staan op e6. Hij moet namelijk de pion op e5 gaan dekken en 
vaak kan ik dan f5 spelen om meer ruimte te krijgen op de koningsvleugel. 25.De2 De6 26.Td3 f5 
27.h4 a5 28.Te1 a4 29.Dd2 axb3? Achteraf was ik hier niet zo blij mee. Ik open de a lijn terwijl ik dit 
op een ander moment had kunnen doen omdat hij niet op a4 kan slaan want dan sla ik op c4. 
[29...Kg7! 30.h5 (30.Df4 h6) 30...f4 En zwart staat goed.] 30.axb3 Kg7! Hij wilde h5 doen, maar dan 
komt f4. Zonder te slaan op b3 was dit nog sterker geweest. De dreiging van Kg7 is om h6 te spelen, 
dus als hij nu niet h5 speelt is het hierna ook niet meer goed omdat ik het dan dicht kan schuiven met 
g5. 31.Df4 [31.h5 f4] 31...h6! 32.Ta1 Nu is het duidelijk waarom ik later op b3 had moeten slaan. 
32...Ta8 33.Tdd1 Txa1 [33...Tfb8 34.Txa8 Txa8 35.b4 En nu raak ik mijn gedekte vrijpion kwijt waarna 
het onduidelijk wordt.] 34.Txa1 Tb8 35.Ta5 Dc6 36.h5 [36.e6 Dd6 37.Dxd6 exd6 De sterke vrijpion op 
d3 zal waarschijnlijk de partij beslissen.] 36...Txb3 37.hxg6 Dxg6 [37...De4!–+ Was een stuk 
makkelijker. Dit was ik eigenlijk ook eerst van plan, maar toen hij 36.h5 deed vond ik Dxg6 toch een 
stuk aantrekkelijker omdat het me leek dat hij mat zou gaan. 38.Dxe4 fxe4 39.Txc5 Tb1+ 40.Kh2 e3 
En de e pion kan niet meer gestopt worden.] 38.Txc5 Tb1+ 39.Kh2 Hier begon de tijdnood en 
daarmee nam ook de spanning toe. De winnaar van deze partij zou namelijk het toernooi winnen en 
omdat mijn koning vrij open staat is het makkelijk om eeuwig schaak ergens toe te laten. 39...Dh5+ 
40.Kg3 Dg6+ 41.Kh2 Dh5+ 42.Kg3 Tg1 [42...Tb3+ Dit was ik eigenlijk van plan, maar toen begon ik 
met tijdsdruk er bij spoken te zien. 43.f3 Tb2 44.e6 Dg6+ 45.Kh4 Dit idee had ik gemist, maar hij heeft 
zelf geen dreigingen. 45...Txg2 46.Txf5 Th2+! 47.Dxh2 Dxf5–+ Dit dame eindspel wint makkelijk voor 
zwart.] 43.Tc6?? [43.Df3! Dames ruilen wil ik niet meer nu hij zijn pion heeft teruggewonnen dus 
moet het van mat komen. Mijn dame stond heel erg goed op h5 dus nu heb ik een probleem. Hij 
deed het niet vanwege f4+, maar het blijkt dat hij nu niet mat gaat. 43...Dg5+ (43...f4+ 44.Kxf4 
(44.Dxf4 Dg6+) 44...Dg5+ 45.Ke4 Te1+ 46.Kd3 Ik heb nu geen goede zetten om hem proberen mat te 
zetten en te voorkomen dat hij eeuwig schaak heeft of dames kan ruilen. (46.Kxd4 Dd2+ 47.Dd3 Db2+ 



48.Kd5 Txe5+ 49.Kc6 Te6+–+; 46.Kd5 Txe5+) 46...Dg6+ 47.Kd2= Ik heb geen schaakjes meer en op de 
volgende zet kan hij dames ruilen.) 44.Kh2 Tc1µ Zwart staat nog steeds goed, maar wit begint wel 
dichtbij remise te raken. Ook is mijn koning nu heel kwetsbaar.] 43...d3!–+ Zijn toren kan nu niet 
meer bij de vrijpion en veld g6 blijven dekken. Ik dreig nu dus ook om dames te ruilen. [43...Dh1 
44.Df3 f4+! Deze zet had ik gemist. 43...d3 is ook makkelijker in tijdnood dan dit.] 44.Te6 d2 
[44...Dg5+?? 45.Dxg5+ hxg5 46.Txe7+ Kg6 47.Td7=] 45.Txe7+ Kf8 46.Dxd2 Dg4+ 47.Kh2 Dxg2# Met 
deze overwinning kwam ik als enige op 7.5 punten te staan en had ik het toernooi ongedeeld 
gewonnen. Ondanks dat Tycho de laatste ronde verloor was hij al zeker van zijn laatste IM norm en is 
hij dus IM geworden. Ook won Tycho de ratingprijs tot en met 2400. Thomas Beerdsen had in de 
laatste ronde remise gespeeld en werd hierdoor 4de op tiebreak. 0–1 
 

 
 

Thomas Beerdsen wint blitz in Split en matig in Zürich 
IM Thomas Beerdsen meldt: 
 
Van 3 tot 11 augustus werd in Split in Kroatië het Split Open gehouden. Hier deden 2 Apeldoorners 
aan mee, Max Warmerdam en ik zelf. We gingen met een groep van nog 4 jeugdige spelers (Tycho 
Dijkhuis, Mischa Senders, Thomas Mollema en Ankit Majhi) en ondanks het feit dat het voor ons 
meer een vakantietoernooi was, ging het nog verrassend goed. Tycho behaalde zijn 3e en laatste IM-
norm en is daarmee IM geworden. Zelf werd ik met 7/9 gedeeld 2e en ben ik op tiebreak uiteindelijk 
4e geworden, en Max behaalde met de fantastische score van 7.5/9 de 1e plaats. 
Ook bij de blitz deden we het prima. Ik scoorde 9.5/11 en werd daarmee ongedeeld 1e, Max haalde 
8/11 en werd ongedeeld 4e. 
http://chess-results.com/tnr393767.aspx?lan=13&art=1&rd=9&fedb=NED&flag=30 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/split-open-2019 
 

 
 
Samen met Jorden van Foreest speelde ik vervolgens van 15 tot 18 augustus het Josef Kupper 
memorial toernooi in Zürich. Het ging bij ons allebei niet geweldig, vooral veel remises. Allebei 4.5/7 
(5 remises en 2 overwinningen), maar Jorden had wel sterkere tegenstand waardoor hij 11e werd en 
ik 21e. Zie http://chess-results.com/tnr427042.aspx?lan=1&art=1&rd=7&flag=30 
De laatste ronde moesten we nog tegen elkaar, een partij waar ik de hele tijd minder stond maar die 
wel te keepen was:  
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/josef-kupper-memorial-2019/7/1/7 

http://chess-results.com/tnr393767.aspx?lan=13&art=1&rd=9&fedb=NED&flag=30
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/split-open-2019
http://chess-results.com/tnr427042.aspx?lan=1&art=1&rd=7&flag=30
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/josef-kupper-memorial-2019/7/1/7


  
 
Apeldoorn Apes in Pro Chess League 
Max Warmerdam meldt: 
Ik heb de Pro Chess League opgepakt en ben nu teamleider in plaats van Thomas Beerdsen. 
Bij de Pro Chess League verwachten ze vier dingen: actieve Twitter pagina, actieve Facebook pagina, 
grote Chess.com fan club en streamen op Twitch. 
Het Twitter account en de Chess.com fan club hadden we al, ik heb de Facebook pagina aangemaakt.  
De links zijn: 
https://twitter.com/ApesApeldoorn 
https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour 
https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club 
Er zijn vier qualifiers rond de maand oktober en het is nog niet bekend in welke wij mogen meedoen.  
Pro Chess League informatie: https://www.prochessleague.com  
 
 

 
Links IM Liam Vrolijk, rechts FM Siem van Dael. (foto Merijn van Delft) 

https://twitter.com/ApesApeldoorn
https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
https://www.prochessleague.com/


 

 
Coach GM Dimitri Reinderman analyseert. Naast hem IM Liam Vrolijk. (foto Merijn van Delft) 

 
EK jeugd analyses Siem van Dael en Liam Vrolijk 
Het EK jeugd in Bratislava is behoorlijk goed geëindigd voor de Nederlandse delegatie. Er waren 
zeven plaatsen in de top tien. 
FM Siem van Dael werd tweede tot 16 jaar en IM Liam Vrolijk behaalde een derde plaats tot 18 jaar.  
Beiden hebben via delegatieleider IM Merijn van Delft een analyse van een eigen partij voor deze 
nieuwsbrief ingezonden. 
Uitzendingenblog: http://schaakuitzendingen.blogspot.com 
Toernooisite www.eycc2019.eu  
 
 

  
 
Analyse Liam Vrolijk: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/19/Game358755015.html 
 

 
 
Analyse Siem van Dael: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/19/Game358854750.html 

http://schaakuitzendingen.blogspot.com/
http://www.eycc2019.eu/
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/19/Game358755015.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/19/Game358854750.html


 
Henrik Carlsen met Magnus die een handtekening geeft aan Thomas Beerdsen, Schagen 2006. (foto Marco Beerdsen) 
 

Quote Henrik Carlsen: Let the kid own the process and the result  
Henrik Carlsen is vader van wereldkampioen Magnus Carlsen. IM Sagar Shah interviewde hem. 
Tekst: https://en.chessbase.com/post/let-the-kid-own-the-process-and-the-result-henrik-carlsen  
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=4TAGKisuHUg  
 
IM Sagar Shah: ‘As I read through the pages I began to realize that Magnus' rise to the top was not 
only due to his talent or the training he had received. While his talent and love for chess helped him 
to keep climbing, a lot of his progress was thanks to the decisions that were made by his parents and 
family — particularly his father Henrik. I was amazed by the risks that Henrik had taken and how he 
tried to ensure that Magnus was as independent as possible in his decision making.’  
Shah spreekt over het boek ‘How Magnus Carlsen Became the Youngest Chess Grandmaster’, van 
GM Simen Agdestein, die Carlsen heeft gecoached. 
 
Enkele quotes uit het interview: 
‘But I think I had a misconstrued conception about how easy it would be for children to learn chess. 
So I wouldn’t say Magnus was disinterested.’ 
‘When Magnus got  this interest in chess in the autumn of 1998, it became his thing and it took a 
year or probably a year and a half until I got back any ambition on his behalf. I think it was very good, 
because chess became his property and his motivation.’ 
‘Our role has not been to make him a star. Our role has been to not stop him from becoming a star if 
he wants to.’ 
‘If you want to praise your children, you should praise their efforts, but results is something that you 
shouldn’t focus too much on.’ 
‘His passion ensured that no pushing or expectations were needed or called for from our end. It 
would just be detrimental, because all of this came from inside of him.’  
 
GM Simen Agdestein over coaching, psychologie en voetbal: zie interview met Karel van Delft in 
Londen 2015,  www.youtube.com/watch?v=FYLyIHV5RPI.  
 

https://en.chessbase.com/post/let-the-kid-own-the-process-and-the-result-henrik-carlsen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=4TAGKisuHUg
http://www.youtube.com/watch?v=FYLyIHV5RPI


Divers nieuws  
 

- Uitslagen ‘Schaken overdag’ op donderdag 

- Kroegloperstoernooi tijdens Tata 2020 
- Global Chess Festival 2019 
- 63 jaar schaakcolumnist 
- DeepMind Blog 
- Schaken als leervak in Rusland 

 

 

 
 

Uitslagen ‘Schaken overdag’ op donderdag 
Joke Hamers meldt:  
Met ingang van heden worden de standen, uitslagen, info etc. van Schaken op donderdagmorgen 
getoond op https://schaken.jokehamers.nl 

 

 
 

 
Kroegloperstoernooi tijdens Tata 2020 

Dit meldt IM Stefan Kuipers op Twitter. 

https://schaken.jokehamers.nl/


 

 
 
Global Chess Festival 2019 
https://www.globalchessfestival.com/budapest-2019/programs/the-inspiration-cup  
 

 

 
 
63 jaar schaakcolumnist 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/09/leonard-barden-chess-columnist-
guardian-online 

 

 
 
DeepMind Blog 
https://deepmind.com/blog?filters=%7B%22category%22:%5B%22Podcasts%22%5D%7D  

https://www.globalchessfestival.com/budapest-2019/programs/the-inspiration-cup
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/09/leonard-barden-chess-columnist-guardian-online
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/09/leonard-barden-chess-columnist-guardian-online
https://deepmind.com/blog?filters=%7B%22category%22:%5B%22Podcasts%22%5D%7D


 

 
 

Schaken als leervak in Rusland 
Volgens de site Chessbase wordt schaken een verplicht schoolvak in Rusland: 
https://de.chessbase.com/post/russland-fuehrt-schach-als-pflichtfach-in-allen-schulen-ein 
GM Artur Joesoepov verwijst naar een site waarop dit voornemen beschreven staat. Via Google 
Translate is het goed te lezen: https://www.rbc.ru/society/10/10/2017/59dcc50f9a7947cf67cc6193  
ChessPlus meldt: https://chessplus.net/school-chess-to-expand-in-russia  
 
De zaak ligt toch iets anders dan Chessbase schrijft, mailt Alexander Kostyev desgevraagd. 
Hij is al tientallen jaren betrokken bij schaakeducatie in Rusland, voormalig directeur van een Pionier 
Paleis in Moskou en lid van de educatieve commissie van de Europese schaakbond ECU.  
Kostyev schrijf onder meer: 
About the publication in ChessBase I can say that in General there is given the correct information, 
but not accurate in detail. In fact, the Ministry of Education of Russia recommends schools to 
conduct chess lessons in the process of extracurricular activities, i.e. after school. It is allowed (if local 
conditions allow) to replace the third (additional) physical education lesson with a chess lesson. 
Training of teachers for this work is carried out at the advanced training courses, which are organized 
by local educational development institutions with the help of representatives of local chess 
federations. In most cases, the task is to teach teachers to acquaint children with the rules of chess 
and inspire children with this game. Each teacher delivers credit to low chess knowledge to further 
themselves developing the technique, based on the General pedagogical principles and applying their 
own educational development. Of course, examples and guidelines are given in the courses.  
There are also examples of scientific experiments and empirical research. For example, in the small 
Ural city of Satka for 15 years conducted psychological and pedagogical experiment. There students 
of one class studied chess from the first to the eleventh class under the guidance and supervision of 
experienced teachers, chess coaches and professional psychologists. The original method of gradual 
immersion of children in the world of chess gave amazing results – a third of students in this class 
finished school with a gold medal.  
We have authors who have been writing manuals for teachers for 20 years and more, publishing 
collections of educational examples.  
But in General, chess is considered as a pedagogical tool that helps the development of personal 
qualities of the student. Sports orientation is implemented in sports schools under the guidance of 
qualified coaches. 
Alexander Kostyev is auteur van de boeken ‘From Beginner To Expert In 40 Lessons’ en ‘40 Lessons 
for the Club Player’. 

https://de.chessbase.com/post/russland-fuehrt-schach-als-pflichtfach-in-allen-schulen-ein
https://www.rbc.ru/society/10/10/2017/59dcc50f9a7947cf67cc6193
https://chessplus.net/school-chess-to-expand-in-russia


 Trainingsmateriaal 
 

- Better Thinking, Better Chess 

- Seirawan bespreekt partij Karpov – Kasparov WK 1985 
- Magnus Carlsen on playing the best chess of his life 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Better Thinking, Better Chess 
‘It’s not so much what you know, it’s how you think.’ 
‘How often are mistakes made by silly oversights or lazy calculation? How many strong moves are 
overlooked because we simply don’t consider alternatives? Fundamental failings in the thought 
process cause so much damage, yet I believe we can all train to get better in those areas.’ 
 GM Joel Benjamin is winnaar van de 2019 Best Instructional Book Award van de CJA, Chess 
Journalists of America.  
Preview:  
www.newinchess.com/better-thinking-better-chess?mc_cid=7ac947749c&mc_eid=ef33899c91  
Voorbeeldpagina’s: 
www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/9071.pdf  
 

 

 
 

Seirawan bespreekt partij Karpov – Kasparov WK 1985 
GM Yasser Seirawan bespreekt in deze video een van de beroemdste partijen van GM Garry 
Kasparov: The Brisbane Bombshell. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BRmT4pnzD9I  
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1067175  

http://www.newinchess.com/better-thinking-better-chess?mc_cid=7ac947749c&mc_eid=ef33899c91
http://www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/9071.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BRmT4pnzD9I
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1067175


 

 
 

Magnus Carlsen on playing the best chess of his life 
https://www.twitch.tv/videos/420270481?t= 

 

 

 
 

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. 
 

https://www.twitch.tv/videos/420270481?t
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
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. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/


 

                                                        
 
Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs)                                 Masterclasses 
www.schaken-en-autisme.nl          www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
  

 
Kalender en sites  

- Zondag 25 augustus en 1 september Schaken in de Vlindertuin 13-16 uur 
- 6-8 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem www.asv-schaken.nl 
- 29 september Masterclass IM Manuel Bosboom: Strategie 
- 6 oktober MSA training Spaans www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
- 3 november Masterclass IM David Miedema: Frans  
- 24 november Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief 
- 15 december Masterclass GM John van der Wiel 
- 31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn 

 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
Jeugdschaak.nl 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 
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html  
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  

 

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020 
Ronde 1:  zaterdag 28 september 2019 4e klasse en hoger 
Ronde 2: zaterdag 2 november 2019 alle klassen 
Ronde 3: zaterdag 23 november 2019 alle klassen 
Ronde 4: zaterdag 14 december 2019 alle klassen 
Ronde 5: zaterdag 1 februari 2020 alle klassen 
Ronde 6: zaterdag 7 maart 2020  alle klassen 
Ronde 7: zaterdag 28 maart 2020 alle klassen 
Ronde 8: zaterdag 18 april 2020  alle klassen 
Ronde 9: zaterdag 16 mei 2020  4e klasse en hoger 

 

 
 
Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten  
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Apeldoornse schaaksites 
 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos  
Schaakstad Apeldoorn jeugd: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd  
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.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag  
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.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 
 
Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
Facebook groep Schaakpsychologie 
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
Apeldoorn Apes: 
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   
Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club 
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour 
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com 
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Meer schaaksites 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-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  
www.probleemblad.nl 
 
Engels 
www.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
Chessbase live: https://live.chessbase.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  
https://live.followchess.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 
http://www.chesshistory.com/winter/index.html 
www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com 
https://www.chess-site.com 
 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
https://www.deutsche-schachjugend.de 
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal) 
 
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  
 
Eindspelstudies 

ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl  
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Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  
https://www.raindroptime.com 
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