
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 23 – 27 april 2016 

De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 

Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 

Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 
Meerkampen Stertraining Schaakacademie Apeldoorn. 
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Schaakschool in Het Bolwerk start woensdag 11 mei nieuwe beginnerscursus voor kinderen 

Wekelijks les van 14.45 - 16.00 uur. Eerst gratis proefles. Dan acht lessen t/m 5 juli. Cursus kost 40 
euro. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.  

Chessbase uitzendingen op woensdagavond van Merijn van Delft 
Merijn meldt: Chessbase uitzending gaat per direct standaard terug naar 20:00 - 21:00 uur. 

 

Kasparov speelt snelschaakpartijen in ‘Ultimate Blitz Challenge’ 28 en 29 april 
www.chess.com/news/kasparov-to-face-caruana-nakamura-so-in-ultimate-blitz-challenge-8044  

 

  
 
23e 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. 
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. 
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 186 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. 
 
 

 
Schaken: een koninklijke sport. Hidde en Karel schaken op Koningsdag. (foto Veerle Weller) 
Video www.youtube.com/watch?v=p4-L7NpLrZ4&feature=youtu.be.  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.chess.com/news/kasparov-to-face-caruana-nakamura-so-in-ultimate-blitz-challenge-8044
http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.youtube.com/watch?v=p4-L7NpLrZ4&feature=youtu.be


 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 



Meerkampen tijdens negende Stertraining  
Stertraining negen van Schaakacademie Apeldoorn was 24 april in Denksportcentrum Apeldoorn.  
 
De tiende Stertraining is 22 mei van 12 – 17.30 uur (openingenstudie met rapidtoernooi). 
Bekijk alvast: www.youtube.com/watch?v=NKXzhbZvZOM. 
 
De negende training waren er meerkampen.  
De deelnemers gingen in drie groepjes langs bij Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.  
Er waren negen trainingsonderdelen.  
Als afsluiting waren er snelschaaktoernooitjes.  
Per onderdeel scoorden deelnemers punten.  
De training duurde van 12 - 18 uur. 
Deelnemers krijgen een uitgebreid trainingsverslag. 
 
Voor impressies, zie een video www.youtube.com/watch?v=-zs_q5LcTTs&feature=youtu.be.  
 
Negen onderdelen meerkampen 
= Merijn: 
Partijquiz 
Eindspelen 
Kloksimultaan 
= Nico: 
Openingsvallen 
Visualiseren 
Tactiek 
= Karel: 
Eindspelstudies 
Studievaardigheden 
Creatieve stellingen 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NKXzhbZvZOM
http://www.youtube.com/watch?v=-zs_q5LcTTs&feature=youtu.be


 
Bas de Boer won een simultaanpartij van Merijn van Delft tijdens de Meerkampen. 
  
 

 

 
 
In de KNSB competitie mistte Bas de Boer 23 april een remisewending: 
De Boer, Bas (1882) - Van der Marel, Lambertus (2198),  KNSB 2A (9), 23.04.2016 (commentaar Bas) 
37.g5 Na een redelijk slechte stelling gekregen te hebben gaf dit de beste kansen 37...Lxb2 38.Tb1 Pa3 39.Dxb3 
Dxb3 40.Txb2 Dxd1 41.Tb8+ Kf7 42.gxf6 De2+ 43.Kg1 g5 44.Lxg5 Pc2 45.f5 DIAGRAM [45.Tb7+ Kg6 46.g4 En 
wit houdt remise! 46...Dxg4+ 47.Kf2 Pd4 48.Tg7+ Kh5 49.Txh7+ Kg6 50.Tg7+] 45...Dd1+ 46.Kh2 Dh5+ 47.Lh4 
De2+ 48.Kh3 Pe3 0–1 
 



 
Vadim (links) en André van Kuijk tijdens Apeldoorns Kroegloperstoernooi. 
 

 
 

Vadim van Kuijk topscoorder OSBO 3E 
Vader André van Kuijk meldt over zoon en Stertrainingsdeelnemer Vadim: 
Niet zijn beste partij, maar wel gewonnen en met 5,5 uit 6 topscoorder uit OSBO 3E. Leuk om met 
zoonlief samen kampioen te worden. Volgend jaar 2e klasse biedt voldoende uitdaging.... 
 
Vadim van Kuijk - Ed Blankestijn  12.04.2016 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 c5 5.e3 cxd4 6.exd4 Pc6 7.c5 Le7 8.Lf4 a6 9.Ld3 0–0 10.0–0 b6 11.Le3 bxc5 12.dxc5 
Pg4 13.Dd2 Pge5 14.Le2 Pxf3+ 15.Lxf3 Tb8 16.Pe2 Pe5 17.Lh5 g6 18.Lf4 Pc4 19.Dd4 Lf6 20.Dd3 e5 21.Lh6 Lf5 
22.Dg3 Lh4 23.Df3 gxh5 24.Dxf5 Te8 25.g3 Lf6 26.Dxh5 Txb2 27.g4 De7 28.Pg3 Dxc5 29.Pf5 Pd2 30.Kg2 Pxf1 
31.Txf1 Dc4 32.Lg5 De4+ 33.Kg1 1–0 



 
 
Waarom oefent de Apeldoornse Stertraining niet met de Stappenmethode? 
In de verslagen van de Apeldoornse Stertrainingen wordt nooit gesproken over oefeningen met de 
Stappenmethode. Daar is een goede reden voor: we werken niet met de methode. 
 
De methode is uitstekend. Zie www.stappenmethode.nl/nl. 
De methode wordt op schaakclubs onderwezen. Ook kun je er uitstekend zelf mee oefenen, in 
boekvorm en via cdroms en dvd’s (geavanceerde Tutor-methode). 
Tijdens de Stertraining gaan we niet bespreken wat clubs doen of wat je zelf kunt doen. 
 
De Stertrainingen beogen een springplank en wegwijzer te zijn voor ambitieuze jeugdschakers.  
We bieden allerlei onderwerpen en werkvormen aan die op clubs niet of weinig aan de orde komen. 
Wat we niet kunnen aanbieden is veelvuldig analyseren van eigen partijen. Dat is wel erg belangrijk, 
je kunt zeggen dat het de sleutel is tot vooruitgang. 
Ambitieuze jeugdspelers doen er goed aan om een privétrainer te zoeken. Eén uur per week is prima. 
Een alternatief is sterke spelers van je club te vragen of ze jouw partijen met je willen analyseren. 
 
 

Cdrom Stap 1 t/m 5 kun je bestellen via de Stappensite van IM Cor van Wijgerden:  
www.stappenmethode.nl/nl/tasc-chess-cd-2.php  (kost tien euro (plus 1,55 euro verzendkosten). 
Dubbel cdrom met Stap 1,2,3 en Fritz 9. Diverse schaakboekhandels verkopen deze dubbel cdrom. 

 

Site Stappenmethode 
www.stappenmethode.nl/nl 
Wikipedia over de Stappenmethode 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stappenmethode  
Interview met IM Cor van Wijgerden 
www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2013/van-wijgerden-nog-niet-klaar-met-de-
stappenmethode  
Verhaal Karel van Delft over schaakdidactiek, met ook bespreking van de Stappenmethode 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken  
Engelstalige video: 
www.youtube.com/watch?v=geT_uPwOFqA 

 

http://www.stappenmethode.nl/nl
http://www.stappenmethode.nl/nl/tasc-chess-cd-2.php
http://www.stappenmethode.nl/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stappenmethode
http://www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2013/van-wijgerden-nog-niet-klaar-met-de-stappenmethode
http://www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2013/van-wijgerden-nog-niet-klaar-met-de-stappenmethode
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken
http://www.youtube.com/watch?v=geT_uPwOFqA


 
Lois vond mat in één door …Pxg2#.  

 

 
Hoe win je een tempo (en kan je je loper redden)? Diagram cdrom Stappenmethode. 
 



       
Hoe verlies je een tempo (en kun je mat zetten)? Oefening cdrom SchaakMat. 

 

 
Folder nieuwe beginnersgroep schaakschool Het Bolwerk. 
Download via www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  

 

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


Schaakschool Het Bolwerk nieuwe beginnerscursus 11 mei 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Lessen duren 75 minuten. Er is geen schaakschool op woensdag 4 mei (Meivakantie). 
 

Nieuwe kennismakingscursus voor kinderen die nog niet kunnen schaken:  
Woensdagmiddag 11 mei is er 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 31e training (20 april) waren er twee groepjes en acht verschillende deelnemers. 
Groep 1: Zeven kinderen. Rondvraag: Lois toont foto van haarzelf en Veerle met Nick Schilder. Video 
Kroegloperstoernooi met Nick bekeken. Truc in Russische opening. Video de ‘Schakende Turk’ 
www.youtube.com/watch?v=RdT4yG8wczQ. Stap 1 H15 oef B tien diagrammen. Eén van de Stappen-
stellingen in Fritz uitgespeeld. Besproken: hoe win je een tempo (via schaak), hoe verlies je een 
tempo (via wachtzet). Solitaire chess gedemonstreerd en geoefend. Vrij schaken en Raindropchess. 
Karel speelde Banter blitz met Keyon. Veerle heeft een video gemaakt van de training: 
www.youtube.com/watch?v=pxIQixust3E&feature=youtu.be.  
Groep beginners: Drie kinderen. Gedanst op muziek Koningsspelen en liedje Nick en Simon. Stap 1 
cdrom H5 oef A. Derde kwartier video Lang leve de koningin. Cdrom SchaakMat. 
 
 

 
IM Stefan Kuipers (midden) en IM Merijn van Delft (links) coachten ook vorig jaar tien deelnemers van het NK-jeugd. 

 

NK jeugd ABC in Rotterdam 
Merijn van Delft meldt: 
 
Van vrijdag 29 april t/m zaterdag 7 mei vindt het Nederlands kampioenschap in de 
leeftijdscategorieën A (t/m 18 jaar), B (t/m 16 jaar) en C (t/m 14 jaar) plaats.  
Gespeeld wordt in Topsportcentrum Rotterdam, Van Zandvlietplein 20, te Rotterdam. 
Meer info over het toernooi is hier te vinden: 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.youtube.com/watch?v=RdT4yG8wczQ
http://www.youtube.com/watch?v=pxIQixust3E&feature=youtu.be


www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc 
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/ 
 
De volgende NK deelnemers hebben dit seizoen één of meerdere trainingen gevolgd bij 
Schaakacademie Apeldoorn: 
Max Warmerdam (A) 
Thomas Beerdsen (A) 
Bas de Boer (A) 
Casper Wouters (A) 
Mick van Randtwijk (C) 
Dries Wedda (C)   
 

 
 
De Sjofar schoolschaakkampioen van Apeldoorn  
Jorinde Klungers meldt: 
 
Vrijdag 22 april was de laatste ronde van het schoolschaakkampioenschap voor de aspiranten (groep 
7 en 8). Het Veluws College stelde als sponsor een locatie beschikbaar. De topklasse werd gewonnen 
door De Schaakmaat 1 en de 1e klasse werd gewonnen door De Schaakmaat 2.  
Maandag 19 april speelden de pupillen (t/m groep 6) hun laatste ronde. De Eben Haezer werd 
kampioen. Apeldoorns schoolschaakkampioen 2016 werd De Sjofar, omdat de Sjofarteams van alle 
scholen de beste resultaten behaalden.  
Ook een Stertrainingdeelnemer deed mee. Katja Tangarife speelde op het tweede bord van het 
eerste team van De Schaakmaat en werd topscorer van de meisjes in de topklasse. 
 

 
 
eFXO 1 kampioen, eFXO 2 degradeert 
Het eerste team van eFXO is kampioen en speelt komend jaar in de Meesterklasse. 

Het tweede team is gedegradeerd. Hoe dat zo kwam vertelt teamleider Henk Vinkes in een 

uitgebreid verhaal op de site van Schaakstad Apeldoorn.  

Stefan Kuipers verslaat het eerste team en meldt een tweede IM-norm voor Max Warmerdam. 

Schaakstad Apeldoorn:  www.schaakstad-apeldoorn.nl.  

KNSB: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2015-2016/klassen/1b  

Naspelen partijen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen  

http://www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2015-2016/klassen/1b
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen


Katja Tangarife versus Quint de Jong. (foto’s Jorinde Klungers) 

 
Katja met beker.  

Katja eerste op PJK voor FGH in Putten 
Jorinde Klungers meldt: 
 
Katja won op 23 april het PJK voor FGH in Putten met 6 uit 7 na een hele spannende strijd. Ze zat in 
de F-groep (2007). Dat betekent dat ze naar het NK mag, de nationale Pupillendag in Roosendaal op 
18 juni. 
Katja won vijf partijen op een rij. Tegen Quint de Jong sloegen de zenuwen te veel toe. Quint won 
terecht, maar verloor de laatste partij na al een eerder verlies. Katja maakte het af door te winnen 
van Karsten Dam. 
Een leuk, gezellig toernooi in een haast huiselijke sfeer en goed georganiseerd. Hopelijk doen er 
volgend jaar meer kinderen mee, want 20 deelnemers is wel erg weinig. Allemaal gaan volgend jaar 
of je nou gaat voor een NK plek of alleen voor een gezellig toernooi voor de jongste doelgroep. 



 
 

 
 

SchaakMat en Vuurboom in les De Lettertuin 
Het niveau van de leerlingen in klas L1 van De Lettertuin in Ede loopt uiteen. Daarom zijn er op 
niveau subgroepjes. Er zijn bijvoorbeeld drie competitiegroepjes. De jongste kinderen zijn bezig met 
het programma SchaakMat. Leerlingen die dat niveau ontstegen zijn, doen zelfstudie. Ze bekijken de 
site ‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen Vuurboom. Ze mogen onderwerpen doen die aansluiten op hun 
eigen interesse en niveau. Zie https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken. 
 

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken


 

 

Simultaans als afsluiting lesserie Paulusschool 
Op de Paulusschool in Utrecht gaf Karel van Delft 19 april vier simultaans van een half uur aan 
kinderen van groep 3. Tijdens de simultaans kregen de kinderen uitleg. Het was de afsluiting van een 
serie van tien lessen. Video: www.youtube.com/watch?v=DcT-vraLv7g&feature=youtu.be.   

http://www.youtube.com/watch?v=DcT-vraLv7g&feature=youtu.be


 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Kijken met je vingers op cbs Oud Zandbergen 
Schaaklessen kun je combineren met oefenen van sociale, emotionele, cognitieve en metacognitieve 
vaardigheden. 
 
Klas H1 van cbs Oud Zandbergen (Huis ter Heide) bekeek 19 april in de schaakles de video ‘Kijken met 
je vingers’. Zie voor de video www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI.  
De kinderen oefenden daarna doofstom schaken door in duo’s een partij tegen www.sparkchess.com 
te spelen.  
Vervolgens bespraken ze met schaakleraar Karel van Delft hun ervaringen. Zie voor een impressie van 
de schaakles www.youtube.com/watch?v=BST_SvyHUls&feature=youtu.be.  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI
http://www.sparkchess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=BST_SvyHUls&feature=youtu.be


 
FM Thomas Beerdsen – GM Zhaoqin Peng. (foto Marco Beerdsen) 

 

 
 
Partij Thomas Beerdsen - Zhaoqin Peng in Bunschoten 
FM Thomas Beerdsen en GM Zhaoqin Peng speelden zaterdag 16 april een spannende rapidpartij 
tijdens het Vis. toernooi van En Passant in Bunschoten. Met dank aan Thomas voor de partijnotatie. 
Peng won het toernooi: www.schaakclubenpassant.nl/nieuws.php?id=1174.  
 
Beerdsen,Thomas (2356) - Peng, Zhaoqin (2391) 16.04.2016 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 c5 4.Pgf3 Pf6 5.e5 Pfd7 6.c3 Pc6 7.Ld3 Le7 8.0–0 a6 9.Te1 g5 10.dxc5 Pxc5 11.Lc2 Pd7 
12.b3 g4 13.Pd4 Pcxe5 14.c4 Db6 15.Lb2 Lc5 16.cxd5 Lxd4 17.Pc4 Lxf2+ 18.Kh1 Pxc4 19.dxe6 fxe6 20.Lxh8 
Lxe1 21.bxc4 Df2 22.Dxe1 Dxc2 23.Dxe6+ Kd8 24.Dd6 Dg6 25.Df4 a5 26.Td1 Ta6 27.Le5 Te6 28.Df8+ De8 0–1 

http://www.schaakclubenpassant.nl/nieuws.php?id=1174


 

 

 
 

 
Collage van Marijke. 

 



 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
Jorden van Foreest en Nick Maatman winnen 4e Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
Het vierde Apeldoorns Kroegloperstoernooi was zondag 20 april sterk bezet. Er deden 39 duo’s mee 
die zeven ronden rapidpartijen (20 minuten p.p.p.p.) tegen elkaar speelden. 
 
GM Jorden van Foreest en Nick Maatman wonnen het toernooi. 
 
Eindranglijst: http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm 
 
Foto’s Harry Gielen:  
https://photos.google.com/share/AF1QipNg_Fpuqb2ubx4lsB1GzEgnJbovhScYCGR_mDQX4LCYA89JSy
JolI9aIom8cvJ9Eg?key=Z01uSUJ6RU04RlZMQmhxVHcwU3hkREhwWnY2MGZB  
 
Het toernooi werd namens Schaakstad Apeldoorn georganiseerd door IM Stefan Kuipers en IM 
Merijn van Delft.  
Rick Kuipers leverde een app waarmee de organisatie (uitslagen, indelingen) via smartphones werd 
gecommuniceerd. 
 
Karel van Delft maakte een korte video, met onder meer een partijanalyse van Nick Schilder die hem 
in de zevende ronde in het Russisch versloeg: 
www.youtube.com/watch?v=mdFLOAYzyC8&feature=youtu.be.  
 
 
 

 

 

 
 

http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm
https://photos.google.com/share/AF1QipNg_Fpuqb2ubx4lsB1GzEgnJbovhScYCGR_mDQX4LCYA89JSyJolI9aIom8cvJ9Eg?key=Z01uSUJ6RU04RlZMQmhxVHcwU3hkREhwWnY2MGZB
https://photos.google.com/share/AF1QipNg_Fpuqb2ubx4lsB1GzEgnJbovhScYCGR_mDQX4LCYA89JSyJolI9aIom8cvJ9Eg?key=Z01uSUJ6RU04RlZMQmhxVHcwU3hkREhwWnY2MGZB
http://www.youtube.com/watch?v=mdFLOAYzyC8&feature=youtu.be


 
 

   

NBC organiseert rapidschaak correspondentietoernooi 
Joop Jansen meldt: 

De NBC organiseert een  rapidschaak correspondentietoernooi, als onderdeel van het 50 jaar bestaan 
van de NBC. Het toernooi begint op 10-05-2016. 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er meerdere groepen gevormd. 
Groepsgrootte wordt 11 (10 partijen), 9 (8 partijen), of 7 (6 partijen), dit afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. 
 
De bedenktijd is 100 dagen voor de gehele partij.  
Er is de mogelijkheid om maximaal 10 dagen verlof op te nemen. 
 
Dit toernooi is unrated. Verder gelden de gebruikelijke regels zoals claimen met de 6 stukken 
tablebase. 
 
Dit toernooi wordt ook aan niet-leden via verschillende kanalen aangeboden met als voorwaarde dat 
ze wel lid worden. 
 
Lidmaatschap van de NBC is 10 euro ter introductie; dan is men meteen lid tot 01-01-2017 (IM, SIM 
en GM-bordschaak gratis). 
 
Elke groepswinnaar ontvangt 50 euro. 
 
De einddatum van de voorronde is 01-11-2016. 
 
Partijen die niet beslist zijn worden gearbitreerd door een groep wijze mannen.  
 
De finale begint op 19-11-2016. Op die dag bestaat de NBC precies 50 jaar! 
 
Inschrijven kan tot en met 05-05-2016 
Hoe in te schrijven? Door een e-mailtje naar: Joop Jansen, jannesnelleke@home.nl 
 
 

mailto:jannesnelleke@home.nl


 
Zwart aan zet geeft onterecht op. Von Popiel – Marco, Monte Carlo 1902. 

 

Quote: It ain’t over until the fat lady sings 
Zie het artikel  ‘Vooruitdenken in een schaakpartij’ van GM Daniel Stellwagen. 
www.schaaktalent.nl/databanktraining/04schaakkrant_aug2003.pdf  
 
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1099222  
 

 
 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/It_ain't_over_till_the_fat_lady_sings  
 

http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/04schaakkrant_aug2003.pdf
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1099222
https://en.wikipedia.org/wiki/It_ain't_over_till_the_fat_lady_sings


 
 

  
 

Tweede Schaaknacht Dokkum 
Christiaan Houpst meldt: 

 
Tweede Schaaknacht Dokkum 20-21 mei 2016. 
Contactpersoon: Christiaan Houpst, schaaknacht2016@gmail.com. 
Meer informatie: www.dedonger.nl.  

 
 

  
MuConsult rapid 18 mei http://schaakstad-apeldoorn.nl  

 
Kalender   

- Woensdag 11 mei Schaakschool Het Bolwerk  
- 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 mei Tweede Schaaknacht Dokkum www.dedonger.nl  
- 20 en 21 mei ASV Arnhem vierkampentoernooi 
- Zaterdag 21 mei MuConsult Apeldoorns Rapid kampioenschap 
- 20-21 mei Tweede Dokkumer schaaknacht www.dedonger.nl/schaaknacht  
- 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 

http://www.dedonger.nl/
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/
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http://www.dedonger.nl/
http://www.dedonger.nl/schaaknacht
http://www.svlonneker.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/njk/nk-pupdag


 
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. 
 

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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