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22e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn  
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws 
en divers schaaknieuws. 
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. 
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven te lezen. 
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.  
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 184 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (540 leden) en 
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden. 
 
 
 

 
Katja vindt mat-in-twee via dameoffer. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 

 
Pieter en Katja bekijken snelschaakpartij Karjakin en Carlsen. 
 
 

 
Even poseren: Merijn en 1b groep.  
 



 
Groep 1b bestudeert studie Cherkov: wit aan zet maakt remise. 
 
 

 
Groep 2 bestudeert met Nico in quizvorm zijn zwartpartij tegen GM Ulf Andersson.  
 



 
Groep 4 neemt met Merijn 1.d4 repertoire door. 
 
 

 
Altijd aantekeningen maken. 
 
 
 



Achtste Stertrainingen en een NK verslag van Wessel Adema 
De achtste Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn waren 10 april in Denksportcentrum 
Apeldoorn. Er volgen nog twee trainingen van 5,5 uur: meerkamp en openingentraining (beide van 
12.00 – 17.30 uur). 
De komende training is zondag 24 april uur. In de meerkamp gaan groepjes om beurten langs bij 
Merijn, Nico en Karel. Zij schotelen de groepjes negen thema’s voor in quizvorm. Ook kunnen punten 
gescoord worden in een snelschaaktoernooitje.  
Een voorbeeld van een meerkamp staat beschreven in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. 
 
Groepen 1a en 1b  
Deden ongeveer hetzelfde programma.  
De groepjes bespraken met Merijn van Delft de partij  Van Delft – Dongart (Denemarken 1997) in 
quizvorm. In deze partij rokeerde wit kort en zwart rokeerde lang. Er volgde een pionnenstorm en 
een pionoffer om lijnen te openen tegen de zwarte koning. 
De groepjes bespraken met Karel van Delft: 

- Belang van een privétrainer (vooral eigen partijen analyseren, persoonlijke studieadviezen). 
- Hoe word je goed: Veel spelen, eigen partijen analyseren, tactiek, partijen met commentaar 

bestuderen, alles wat je leuk vindt.  
- Partij Katja (wit) OAJK op bord en via Fritz. 1.e4 e5, 2. Pf3 f6. Interessant 3. Pxe5. 
- Openingsvallen van Ebook Exeter club (zie Nieuwsbrief 19). 
- Creativiteit: diverse stellingen uit onder meer het boek ‘Creative chess’ van Avni. 
- Creativiteit is onverwachte verbanden zien. Dat kun je trainen: via stellingen en door 

nieuwsgierig te zijn naar bijzondere mogelijkheden. 
- Zie boeken ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en ‘Schaakideeën’ en het ‘Creatief Toernooi’ boekje: 

www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/43-creatief-toernooi-1994-boekje.   
- Video met 13 tips Magnus Carlsen: www.youtube.com/watch?v=FMaaHd7aFIs. 
- Psychologische tips van bijlage F5 boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. Psychologie gaat over 

hoe je brein werkt en hoe je goed leert. Bijvoorbeeld: je kan beter elke dag iets aan tactiek 
doen dan eenmaal per week veel. 

- Koningsaanval: hand-out uitgereikt en toegelicht, slotcombinatie verliespartij GM Ma tegen 
Raznikov in tien zetten (Groningen, 2014). 

- Pionstructuren: speel snelschaakpartijtje, neem na twee minuten stukken (behalve koning) 
van het bord en beoordeel de pionstructuur. 

- Correspondentieschaken kun je doen via www.chess.com. 
- Video Mansube Mat van Dilaram: www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA.  
- Nalimov tablebase: www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en.  
- Tactiek: veel oefenen, herhalen maar met variatie (zie sites Nieuwbrief 6). 
- Herhaling is de moeder van het leren (Russisch gezegde), herhaling is de vader van de 

verveling (Albanees gezegde). Dus: variatie. 
- Tactiek kun je oefenen via Jeugdschaakpagina van Jeroen Vuurboom: 

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken.  
- Stelling onderzoeken op bord in plaats van in beeldscherm: goed voor concentratie. 

 
Groep 2  
Besprak met Nico Zwirs in quizvorm een partij die hij met zwart tegen GM Ulf Andersson heeft 
gespeeld (Haarlem, 2012):  
http://chess-db.com/public/game.jsp?id=1700014.1036432.7076608.27518 

 
Groep 4 
In een eerdere training had het groepje al de eerste helft van de openingentour gedaan (vooral 1.e4), 
in deze achtste training kwam de tweede helft aan de beurt (1.d4). Er is nu een volledig beeld van het 
totale landschap. Het is belangrijk om van alle openingen in ieder geval de belangrijkste dingen te 
weten, omdat uiteindelijk alle openingen aan elkaar gelinkt zijn. 
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Wessel Adema 

 

 
 
Wessel 19e in NK E 
Stertraining-deelnemer Wessel Adema deed mee aan het NK schaken in de E-categorie in Waalwijk. 
Hij bericht: 
 
Ik heb op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart mijn NK geschaakt. 
De eerste dag moesten we 5 partijen de tweede dag 4 partijen. 
De eerste dag ging erg goed toen heb ik 3 punten gehaald en het de uiteindelijke winnaar lastig 
gemaakt. Dit vind ik mijn mooiste partij. Het is de partij tegen Marthijn Kooistra en ik was zwart. 
 
Kooistra, Marthijn - Adema, Wessel 
NK E Waalwijk, 25.03.2016 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 Pf6 5.Pc3 d6 6.h3 Le6 7.Lb3 0–0 8.Lg5 Pe7 9.Lxf6 gxf6 10.0–0 Kh8 
11.d4 Lb6 12.d5 Ld7 13.De2 Tg8 14.Kh1 Pg6 15.Tg1 Pf4 16.Dd2 Df8 17.Taf1 Dh6 18.h4 Lg4 19.Pe2 
Lxf3 20.gxf3 Dxh4# 0–1 

 
Toernooisite NK E in Waalwijk: www.nbsb.nl/NKe2016.php.  
 

http://www.nbsb.nl/NKe2016.php


 

 
Jelle laat zien hoe je een luchtgaatje voor de koning maakt. 
 
 

 
Hands and Brains: twee duo’s, de een noemt een stuk, de partner moet met dat stuk spelen. 
 



 
Raindrop chess: www.youtube.com/watch?v=-KxOls5f7mE&feature=youtu.be. 
Dat kun je ook online doen: www.raindropchess.com. 

 
Schaakschool Het Bolwerk: kennismakingscursus beginners 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Lessen duren 75 minuten. 
Er is geen schaakschool op woensdagen 27 april (Koningsdag) en 4 mei (Meivakantie). 
 
Vanaf 11 mei begint een nieuwe kennismakingscursus voor kinderen die nog niet kunnen schaken:  
11 mei is een gratis proefles, daarna volgen er nog acht lessen.  
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.  
Instroom is ook mogelijk in groep 1 (niveau ongeveer Stap 1, aanvang 13.30 uur) en het bestaande 
beginnersgroepje (aanvang 16 uur). 
 
De 29e training (6 april) waren er twee groepjes en zeven deelnemers. 
Groep 1: vijf deelnemers, vrij schaken, Stap 1 H15 oef A tien diagrammen en herhaald, Cdrom 
SchaakMat met spelletjes, samen partij tegen schaken is cool, Hands and Brains. 
Hands and Brains: www.youtube.com/watch?v=QpMUsTY3BJ4&feature=youtu.be 
Groep beginners: twee deelnemers, vrij schaken met tips Karel, korte video’s (o.a. Suske en Wiske 
schaken, zie www.schaaktalent.nl, links voor jeugdschakers), Stap 1 H3 oef B, kwartier Lang leve de 
koningin video, Cdrom Schaakmat kinderen om beurten spelletje, Raindrop chess online getoond, 
volgende keer bordspel, partijtje tegen Schaken is Cool, onderling partijtje. 
 
De 30e training (13 april) waren er twee groepjes en zeven verschillende deelnemers. Veerle en Lois 
deden aan twee groepjes mee. 
Groep 1: Vijf deelnemers. Vrij schaken, Stap 1 H15 oef B vijf diagrammen, cdrom SchaakMat, 
Raindropchess op bord. 
Groep beginners: Vier deelnemers. Vrij schaken, schaakapps Carlsen en Alterman met kinderen en 
moeders besproken, Stap 1 cdrom H4 oef A 5x en H5 inleiding verdedigen, kwartier video Lang leve 
de koningin’, Raindropchess op bord. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-KxOls5f7mE&feature=youtu.be
http://www.raindropchess.com/
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Apps Alterman chess en Play Magnus Carlsen 
Voor een paar euro heb je goede apps waar kinderen leuk mee kunnen leren schaken.  
Kijk in de Google Store en de App Store. 
 
Spelen tegen Magnus Carlsen op diverse leeftijdsniveaus: 
https://itunes.apple.com/nl/app/play-magnus-chess/id808138395?mt=8  
Als vijfjarige wist Carlsen kennelijk nog niet dat hij stukken kon slaan, dus je verliest nooit! 
 
Voor Alterman chess:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altermanchess.AltermanChess  
Het is onder andere in het Engels, maar intuïtief heel helder. 
 
De Alterman app is in ontwikkeling. Grootmeester Boris Alterman mailt dat de Android versie sinds 
15 december free download producten heeft. De hele app kost 4 euro.  De Ipad versie kost 3 euro. Er 
komt in april 2016 een webversie ‘Alterman Chess app for schools’ met 1.000 stellingen met diverse 
nieuwe functies (ook voor schaakleraren), zoals onderlinge competities. Nadere informatie volgt. 

https://itunes.apple.com/nl/app/play-magnus-chess/id808138395?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altermanchess.AltermanChess


 
 

 
Bron: www.facebook.com/osseveldwoudhuis/photos/pcb.1643111569035575/1643111169035615/?type=3  

 

10de Bolwerk schaaktoernooi op 4 mei 2016 
Alle kinderen van 6 t/m 14 jaar mogen deelnemen. 
Tijd: vanaf 9.30 uur tot 15.00u. 
Prijsuitreiking is om circa 15.00 uur. 
Locatie: Het Bolwerk, Ravelijn 55 in Apeldoorn. 
Inschrijfgeld is EUR 3,-, dit is inclusief een lunch. 
Indeling naar speelsterkte. 
Alle kinderen die al een beetje kunnen schaken zijn welkom. 
Indeling in 7 groepen (Veld, Pion, Paard, Loper, Toren, Dame en Koning). 
Tussen de partijtjes kan je binnen of buiten even ontspannen. 
Bij minimaal 5 kinderen van dezelfde school, maakt jouw school kans op de Bolwerk wisselbeker! 
 
Meld je aan voor vrijdag 15 april door een e-mail te sturen aan: 
x.gerritse@kbsdezonnewende.nl  
Onder vermelding van naam, geboortedatum, telefoonnummer, school en behaalde schaakdiploma. 
 
 

http://www.facebook.com/osseveldwoudhuis/photos/pcb.1643111569035575/1643111169035615/?type=3
mailto:x.gerritse@kbsdezonnewende.nl


 
Rechts IM Stefan Kuipers. 

 
 

 
IM Alexander Kabatianski. 
 
 



 
Rechts vooraan Armen Hachijan, rechts achter FM Thomas Beerdsen. 
 
 

 
Achter de witte stukken FM Max Warmerdam, rechts achter IM Arthur van de Oudeweetering. 
 



 
IM Merijn van Delft. 
 
 

 
Rechts Nico Zwirs. 
 



 
Rechts FM Sjef Rijnaarts. 
 
 

 
FM Tim Lammens. 
 
 



 
 
 
eFXO Apeldoorn kampioen en promotie naar Meesterklasse 
Het eerste team van eFXO Apeldoorn is zaterdag 2 april in Denksportcentrum Noord kampioen 
geworden in de KNSB 1e klasse B. De Apeldoorners wonnen met 6-4 van UVS. 
Dat betekent promotie naar de Meesterklasse. 
 
IM Arthur van de Oudeweetering heeft een wedstrijdverslag geschreven. 
Zie voor het verslag en partijen in een gameviewer: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/efxo-apeldoorn.htm  
 
Video kampioenswedstrijd: www.youtube.com/watch?v=JHAScmw9WYs&feature=youtu.be 
Zie voor alle partijen ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.  
 

 
 

 
V.l.n.r. FM Thomas Beerdsen, IM Merijn van Delft, FM Tim Lammens en FM Sjef Rijnaarts (foto’s Marco Beerdsen). 
 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/efxo-apeldoorn.htm
http://www.youtube.com/watch?v=JHAScmw9WYs&feature=youtu.be
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen


 
Tegen de Van Foreest-broers. 
 
 

 
 



 
 

 
eFXO Apeldoorn tweede in NK snelschaken voor clubteams 
eFXO Apeldoorn heeft zaterdag 9 april in Groningen meegedaan aan het NK snelschaken voor 
clubteams in Groningen. Het team werd tweede. Merijn van Delft bericht: 
 
Het NK snelschaken voor clubteams in Groningen afgelopen zaterdag (9 april) was een geslaagd 
evenement. Fijne sfeer, uitstekende organisatie met oog voor detail. Het eerste team van de 
organiserende vereniging SISSA, aangevoerd door de broers Jorden en Lucas van Foreest, won het 
toernooi overtuigend, voor eFXO Apeldoorn en Groningen Combinatie. En Passant (met Nijboer en 
Bosboom) moest genoegen nemen met de vierde plaats. Alle persoonlijke uitslagen zijn hier te 
vinden: http://nosbo.nl/nk-snel-teams-2016. 
  
Het enige probleem was dat veel teams de weg naar Groningen niet wisten te vinden. Dat lijkt me 
meer een psychologische dan een praktische kwestie. Nederlanders zijn het niet gewend een uurtje 
langer te reizen. Ik zou er voor willen pleiten dat we elkaars toernooien meer bezoeken. 
 
Een leuke oplossing is om vrijdagavond al naar Groningen te komen. Tim, Sjef en ik werden in 
Schaakcafé Atlantis met open armen ontvangen en hebben er een heerlijk weekendje Groningen van 
gemaakt. Randstedelingen, Brabanders en anderen die dit lezen: volgend jaar gewoon meedoen! 
 
 
 

http://nosbo.nl/nk-snel-teams-2016


 
 

 
eFXO Apeldoorn 2 achtste KNSB ronde. 
 
 

 
Theo Visschedijk rechts achter, vooraan Martin van Dommelen. 

 



 
Visschedijk merkt op dat hij de winst 41…f5 heeft gemist. 

 

Theo Visschedijk wint op eerste bord eFXO Apeldoorn 2 
In de achtste KNSB competitieronde viel Theo Visschedijk in op bord 1 van eFXO Apeldoorn 2. 
Hij scoorde het volle punt: 
 
Loeber, Roderick (2173) - Visschedijk, Theo (1745)  
K.N.S.B. competitie 2A Apeldoorn (8), 02.04.2016 
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 b6 5.c3 Lb7 6.0–0 Pbd7 7.Pbd2 Pe4 8.Da4 Ld6 9.La6 Lxa6 10.Dxa6 Pxd2 
11.Lxd2 0–0 12.c4 dxc4 13.Dxc4 c5 14.Lc3 Pf6 15.Tfd1 De7 16.dxc5 Lxc5 17.b4 Ld6 18.Lxf6 gxf6 19.a3 Tac8 
20.De2 Tc3 21.Td3 Tfc8 22.Tad1 Tc1 23.Pe1 Txd1 24.Dxd1 Td8 25.g3 Lc7 26.Txd8+ Lxd8 27.b5 Dc7 28.a4 Le7 
29.Dg4+ Kh8 30.Kg2 Db7+ 31.Df3 Db8 32.Dc6 Kg7 33.Pd3 Ld6 34.Pb2 La3 35.Pc4 Lb4 36.f3 Dd8 37.De4 Dd1 
38.Dg4+ Kh8 39.Kh3 Df1+ 40.Kh4 Le7 41.Kh5 De2 42.h3 Dc2 43.De4 Dxa4 44.Dc6 Db4 45.e4 Lc5 46.Kh6 Lf8+ 
47.Kh5 Kg7 48.e5 Lc5 49.exf6+ Kxf6 50.De4 Dxb5 51.Dh4+ Kg7 52.Dg5+ Kf8 53.Dd8+ De8 54.Df6 Dd7 55.Pe5 
Dc7 56.Kh6 Ke8 57.Kxh7 a5 58.Kg8 Ld4 59.f4 Lxe5 60.fxe5 a4 61.Df3 b5 62.h4 Dxe5 63.Dxf7+ Kd8 64.h5 a3 
65.Df8+ Kd7 66.Dxa3 Dxh5 67.Da7+ Kd6 68.Db6+ Ke7 69.Dc7+ Kf6 70.Dg7+ Kf5 71.Kf8 b4 72.Dd4 Dh6+ 73.Ke8 
Dg6+ 74.Kd7 Dxg3 75.Dxb4 Dd3+ 76.Ke7 e5 77.Dc5 Kf4 78.Df2+ Ke4 79.Kf6 Dd8+ 80.Kg6 Dg8+ 81.Kh5 Dh7+ 
82.Kg4 Dg6+ 83.Kh3 Df5+ 84.Dxf5+ Kxf5 85.Kg3 Ke4 86.Kf2 Kd3 87.Ke1 Ke3 88.Kd1 Kf2 0–1 

 

 
 
Het tweede team van eFXO Apeldoorn moet in de laatste ronde uit tegen Lonneker minimaal remise 
maken. Zie voor een wedstrijdverslag van teamleider Henk Vinkes: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/efxo-apeldoorn.htm.  

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/efxo-apeldoorn.htm


Tarek en Floortje denken na over een goede zet tijdens een schaakquiz. 

 

 
Quint helpt Harmen met oefeningen van Stap 1 op een laptop. 

 
Schaakquizzen schoolschaakclub De Lettertuin 
De naschoolse schaakclub van basisschool De Lettertuin is een klein clubje.  
Gemiddeld zijn er de laatste tijd zo’n zeven kinderen aanwezig. Het is erg leerzaam en leuk. 
We leren veel via schaakquizzen. Bijvoorbeeld op basis van partijen van Max Euwe’s boek ‘Meester 
tegen amateur’. De laatste vijf keer hebben we partijquizzen van Lucas Smid gedaan. 
Zie voor de quizzen de databank van www.schaaktalent.nl. 
Een korte video geeft een impressie van hoe geconcentreerd de kinderen nadenken: 
www.youtube.com/watch?v=XhjO0qGJg_M&feature=youtu.be.  

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=XhjO0qGJg_M&feature=youtu.be


 
Opgaven uit ‘Chess Training Pocket Book, 300 most important positions & ideas’ van GM Lev Alburt.  
Zie ook www.newinchess.com/Shop/ProductsList.aspx?Keywords=chess%20training%20pocket%20book.  

 

Hoe oefen je tactiek? 
Tactiek oefenen is één van de bouwstenen van een goede schaaktraining. 
Maar hoe oefen je tactiek? 
 
GM Roeland Pruijssers zegt dat hij de Stappenmethode zeven keer heeft doorgenomen. 
 
Zie een discussie op www.chess.com over dit onderwerp: 
https://www.chess.com/forum/view/general/i-finally-learned-how-to-study-tactics-right-and-finally-
improved-my-rating?page=1  
In dit verhaal vertelt de schrijver dat hij oefeningen die hij fout maakte regelmatig herhaalde. 
 
Zie voor een overzicht van tactieksites: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
06%20-%2028%20augustus%20%202015.pdf  
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De Toren begint schaaklessen voor kinderen met autisme 
Schaakvereniging De Toren in Arnhem begint in september met een lesgroep voor kinderen met 
autisme. Dat zegt jeugdleider Jeroen van Onzen. 
Het betreft zes lessen op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. 
Er is plaats voor acht kinderen. De lesserie kost tien euro. 
Locatie: Olympus College in Arnhem. 
Informatie: jeroen@vanonzen.com.  
Site De Toren: www.schaakverenigingdetoren.nl.  
 
 

 
V.l.n.r. Lodewijk Entrop, Jeroen van Onzen en Peter Hamers. 

 

Video interviews Entrop en Hamers over schaken en autisme 
In sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem werd woensdagavond 6 april in het kader van de landelijke 
autismeweek een informatiemarkt over sport en autisme gehouden. 
Lodewijk Entrop speelde schaakpartijen tegen bezoekers. Ook gaf hij informatie over schaken en 
autisme. Peter Hamers en Jeroen van Onzen van De Toren en schaakleraar en psycholoog Karel van 
Delft stonden eveneens in de informatiekraam. 
 
In een video leggen Lodewijk Entrop en Peters Hamers uit waarom kinderen met autisme baat 
hebben bij schaken: www.youtube.com/watch?v=bG0xOQWBxy0&feature=youtu.be.  
 
Informatie over schaken en autisme: 
www.schaken-en-autisme.nl.  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
015%20-%206%20januari%202016.pdf  (item ‘Autistic not weird’). 
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‘Playful activities’ voor jonge schakers van Kostas Giouvantsioudis 
Corresponderen met schaaktrainers over de hele wereld levert veel interessante informatie op. 
De Griekse schaakleraar (en trainer van schaakleraren) Kostas Giouvantsioudis zond informatie naar 
Karel van Delft. Eerder had hij gemaild omtrent een onderzoek van Karel, waarover hij had gelezen in 
het boek ‘Developing Chess Talent’ (vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’). 
Giouvantsioudis zond een link naar een tekst over schaakspelletjes die hij op een schaakconferentie 
in de Armeense hoofdstad Yerevan heeft gepresenteerd:  
http://iccs.chessacademy.am/uploads/images/Playful_activities.pdf.  
Kostas Giouvantsioudis doet promotieonderzoek naar schaken als leermiddel in het onderwijs. 
 
Giouvantsioudis stelt dat schaken niet alleen een denksport is, maar ook een spel dat leren 
bevordert. Bij jonge kinderen moet je met een aantal zaken rekening houden. Schaken vereist 
concentratie en dat is moeilijk voor jonge kinderen. Bovendien zit je op een stoel als je schaakt en 
dat strookt niet met de actieve aard van veel kinderen. Zijn leermethode houdt daar rekening mee. 
Hij presenteert een reeks spelletjes met cognitieve, emotionele en psychomotorische aspecten. 
Een spelletje is bijvoorbeeld ‘Turn taking’: Een groepje kinderen loopt in een kringetje rond een 
schaakbord. Als de leraar het aangeeft, stoppen de kinderen. Twee kinderen doen een zet: eerst wit, 
dan zwart. Als een kind een onreglementaire of slechte zet (stuk weggeven) doet, is hij af. 
Een ander idee is ‘the show’: Een levend schaakspel. Kinderen maken bijvoorbeeld van papier 
hoedjes die stukken symboliseren. Ze dragen witte en zwarte T-shirts. Vervolgens spelen ze een partij 
tegen elkaar. Je kunt afhankelijk van het aantal kinderen ook een stelling bedenken die je uitspeelt. 
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Facebook pagina Ajedrez Didactico: Schaken met je voeten 
De Facebook pagina van Ajedrez Didactico (didactisch schaken) bevat veel inspirerende foto’s en 
video’s: www.facebook.com/AjedrezDidactico/?fref=photo. 
Zie bijvoorbeeld een video van een jongetje dat met zijn voeten schaakt: 
www.facebook.com/AjedrezDidactico/videos/929044440498427. 
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Jacques Kuiper (achter, derde van links) co-captain Schaakstad Apeldoorn bij promotie 13 mei 2000 naar  Meesterklasse. 

 
Correspondentieschaken 
De Nederlandse Bond van Correspondentieschakers (NBC) publiceert regelmatig een nieuwsbrief. 
Zie: www.correspondentieschaken.nl/archief. 
De NBC organiseert een reeks activiteiten: www.correspondentieschaken.nl.  
Op de site staat een handleiding hoe je via NBC kunt correspondentieschaken. 
 
Correspondentieschaken is ook gratis mogelijk via www.chess.com.  
Een account aanmaken via deze site is heel eenvoudig.  
Je kan veel partijen tegelijk spelen.  
Je kunt ook tegenstanders uitdagen een bepaalde opening te spelen. 
Gespeelde partijen kun je als pgn-bestand downloaden. 
 
Leonardo Ljubicic is de 28e wereldkampioen correspondentieschaken. 
Zie voor een interview: http://en.chessbase.com/post/better-than-an-engine-leonardo-ljubicic-1-2.  
 
In Apeldoorn woont een GM correspondentieschaken: Jacques Kuiper. 
Gevraagd naar zijn interessantste partij mailt Kuiper: 
 
http://www.viewchess.com/cbreader/2016/4/10/Game1192526953.html  
Hier kun je de partij Tait - Kuiper vinden. 
Deze is uit 2007, toen waren de machines nog niet zo sterk. 
Tegenwoordig speel ik niet zo veel meer, veel partijen worden remise. 
En als je creatief speelt, zoals ik meestal doe, dan moet je oppassen dat je niet verliest, want de 
Stockfishes en Komodo's van tegenwoordig zijn meedogenloos. 
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Ik doe het eigenlijk alleen om bepaalde openingen te bestuderen. 
Zo is in correspondentieschaakkringen bekend dat Caro-Kann remise is, behalve de 
doorschuifvariant, daar zitten nog onduidelijkheden. 
Ik heb met zwart Frans Winawer gespeeld, en ik begrijp nu dat dit met zwart ook al moeilijk is, 
ondanks de mooie boeken van Moskalenko, helaas toch niet zo goed. 
Die Jonathan Tait van bovenstaande correspondentiepartij is trouwens de schrijver van verschillende 
schaakboeken, die over 1.b3 is beroemd, een heel goed boek. 
 
 
 

 
 

Tweedehands schaakboeken Marc Speijers 
Marc Speijers uit Utrecht biedt via zijn site tweedehands schaakboeken aan: www.schaakboek.nl. 
Via een mailtje kun je je abonneren op zijn nieuwsbrief. 
 
 
 
 

 
 

http://www.schaakboek.nl/


Quote Emanuel Lasker:  ‘When you see a good move, look for a better one.’ 
Emanuel Lasker was 27 jaar wereldkampioen schaken. 
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Lasker en https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Lasker.  
Kinderen (en veel andere schakers) raken al gauw de weg kwijt op het schaakbord. Het advies van 
Lasker is heel nuttig: Probeer twee goede zetten te vinden en kies dan de beste. Zo geef je richting 
aan je schaakdenken. 
Een hulpmiddel is ook GSSAP. Kijk naar Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan. 
 

 
 

 
http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm  

 

  
http://schaakstad-apeldoorn.nl, button ‘toernooien’. 

 
Kalender   

- Zondag 17 april Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
- Woensdag 20 april Schaakschool Het Bolwerk  
- 23 april OSBO kampioenschap FGH in Putten 
- 29 april – 7 mei NK jeugd ABC Rotterdam www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc en 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016 
- Woensdag 4 mei 10e Bolwerk schaaktoernooi  
- Donderdag 5 mei Wageningen Bevrijdingstoernooi rapid www.svwageningen.nl 
- 20 en 21 mei ASV Arnhem vierkampentoernooi 
- Zaterdag 21 mei MuConsult Apeldoorns Rapid kampioenschap 
- Zaterdag 18 juni Derde NK Conditieschaak (www.svlonneker.nl)  
- Zaterdag 18 juni NK Pupillendag http://www.schaakbond.nl/jeugd/njk/nk-pupdag  
- Zaterdag 25 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam 
- ONK Dieren 25 juli – 4 augustus 
- 2-4 september OSKA: Open Schaak Kampioenschap Arnhem 
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Jeugdtoernooien 
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen. 
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Site OSBO: www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 
 
KNSB kalender 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=  
 
Jeugd NK’s  
ABC-categorieën spelen in Rotterdam van vrijdag 29 april t/m zaterdag 7 mei. 
D-categorie speelt in Rijswijk 5 t/m 7 mei.  
E-categorie speelt in Waalwijk 25 en 26 maart. 
Meer info over Apeldoornse en Stertrainingsdeelnemers: zie nieuwsbrief 19. 
 

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

  

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 
 
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24 april en 22 
mei.   
De eerste acht trainingen duren 3 uur, de laatste twee trainingen duren 5,5 uur (van 12-17.30 uur).  

 

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

Schoolschaakclub De Regenboog  www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
 
Sites van Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
 
Schaken en psychologie 
Facebook groep Schaakpsychologie 
 
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
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