
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 119 – 5 maart 2020 
 
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. 

 

 
      Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen in Veluws College Mheenpark. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 119 
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 426 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (505 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. Karel van Delft geeft schaaklessen aan alle leerlingen vanaf groep 3 op 
Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede geeft hij les aan klassen hoogbegaafde leerlingen. 

 

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 Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag 12.15 uur 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 
Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur vanaf 6 maart 2020 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Lessen van 10.15-11.45 uur voor gevorderden. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf 
uur, waarvan een half uur partijen spelen. Op 4 maart start een serie van acht lessen voor beginners van 9.15-10.45 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 (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. 

 

Workshops en lezingen ’t Paardje Made 14 maart  ‘schaken en strategisch denken’. De Zeven Pionnen Epe 19 mei. 

 

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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Drie paardenstudie. 1. Pe3 Pxe3, 2. Kf3 Kd3 pat. 
Naar Herbstmann en Kubbel: www.chess.com/forum/view/endgames/a-herbstmann-and-l-kubbel  

 

 
Hands and Brains. Ene partner noemt stuk, andere partner speelt met dat stuk.  

http://www.chess.com/forum/view/endgames/a-herbstmann-and-l-kubbel


 
Zusjes Jessica en Samantha partners bij Hands and Brains. 
 
 

 
Lekker partijtjes spelen, gameviewer schaakschool Bolwerk Quentin - Hidde 4mrt2020 

 
 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=h76Snh5QoxnKa2fWL0amgcGrMh3I4D21EiPiqKiGA4R1Nrol9x6iaP+vohuL+GYh


Schaakschool Het Bolwerk: Hands and Brains 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
 
Besproken onderwerpen 4 maart  
 
Groep 1 

- Chessmatec  
- Hands and Brains 
- Partij op DGT bord en analyseren 
- Proefexamen Stap 1 B twee bladen  

Groep 2 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren 
- Video en bespreking OAJK 

Groep 3  
- Tutor 3 H5 oefeningen 
- Chess Movie 10 
- Bill Wall vanaf 70 traps t/m 89 
- Partij Euwe 2 
- Partij Epe Rapid Karel van Delft – Ferry Lunek 

 

 

 
Berg en Bos. Chess Traps van Bill Wall: www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm  

 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm


 
St Victor. Verdedigen tegen mat: STU. Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken. 
 

 

 
Het Woudhuis. Via Lichess tegen elkaar Crazyhouse. Als je een (gratis) account hebt, kun je elkaar makkelijk uitdagen. 
Uitleg Crazyhouse: https://lichess.org/variant/crazyhouse  
 

https://lichess.org/variant/crazyhouse


 
St. Victor. Wie ziet de dubbele aanval? 
 
 

 
Hertog van Gelre. Begin van de les zelf op de computer. Assistente Lois loopt rond om te helpen met inloggen en uitleg. 
Het tweede deel van de les bestaat uit uitleg (bijvoorbeeld partijen bespreken). Het derde deel uit onderlinge partijen. 
 



 
De Ontdekking. Met een aantal praktische tips kun je bij schaakles rekening met dyslexie houden. 
Zie  www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/22-london-2016-hand-out-dyslexia-and-chess (folder in Nederlands). 
 
 
 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/22-london-2016-hand-out-dyslexia-and-chess


Partijen op scholen  
Berg en Bosschool: 
De Bouwhof + De Touwladder: 
gameviewer BT Marvin - Daniël 5mrt2020 
De Eendracht: 
De Zevensprong: 
Hertog van Gelre: 
gameviewer Woudhuis Koenl - Damian 2mrt2020 
Het Woudhuis:  
gameviewer Woudhuis Ferre - William 2mrt2020 
Pallas Athene Amersfoort: 
gameviewer PA simultaan Karel - Mart en Ralf 3mrt2020 
Sint Victor: 
 
 

Schoolschaaklessen: uitleg, oefenen en onderlinge partijen 
Vanaf 6 maart geeft Schaakacademie Apeldoorn ook wekelijks les op De Eendracht. 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen. 
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer.  
Vrijwel elke les spelen twee kinderen om de beurt op een DGT-bord. Dat registreert de partijen. De 
volgende les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Regelmatig 
publiceren we de partijen via een gameviewer.  
Een lesserie kost 75 euro, inclusief app Chessmatec.  
Nieuwe leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Omdat het workshopachtige lessen zijn, kunnen zowel beginners als gevorderden meedoen. 
Kinderen kunnen altijd tijdens series instromen.  
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 
 
 

 
 

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken   
Het boek verschijnt dit jaar in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.  
Update over wetenschap en meer special needs groepen. Naast autisme, dyslexie, hoogbegaafd en 
blind nu ook ADHD, depressie, Syndroom van Down en ziekenhuizen. 
Daarnaast onder meer een hoofdstuk met meer dan 300 didactische werkvormen en psychologische 
inzichten en tips. 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=KQFvWLzSRvMXpbZe0ez6Vd4TZ+d/7hlrLtk+oG6W4ZHnzMqHQLh3ryKMm/CGaPC8
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=FMXCFZi9E5l2Lrejp6djTk9/EUWNhg1oL11FkVqAHhAoHDsAXLTDQreNQrshRYav
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=0ZF23DKRoNIdblPnMJA8hKCtkEqbGV7p0E9sRNQIFqsQfc8s9Ul0FR+mrSE6X2Nh
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=8CsnmMAVchqgYVd+3aPzCObpHXfj7Ust7HZQo/OJVTeYJMlxCiKrRUTCaZ9zRKyl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Aftermovie ABKS 2020 (video Ster Producties). In beeld het team van Eben Haëzerschool, Apeldoorns kampioen.  
V.l.n.r. Boaz van de Riet, Robert van de Craats, Simon Stufken en Maarten Blankesteijn. 
 

Apeldoornse schoolschaakcompetitie en ABKS: IM’s zaalleider en aftermovie ABKS 2020 
De uitslagen en ranglijsten van de scholencompetitie staan op www.schoolschaken.nl. 
Chris Doornekamp meldt: 
Korte aftermovie (1 minuut) van ABKS 2020.  Deze clip is gemaakt door Ster Producties.  
https://youtu.be/R_tkF8OukNY 
 
 

IM Thomas Beerdsen en IM Merijn van Delft zaalleiders bij  ronden 7 en 8 in Hertog van Gelre 
 
De 7e en 8e ronde van de pupillencompetitie zijn op dinsdag 10 maart. 
Er zijn twee partijen per avond. Van 18.30 – 19.30 uur. 
De Eerste klasse speelt in De Zonnewende, Ravelijn 382,  
De Topklasse speelt in de Hertog van Gelre school, Morellenlaan 47. 
De aspiranten spelen een week later. 
Alle info:  
www.schoolschakenapeldoorn.nl  
www.schoolschakenapeldoorn.nl/pupillen-speelschema 
 
IM Thomas Beerdsen en IM Merijn van Delft zijn 10 maart zaalleider bij Hertog van Gelre. 
Iedereen kan hen na afloop vragen stellen, bijvoorbeeld over trainingstips. 

 
 

 
 

 

http://www.schoolschaken.nl/
https://youtu.be/R_tkF8OukNY
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http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/pupillen-speelschema


 
Wit staat gewonnen. 
 

 
Met alleen een paard kun je niet mat zetten.  

 
Schaakles senioren in Het Bolwerk: RTV Apeldoorn op bezoek 
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn Schaaklessen voor senioren. 
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) van 10.15-11.45 uur. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift). 
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
Meedoen kan op ieder moment. 
 
Woensdag 4 maart kwam RTV Apeldoorn met een cameraman en interviewster op bezoek.  
Zie ook aankondiging:  
www.rtv-apeldoorn.nl/nieuws/schaken-senioren-in-het-bolwerk-beginnerscursus-vanaf-4-maart-2020  

Mogelijk leidt dat er toe dat er meer interesse komt voor schaaklessen voor senioren. 
Bij uitzending gemist kan een filmpje vanaf vrijdag worden teruggevonden (zoek op woensdag). 
Zie ook https://www.youtube.com/c/rtvapeldoorn 
Ook www.schaaksite, Accres en het Apeldoorns stadsblad besteedden aandacht aan de lessen.  
 
Lesverslag 9e les tweede semester 4 maart 2020 gevorderden 

- Chess Movies: partij 17 winnende zet 
- Onderlinge partijen, Anneke – Herre DGT bord  + partij bespreken 

gameviewer senioren Bolwerk Anneke - Herre 4mrt2020 
- Partij Euwe 1 
- Bill Wall 13, 14 
- Studie drie paarden 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.rtv-apeldoorn.nl/nieuws/schaken-senioren-in-het-bolwerk-beginnerscursus-vanaf-4-maart-2020
https://www.youtube.com/c/rtvapeldoorn
http://www.schaaksite/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=nqyeH13LtYsKxmAJNodQPJ4Vo+NqXnSLY2/+fGI2MRiYWMGUD0m+hqpE9FVGj5lH


 
IM Nico Zwirs tijdens Batavia toernooi.  

 

 
Impressies derde MSA-training.                                                                                                          Uitgangsstelling Engelse Aanval. 

 
Vierde MSA training Engelse Aanval met IM Nico Zwirs 
 
Er zijn inmiddels zeven aanmeldingen voor 22 maart. 
 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert MSA-trainingen voor gemotiveerde jeugdspelers. 
Dat gebeurt op zondagmiddag van 12.30–17.30 uur in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse. Elke training staat een thema centraal.  
 
De vierde keer is dat de Engelse aanval:  1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3. 
De training is zondag 22 maart 2020. Trainer is IM Nico Zwirs. 
 
De trainer opent de middag met een inleiding. Deelnemers spelen twee partijen van 30 minuten 
bedenktijd per persoon (met noteren). Na elke ronde bespreekt de trainer cruciale momenten. 
De trainer geeft tot slot een simultaan met de opening aan duo’s (consultatieschaak). 
 
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie en een trainingsverslag toegezonden. 
De organisatie maakt beeldmateriaal voor de nieuwsbrief en site van Schaakacademie Apeldoorn. 
 
De trainingen zijn niet alleen voor deelnemers die een bepaalde opening spelen. Juist als je andere 
openingen speelt is het nuttig te oefenen met andere systemen. Ideeën kunnen in allerlei stellingen 
bruikbaar zijn. Bovendien leer je algemene kennis, inzichten en vaardigheden. 
 
Deelname kost 25 euro. Betaling per factuur of contant. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.  
Nieuwe deelnemers krijgen een exemplaar van het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. 
 
Contact en aanmelden: Schaakacademie Apeldoorn, Karel van Delft, karel@kvdc.nl, 06-22226928. 
Vermeld bij aanmelden: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating. 
 
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  

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


 
 

Masterclass GM Zhaoqin Peng, Jeroen Noomen, IM Max Warmerdam, IM Merijn van Delft 
Op zondagen van 13 – 16.30 uur (half uur pauze) in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
 
8 maart GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren 
29 maart Jeroen Noomen: Stockfish en Leela 
19 april IM Max Warmerdam: Initiatief 
17 mei IM Merijn van Delft: Positionele offers 
 
Deelnemers krijgen vooraf studiewerk en nadien documentatie. 
De masterclasses zijn bedoeld voor schakers vanaf 1800 elo. 
 
Kosten deelname: 
Volwassenen: 100 euro voor vier keer, per enkele masterclass 30 euro. 
Jeugd en studenten: 80 euro voor vier keer, per enkele masterclass 25 euro. 
Deelnemersbijdragen zijn iets lager dan eerder. Dankzij een anonieme sponsor. 
 
IM Merijn van Delft coördineert de inhoud van het programma, Karel van Delft de organisatie. 
Aanmelden via Karel van Delft: karel@kvdc.nl 
 

Meer informatie over de masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
 
 

 
 

Masterclass GM Zhaoqin Peng: Pionstructuren 
Deelnemers aan masterclass van GM Zhaoqin Peng op zondag 8 maart krijgen vooraf negen 
stellingen met pionstructuren gemaild.  
 
Peng schrijft: 
Over het algemeen geldt voor een aanval in het middelspel, dat we eerst de pionnenstructuur 
moeten begrijpen. Want de pionnenstructuur is een indicator van waar, aan welke kant van het bord, 
de aanval zou plaatsvinden. De pionnenstructuur bepaalt de richting van de aanval, vaak ongeacht 
waar de koning zich bevindt.   
 

mailto:karel@kvdc.nl
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Jeroen Noomen heeft dit verhaal geschreven als introductie voor de Masterclass van 
Schaakacademie Apeldoorn die hij 29 maart 2020 geeft in Denksportcentrum Apeldoorn 

 

Masterclass Jeroen Noomen: Analyseren met Stockfish en Leela Chess Zero 
 
In de afgelopen 15 jaar heeft computerschaak een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Engines 
als Stockfish en Leela Chess Zero zijn niet meer weg te denken als hulpmiddel in het arsenaal van 
sterke schakers. De invloed van deze engines is dan ook groot. In deze masterclass leer je ondermeer 
het volgende: 

 Hoe werkt een engine als Stockfish? 
 Hoe werkt een engine als Leela Chess Zero? 
 Welke hardware heb je nodig voor Stockfish en Leela? 
 Wat zijn de sterke en zwakke punten van Stockfish en Leela? 
 Hoe kan ik deze engines optimaal inzetten bij mijn analyses? 

Het verdient aanbeveling om je laptop (indien je deze hebt) mee te nemen naar de training, zodat je 
tips meteen leert toe te passen.  
 
Voor de training begint, wil ik je verzoeken om met Stockfish eens te kijken naar de volgende 2 
stellingen. De vraag is: wat valt je op? 
 
Stelling 1: Wit aan zet 
 

 
 
Stelling 2: Wit aan zet   
 

 
 
Zie ook:  
AlphaZero: Shedding new light on the grand games of chess, shogi and Go 
https://www.youtube.com/watch?v=7L2sUGcOgh0 
2017 London Chess Classic: Vishy Anand on AlphaZero  
https://www.youtube.com/watch?v=vCB1ZOCOewg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7L2sUGcOgh0
https://www.youtube.com/watch?v=vCB1ZOCOewg


 
Jeroen Saedt bekijkt stelling uit boek ‘Mastering Positional Sacrifices’ van IM Merijn van Delft. 

 

   
Studie GM Yochanan Afek. Wit aan zet.  Studie Richard Réti, wit maakt remise.  

 

Privétrainingen Schaakacademie Apeldoorn 
Vanuit Schaakacademie Apeldoorn geeft Karel van Delft aan diverse mensen persoonlijke trainingen. 
Aan jeugd en volwassenen. Dat is soms wekelijks, soms maandelijks. Enkele trainingen zijn met een 
duo. Het is maatwerk.  
Op internet kun je heel veel informatie vinden. Voordeel van een trainer is dat je hem vragen kunt 
stellen en dat een trainer je gericht feedback en adviezen kan geven. Ook kan een trainer helpen met 
een zelfstudieprogramma. 
De inhoud van de trainingen is heel verschillend. Regelmatig komen onderwerpen aan de orde als 
samen tactische Tutor oefeningen doen, de site Lichess.org ontdekken en partijen uit ‘Meester tegen 
Amateur’ van Euwe van Euwe bespreken. Ook is er regelmatig aandacht voor eindspelstudies. 
Met gevorderde spelers komen ook psychologische kwesties aan de orde, zoals zelfmanagement en 
trainingsmethoden. Een onderdeel is bijvoorbeeld boeken bespreken, zoals ‘Creative Chess’ van FM 
Amatzia Avni, ‘Wie Überliste ich meinen Gegner’ van Pachman, ‘Winning with chess psychology’ van 
Hochberg en Benko alsook ‘Thinking inside the box’ van Aagaard. Ook komt Artificiële Intelligentie en 
schaken aan de orde. Bijvoorbeeld artikelen en video’s over AlphaZero en DecodeChess. 
Bij beginners starten we met minigames en het boekje ‘Ik leer schaken’. 



 
GM Roeland Pruijssers (wit) versus IM Liam Vrolijk. 
 

 
Twitch kanaal GM Roeland Pruijssers. 
 

Partijen naspelen via  Gameviewer rapidmatch Pruijssers - Vrolijk, Apeldoorn 2020 
 

Rapidmatch GM Roeland Pruijssers - IM Liam Vrolijk 3,5-0,5 
GM Roeland Pruijssers (rating 2565) heeft een rapidmatch over vier partijen gewonnen van de 
Nederlands jeugdkampioen IM Liam Vrolijk (rating 2507). Pruijssers won de match met 3,5-0,5.  
De spelers hadden 25 minuten bedenktijd per partij. De match vond 28 februari plaats tijdens de 
Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen in het Veluws College Mheenpark. 
 
De Apeldoornse grootmeester heeft zijn partijen geanalyseerd voor zijn Twitch-kanaal: 
https://www.twitch.tv/monkey_chess 
 
Informatie op site Schaakstad Apeldoorn:  
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/02/28/match-roeland-pruijssers-liam-vrolijk-live  
Videobeelden staan in de video: 
Video KVDC OAJK NK Bijzondere doelgroepen Match Pruijssers Vrolijk 28feb2020 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wkb5jzJAi4&feature=youtu.be 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=UNLV5I1ssfeVxtK/GB9ffCsn7csPdAnIz2Xdowz4wM+ZByA6Q6s2g+rqYZlq/+Or
https://www.twitch.tv/monkey_chess
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/02/28/match-roeland-pruijssers-liam-vrolijk-live
https://www.youtube.com/watch?v=_Wkb5jzJAi4&feature=youtu.be


 
Concentratie bij de C-groep van het OAJK. 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
Damian in concentratie. 
 



 
En in de pauze doorschaken met je moeder. 
  
 

 
Broers Terlouw. Mat! 
 
 



          
 

Uitslagen Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 
Donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2020 vonden de  41e Open Apeldoornse Jeugdschaak 
Kampioenschappen plaats in Veluws College Mheenpark.  
Het was goed georganiseerd en gezellig. Veel jonge kinderen speelden voor het eerst mee. 
Sponsor is Maatschap Pruijssers en organisator Schaakstad Apeldoorn. 
Video KVDC OAJK NK Bijzondere doelgroepen Match Pruijssers Vrolijk 28feb2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wkb5jzJAi4&feature=youtu.be 
Site www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen  
 
  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wkb5jzJAi4&feature=youtu.be
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen


 
 
 

 
 



 
 
 

 
Zaal NK Speciale Doelgroepen. 



 
Karin Pruijssers (links) werd kampioen. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



   
Twee partijen van Karin Pruijssers 

 

 
 

Karin Pruijssers wint 6e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen 
Het 6e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen in het Veluws College Mheenpark is gewonnen 
door Karin Pruijssers.  
Het was haar vijfde titel. Er deden negen spelers mee aan dit kampioenschap. 
Zie ook de site van Schaakstad Apeldoorn:  
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen 
Beelden van het NK Bijzondere doelgroepen staan in de video: 
Video KVDC OAJK NK Bijzondere doelgroepen Match Pruijssers Vrolijk 28feb2020 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wkb5jzJAi4&feature=youtu.be 
 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
https://www.youtube.com/watch?v=_Wkb5jzJAi4&feature=youtu.be


 
IM Manuel Bosboom versus GM Dimitri Reinderman, die het Batavia-toernooi won met 7,5 uit 9. 

 
 

 
IM Nico Zwirs. 
 



 

 

Reinderman wint 12th Batavia Amsterdam Chess Tournament 
http://batavia1920.nl/chess  
GM Dimitri Reinderman heeft het 12th Batavia Amsterdam Chess Tournament gewonnen. 
MuConsult Apeldoorn-speler IM Nico Zwirs speelde wisselend. In ronde 1 blunderde hij een remise 
weg tegen IM Edwin van Haastert. De vierde ronde won hij een prachtige partij tegen IM Lawrence 
Trent. Zwirs werd gedeeld vierde met 4,5 uit 9 en een toernooirating (tpr) van 2462. 
Zie de rondenverslagen en partijen op de site. 
De organisatie heeft voor de rondencommentaren een reeks verschillende vrijwilligers bereid 
gevonden analyses en een verhaal te maken. 
Video impressie spelers: https://www.youtube.com/watch?v=gU-e1IS_9IU  

 

Terugblik Batavia met analyse IM Nico Zwirs  
IM Nico Zwirs meldt: 
Afgelopen maand werd van 20 februari t/m 1 maart een GM toernooi in Amsterdam gehouden. Het 
Batavia toernooi.  
Het toernooi is met deelname van 3 GM’s en een gemiddelde rating van 2460 zo ingericht dat IM’s er 
een GM norm kunnen scoren. 
Om die norm te halen moest er 6,5/9 gehaald worden. Zelf begon ik niet zo heel goed met 0,5/2. In 
ronde 3 moest ik met wit tegen Irene Sukandar (zie partijanalyse). 
Die wist ik te winnen, waarna ik in de flow kwam. Nog twee overwinningen werden behaald en met 
3,5/5 had ik nog kansen voor de norm. Helaas wist ik na de rustdag meerdere goede stellingen niet te 
winnen en zelfs 2x te verliezen. 
Die resultaten gooide me terug in de middenmoot. Toch een lichte teleurstelling. Na het 
teleurstellende resultaat kreeg ik wat advies van GM Friso Nijboer. Na het toernooi zei hij tegen me: 
Nico, volgens mij had je wel 3 punten meer kunnen halen. Dat betekend 2 dingen. Eén is dat je een 
aantal dingen goed doet, maar ook een aantal dingen niet goed. Over de dingen die ik (nog) niet 
goed doe hebben we het even gehad. Kijken of dat bij het volgende toernooi goed gaat uitpakken! 

gameviewer Batavia toernooi 2020 Nico Zwirs - Irene Sukandar 

Zwirs, Nico (2443) - Sukandar, Irene (2410) 
(3), 23.02.2020 [ZwirsNJJ] 
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.d2-d4 c5xd4 4.Pf3xd4 g7-g6 5.c2-c4 Pg8-f6 6.Pb1–c3 d7-d6 7.f2-f3 
Pc6xd4 8.Dd1xd4 Lf8-g7 9.Lc1–e3 0–0 10.Dd4-d2 Lc8-e6 11.Ta1–c1 Dd8-a5 12.b2-b3 Tf8-c8 13.Lf1–
e2 Ta8-b8 Slechts 22 keer gespeeld. Maar een enorm sterke verrassing [13...a7-a6 14.Pc3-a4 
Da5xd2+ 15.Ke1xd2 Pf6-d7 16.g2-g4 f7-f5 17.e4xf5 (17.g4xf5 g6xf5 18.Th1–g1 Kg8-f7 De torens 
hebben een toekomst door de open lijn. Nog steeds staat wit duidelijk beter door het 
ruimtevoordeel van de Maroczy opstelling) 17...g6xf5 18.h2-h3 Houdt de lijnen voor de zwarte torens 

http://batavia1920.nl/chess
https://www.youtube.com/watch?v=gU-e1IS_9IU
http://view.chessbase.com/cbreader/2020/3/5/Game115788481.html


gesloten] 14.Pc3-d5?! Na lang denken gespeeld. Uiteindelijk niet goed doorgerekend en zwart 
equalizede min of meer [14.g2-g4!? Een voorstel van Friso Nijboer 14...a7-a6 (14...b7-b5 Leek ons 
tricky voor wit, maar wit heeft hier iets sterks 15.Pc3-d5! Nu wel 15...Da5xd2+ (15...Da5-d8 Nu wit g4 
heeft gespeeld, ligt het meer voor de hand om de dames op het bord te houden 16.Le3xa7 Pf6xd5 
17.e4xd5 Tb8-a8 18.La7-e3 Le6-d7 19.0–0 De pionnenketen op de dame-vleugel zal vermoedelijk de 
beslissing gaan brengen) 16.Ke1xd2 Pf6xd5 (16...Le6xd5 17.c4xd5 a7-a6± En zwart heeft enorme 
problemen. Wit kan zowel pushen op de koningsvleugel als de dame-vleugel. De dame-vleugel ligt 
wel meer voor de hand) 17.e4xd5 Le6-d7 18.c4xb5+-) 15.Pc3-a4 Met hetzelfde idee als na 13... a6. De 
zet 14.g4 is ook nuttig na dameruil 15...Da5-d8 16.Pa4-b6±] 14...Da5xd2+ 15.Ke1xd2 Pf6xd5 
16.c4xd5 Le6-d7 17.Le3xa7 Tc8xc1 18.Th1xc1 Tb8-a8 19.La7-e3 Ta8xa2+ 20.Kd2-d1 Ta2-a1 De zet 
die ik miste toen ik 14.Pd5 speelde 21.g2-g4 f7-f5?! In de mainline van 13...a6 is dit een gebruikelijk 
idee. Het idee is dan dat de torens van zwart open lijnen krijgen. Nu is dat niet zo handig, want het 
geeft wit een verre vrijpion [21...Ta1xc1+ Ruilen van de torens en 'niks' doen is de manier om remise 
te maken. Zwart heeft een vesting hier 22.Kd1xc1 h7-h6 23.h2-h4 Kg8-h7 24.Kc1–c2 Lg7-f6 25.g4-g5 
h6xg5 26.h4xg5 Lf6-a1=] 22.Tc1xa1 Lg7xa1 23.e4xf5 g6xf5 24.g4-g5 Kg8-f7? Na deze logische zet is 
het al bijna gewonnen voor wit [24...Ld7-e8 25.f3-f4 Le8-f7 26.Le2-f3 La1–c3 27.Kd1–e2 Kg8-g7 
28.h2-h4 h7-h5 En met een aantal lastige zetten heeft zwart een vesting gecreëerd. De pion op h4 is 
een potentiele zwakte. Als wit Kd3 speelt, komt Le1 en valt de pion. 29.Le3-f2 Dekt de pion 29...Kg7-
g6 30.Ke2-d3 Lc3-b4 Nu is f4 een zwakte 31.Kd3-c4 Lb4-d2 32.Lf2-g3 Lf7-e8 En de witte koning kan 
niet binnen komen] 25.h2-h4 e7-e5 Zwart blijft het actief spelen, maar creëert dusdanig veel 
zwaktes. Alle pionneneindspelen zijn nu verloren. Wit kan dus eenvoudig lopers gaan afruilen 
26.d5xe6+ Ld7xe6 27.Kd1–c2 Le6-d5 28.h4-h5 Bereidt Lc4 voor 28...La1–e5 29.f3-f4 Le5-h8 
[29...Ld5-e4+ Iets betere kans, maar nog steeds verloren om meerdere redenen 30.Kc2-d2 De meest 
flexibele (30.Le2-d3 Le5-a1) 30...Le5-g7 (30...Le5-h8 31.Le2-c4+ d6-d5 32.Lc4-b5 d5-d4 33.Lb5-c4+ 
Kf7-f8 34.Le3-f2+- En zwart is volledig gedomineerd) 31.h5-h6 Lg7-h8] 30.Le2-c4 Kf7-e6 31.Kc2-d3 
b7-b5 32.Lc4xd5+ Ke6xd5 33.Le3-d2 Lh8-b2 34.Ld2-c3 Lb2-c1 35.g5-g6 h7xg6 36.h5-h6 1–0 
 

 

 
 

Quote Nadja aus Wien: Die Ästhetik des Spieles reizte mich immer schon 
https://chess.mulder.at/nadja-aus-wien-a 
Zie ook deze site van Kineke Mulder in Wenen voor meer portretten.  
De nieuwsbrief bevat veel inspirerende initiatieven om schaken te promoten. 

 

https://chess.mulder.at/nadja-aus-wien-a


Divers nieuws  

 
- Apeldoornse teams in NK snelschaken voor clubteams 2020 
- Bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn – Max Euwe 
- Thomas Beerdsen in competities Engeland en Israël 
- Epenaar wint ‘eigen’ schaaktoernooi 
- Svetozar Gligoric Award for fair play 
- 2020 Grand Chess Tour Allocation Of Players 
- UpcoPAY Open NK Schaken Dieren 
- Emotion detection in chess 

 

 

 
 
Apeldoornse teams in NK snelschaken voor clubteams 2020 
www.teamblitz.nl 
Overzicht deelnemers: https://teamblitz.nl/deelnemers 
 

 

 
 
Bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn – Max Euwe 
De bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn - Max Euwe begint woensdag 11 maart 20:00 uur. 
Speellocatie is Denksportcentrum Noord. 
Partijen zijn online te volgen via www.schaakstad-apeldoorn.nl 
KNSB: https://www.schaken.nl/competitie/knsb-beker 

 

 

 
 
Thomas Beerdsen in competities Engeland en Israël 
IM Thomas Beerdsen speelde in het weekeind van 29 februari en 1 maart twee partijen in de Engelse 
competitie voor de club Cheddleton. 
Beerdsen meldt: 
Zaterdag een snelle remise tegen GM Erdos, zondag helaas een nederlaag tegen de jonge Engelse FM 
Willow. 
De officiële site is http://www.4ncl.co.uk  

http://www.teamblitz.nl/
https://teamblitz.nl/deelnemers
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://www.schaken.nl/competitie/knsb-beker
http://www.4ncl.co.uk/


De standen zijn te vinden op http://www.4nclresults.co.uk/2019-20/media/4ncl/all-tables.html 
Hierbij de twee partijen van mijn partijen in de 4NCL afgelopen weekend. 
gameviewer 4NCL Beerdsen - Erdos 2020 
gameviewer 4NCL Willow - Beerdsen 2020 
 
Zie ook 
Beerdsen ½-½ Erdos https://live.followchess.com/#!4ncl-division-1b-2020/-1645719627  
Willow 1-0 Beerdsen https://live.followchess.com/#!4ncl-division-1b-2020/2051134934  
 
Dit voorjaar speelt Thomas Beerdsen in Israël voor Herzlia.  
Zie http://www.herzliyachessclub.com   

 

 

 
Speelzaal Kulturhus Eper Gemeentewoning. 
 

 
Toernooiwinnaar Sander Wissink (rechts) versus Andries Elskamp. 

 

http://www.4nclresults.co.uk/2019-20/media/4ncl/all-tables.html
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Jv/Tu1dVMa26YFSIbdMn6bnAVzZxIArXRk3Fo2W5JYbsujAifongnuiW/7XaA8vk
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=u2SyTRV5XqDRc30s/MuKLpIoL2tLHwNAsxmhBCtnJZ5XqWWTgPT9WqQXtrguHLCT
https://live.followchess.com/#!4ncl-division-1b-2020/-1645719627
https://live.followchess.com/#!4ncl-division-1b-2020/2051134934
http://www.herzliyachessclub.com/


Epenaar wint ‘eigen’ schaaktoernooi 
Andries Elskamp meldt over het rapidtoernooi 29 februari: 
  
Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk kent het Eper schaaktoernooi weer een winnaar uit eigen 
gelederen. Sander Wissink kwam, zag en overwon alle achtervolgers. Slechts éénmaal moest hij zich 
gewonnen geven, maar dat verhinderde hem niet het rapidschaaktoernooi met 5,5 punten uit 7 
partijen te winnen. 
  
Wissink, sinds enige jaren teruggekeerd bij De Zeven Pionnen, moest zaterdag wel alle zeilen 
bijzetten om zich tot winnaar te laten kronen. Het is een zege met een zilveren randje. Het treffen in 
Epe bereikte de 25e editie. Oud-winnaar Fokke Jonkman uit Kuinre hield met eveneens 5,5 punten 
weliswaar gelijke treden met de winnaar, maar eindigde op basis van weerstandspunten op een 
tweede plaats. Bilal Alakel uit Dalfsen legde beslag op een derde plaats. 
De winnaar van groep 2 werd Matthijs Meijers uit Abcoude, voor Onno Wolters uit Dronten en 
Markus Voulon uit Elburg. Groep 3 kende eveneens een winnaar uit het ledenbestand van De Zeven 
Pionnen. Klaas Fiks uit Heerde bekroonde een goed toernooi met 6 punten en een eerste plaats. Hij 
bleef Robert Scholma uit Zwolle en Erik Teske uit Velzen-Noord voor. 
Met 65 deelnemers was het jaarlijkse schaaktoernooi ditmaal niet heel goed bezet. Normaal komen 
ruim 80 deelnemers naar Epe, maar de jeugd liet het afweten. Waarschijnlijk spelen de 
jeugdtoernooien in de afgelopen vakantieperiode een rol. ,,Ook nog weer een toernooi op zaterdag 
is wat teveel van het goede voor de jongsten’’, laat een grootvader uit Apeldoorn weten. De zes 
jeugdschakers die wel kwamen opdagen konden gewoon bij de senioren in groep 3 meespelen. Het 
leverde Tom Beernink de prijs van de strijdlust op. 
Het coronavirus speelde niet echt een rol van betekenis tijdens het schaaktoernooi. Volgens 
eeuwenoude etiketten geven schakers elkaar voor begin van de partij en na afloop elkaar een hand. 
Het is een symbolische handeling om de sportiviteit te beklemtonen en om aan te geven dat er meer 
en belangrijker zaken in het leven zijn dan elkaar te bevechten, al is het dan alleen maar op het 
schaakbord. Slechts een enkeling wilde uit vrees voor het coronavirus niemand een hand geven. En 
ook die weigering werd door iedereen zonder morren geaccepteerd. 
 
Site: www.de7pionnen.nl 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hX2AOqa6ils&feature=youtu.be  

 
Partij Karel van Delft – Folke van Dorp (partij ging nog even door na notatie) 
Gameviewer partij Karel van Delft - Folke van Dorp, Epe rapid 2020 

 

 

 
 
Svetozar Gligoric Award for fair play 
https://fide.com/news/205 

 

http://www.de7pionnen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=hX2AOqa6ils&feature=youtu.be
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=viCsRddkWTd0PInqOhULvgv1Ar10UCLMAOxzyzUP02t+Myz/b9UUPw/uxdU1gXCU
https://fide.com/news/205


 
 

 
 
2020 Grand Chess Tour Allocation Of Players 
https://www.chess.com/news/view/2020-grand-chess-tour-participants 
Introduction GM Anish Giri: https://fide.com/news/376 

 

 

 

UpcoPAY Open NK Schaken Dieren 

Beste deelnemer, 
2020 is begonnen en wij wensen u een succesvol schaakjaar toe. 
Een jaar waarin wij hopen dat u ruimte heeft gereserveerd in uw agenda voor het UpcoPAY Open NK 
en de Bondswedstrijden, die van 20 juli tot en met 30 juli worden gehouden. 
Wij zijn heel blij te kunnen melden dat ons toernooi ook dit jaar weer in de vertrouwde omgeving, in 
Dieren, gehouden zal worden! 
Een ander heuglijk nieuwsfeit is dat wij een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden in het bedrijf 
UpcoPAY. 
Met uw deelname zal dit 52ste toernooi in de gemeente Rheden zeker succesvol worden en wordt 
het een evenement waar u weer vele oude bekenden zult tegenkomen en waaraan u veel 
schaakplezier zult beleven. 
Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website https://www.schaken.nl/onk, en de 
ontwikkelingen zijn natuurlijk ook te volgen op Facebook en Twitter. 

https://www.chess.com/news/view/2020-grand-chess-tour-participants
https://fide.com/news/376
https://www.schaken.nl/onk


Met vriendelijke groet, 
Dirk Hoogland 
Toernooidirecteur  

PS Zoekt u een overnachtingsplek? Wij hebben onder 'Verblijf' op onze website verschillende 
mogelijkheden geplaatst. Hotel Polysport wordt geheel door ons zelf gevuld waardoor het een  echt 
schaakhotel zal worden. 

 

Emotion detection in chess 
https://en.chessbase.com/post/emotion-detection-in-chess 

 
 

Trainingsmateriaal 

 
- Site IM Michael Pasman 
- DecodeChess 
- 24 tactics 
- The Greatest Queen Sacrifice in Chess History | Nezhmetdinov vs Chernikov (1962) 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Site IM Michael Pasman 
www.chesspm.com  
Met onder meer studies: 
 

 
Wit aan zet wint. 

Author : Кузьмичев, Владимир Викторович 1988  

1. Kg6! 1… Kg8 2. Nf7 Nf6 3. Nh6+ Kh8 4. Ng5 Nd55. Ngf7# 
( 1… Nf6 2. Nf7+ Kg8 3. Nh6+ Kh8 4. Ng5 Nd5 5. Ngf7 Mate Sd6/Sc7/Sg7 2.Sf6 S~ 3.Sf7#)  

https://en.chessbase.com/post/emotion-detection-in-chess
http://www.chesspm.com/


 

    
 

 
 
DecodeChess 
www.decodechess.com is nu ook mobiel beschikbaar. Gideon Segev meldt dat niet alle functies daar 
werken. Meeste zie je in liggend formaat (landscape): 
While not all features are available in mobile due to the small screen size, it is still possible to analyze 
positions, upload a PGN file, set up the board, play against our human-like computer, and decode as 
the game progresses. 
Zie ook site London Chess Conference met videopresentatie en tekst John Foley: 
https://londonchessconference.com/explaining-chess  
En op kanaal ChessTalk van Jeetendra Advani:  
https://www.youtube.com/watch?v=17Cgy0LoDsM&mc_cid=b6da46e0ad&mc_eid=8205840839 
vanaf min 4.18 over DecodeChess 
 

 

   
 

24 tactics 
https://www.youtube.com/watch?v=E4F77emUnqQ 

 

http://www.decodechess.com/
https://londonchessconference.com/explaining-chess
https://www.youtube.com/watch?v=17Cgy0LoDsM&mc_cid=b6da46e0ad&mc_eid=8205840839
https://www.youtube.com/watch?v=E4F77emUnqQ


 

 
 

The Greatest Queen Sacrifice in Chess History | Nezhmetdinov vs Chernikov (1962) 
https://www.youtube.com/watch?v=G90SVhxKeig 
Zie ook kanaal Antonio Radic (Agadmator): 
www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA 
 

 

 
 
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.youtube.com/watch?v=G90SVhxKeig
http://www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  
 

 
 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
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/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/


 

Kalender en sites     

- 8 maart Masterclass GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren 
- 11 maart KNSB bekerwedstrijd Apeldoorn – Max Euwe, Denksportcentrum Noord 20 uur 
- 21 maart NK snelschaken voor clubteams Amsterdam www.teamblitz.nl  
- 21 maart ASV voorjaarstoernooi  www.asv-schaken.nl/voorjaarstoernooi 
- 22 maart 2020 Vierde MSA training Engelse Aanval Denksportcentrum Apeldoorn 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
- 29 maart Masterclass Jeroen Noomen: Stockfish 
- 19 april Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief 
- 25 april MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap  

https://muconsult-rapidtoernooi.blogspot.com  
- 9 april Het Bolwerk jaarlijks toernooi voor wijken Het Woudhuis en Osseveld 
- 17 mei Masterclass IM Merijn van Delft: Positionele offers  
- 4-14 juni Schaakweek Apeldoorn 2020 Denksportcentrum Noord www.schaakweek.nl  
- 14 juni Apeldoorns Kroegloperstoernooi  https://kroegloperstoernooi.blogspot.com 

 
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   
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-2020.html 
 

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020 
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 

 
 

Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd 
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 

http://www.teamblitz.nl/
http://www.asv-schaken.nl/voorjaarstoernooi
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
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https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://plus.google.com/+schaakstad
https://twitter.com/Schaakstad
https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://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 
Open NK G voor speciale doelgroepen 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen 
Schaakweek www.schaakweek.nl 
 
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn 
 
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
IM 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 
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com 
 
IM Max Warmerdam 
https://www.twitch.tv/xamax2000 
 
IM Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
 
 
GM Roeland Pruijssers 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/monkey_chess 
 
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 
www.chessity.com  
www.teamblitz.nl  (NK snelschaken clubteams) 
 
Engels 
www.chess24.com  
www.chess.com, www.chess.com/tv  
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  (pgn’s van partijen downloaden) 
https://www.chess-site.com 
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu  
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk 
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3  
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com 
Antonio Radic (Agadmator): www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA 
Kanaal ChessTalk: https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA  
 
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) 
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder 
 
België 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina) 
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https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  
 
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
 
Eindspelstudies 
ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.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  (tweedehands) 
https://www.raindroptime.com 
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