
 

    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 37 – 16 november 2016 
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. 
 

 

 
IM Merijn van Delft geeft Stertraining. Thema rekenen. Ga uit je comfortzone. Voorbij je pijngrens rekenen. 
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37e 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 216 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (536 leden) en op de 
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden. 
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden. 
 
 

 
Stergroep 1-2 bespreekt een partij van Euwe in quizvorm. 
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Stergroep 1-2 maakte via Nico Zwirs kennis met Akiba Rubenstein. 

 
 

 
Stergroep 3 analyseert met Nico Zwirs. 
 
 



 
Merijn van Delft deelt in zijn trainingen met Stergroep 4-5 eigen ervaringen, schaaktechnisch en mentaal. 
 

Verslag derde Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn: voorbij je pijngrens rekenen 
De derde Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn waren zondag 6 november in 
Denksportcentrum Apeldoorn. 
 
Groep 1-2 besprak met Karel van Delft een partij van Euwe in quizvorm. 
We oefenden met schaakprogramma Fritz.  
Ook bekeken we de sites www.chess.com en www.chessgames.com.  
En we bespraken een partij van Morphy.  
De groep besprak met Nico Zwirs de partij Rotlewi – Rubenstein (1907) vanaf zet 19.  
Het thema was koningsaanval.  
Verder werd een eigen partij van Wouter geanalyseerd. 
 
Groep 3 besprak met Nico Zwirs het thema ‘voordelen van geïsoleerde pion en druk zetten’.  
Het thema profylaxe kwam aan de orde bij het bespreken van een partij die Nico de dag er voor in de 
Meesterklasse gespeeld had tegen Iozefina Paulet en een partij Van der Wiel – Joesoepov (1982). 
 
Groep 4-5 besprak met Merijn van Delft het thema rekenen.  
Je moet niet alleen met je stukken manoeuvreren, maar ook rekenen en je kansen pakken.  
Je moet zo diep rekenen dat het pijn gaat doen.  
Hiertoe besprak de groep o.a. de partij Merijn van Delft – Hannes Langrock (Hamburg 2016, zie 
www.hsk1830.de/pages/index=turniere.htm). 
 

 

http://www.chess.com/
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Onderling schaken en film ‘Lang leve de koningin’. 
 
 

 
Consultatie-schaken: twee spelers overleggen over hun zetten tegen een sterkere tegenstander. 

 
 



 
Veerle (links) en Jasmine verslaan als duo het schaakprogramma ‘Schaken is cool’. 
 
 

 
Vince houdt een spreekbeurt over zijn schaakapp ‘Schaken voor Android’. 
 
 



 
Oefening met Jesse en Remco: Ogen dicht, omdraaien, één seconde ogen open, omdraaien, ogen open en  vertellen wat 
je gezien hebt. Je kunt in één seconde veel zien. Dat is op het schaakbord ook zo als je je concentreert. 
 

 

 
Partij bekijken van WK-finalist GM Sergey Karjakin tegen Merijn van Delft (Wenen, 2003). 

 



 
Jesse lost binnen enkele seconden mat in één opgaven op via www.chessmatec.com. 

 
 

 
Jesse daagde Karel uit. Partij genoteerd. Volgende week bespreken. 

 

http://www.chessmatec.com/


 
Tijdens de training hadden we maar één partij van Lois uit de scholencompetitie bekeken. Na het eten bij opa wilde ze 
haar tweede partij bespreken. (foto Marijke Weller) 
 

Schaakschool Het Bolwerk: Vince presenteert app, Jasmine en Veerle verslaan computer 
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Zie pagina www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
 
De 51e training 9 november (11e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal negen kinderen. 
Video met enkele activiteiten:  Vince presenteert app, Jasmine en Veerle verslaan ‘Schaken is Cool’ 
programma en Stephan lost kaart 8 van Solitaire chess op. 
Zie www.youtube.com/watch?v=5ZuWDa7KV-A&feature=youtu.be.  
Groep 13.30 uur: Stelling ChessMovie 5. Partij Euwe 5. Consultatiepartijtje. Introductie Fritz. 
Groep 14.45 uur: Consultatiepartijtje. WK match Carlsen – Karjakin. Via http://chess-db.com partij 
Karjakin – Merijn pgn download en via Fritz bekeken. Fritz uitleg (handleiding databank site 
Schaakacademie). Uitleg www.lichess.org. Lang leve de koningin. Spreekbeurt Vince over schaakapp. 
Groep 16.00 uur: Spreekbeurt Vince met smartphone over ‘Schaken voor Android’. Site 
www.chess.com uitgelegd. Verteld over Max Euwe. Stap 2 H8 inleiding en oef A 10x en één stelling 
oef B. Vrij schaken: tegen Schaken is cool, Raindrop, Solitaire chess. 
 
De 52e training 16 november (12e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal negen kinderen. 
Groep 13.30 uur: WK match via www.chess24.com (Carlsen schoof stelling dicht). Partij Euwe 6. Partij 
Chess Movies 6. Partij Hessel Hulleman jr. – Karel van Delft: vuistregels uit afgeleid. Uitleg Fritz. 
Groep 14.45 uur: www.chessmatec.com. WK match. Video partij Gates – Carlsen. Partij Hulleman – 
Van Delft. Deel analyse Euwe partij. Herdersmat. Terugblik Scholencompetitie met video en foto’s. 
Partij Jesse – Karel (idee van Jesse), genoteerd.  
Groep 16.00 uur: Vrij schaken (partijtjes, kat en muizen, Raindropchess). Terugblik Scholencompetitie 
met video en foto’s, stellingen en site scholencompetitie. WK match. Partij Gates – Carlsen.   
 
Elke groep bekeek een video van oud-wereldkampioen GM Anatoli Karpov tegen een 3-jarige: 
www.1tv.ru/shows/luchshie-deti-strany-obedinyaytes/vystupleniya/malenkiy-shahmatist-mihail-
osipov-luchshe-vseh-fragment-vypuska-ot-13-11-2016  
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Eerste ronde pupillencompetitie Apeldoornse scholencompetitie 
De eerste ronde van de pupillencompetitie van de Apeldoornse scholencompetitie is maandagavond 
14 november in De Zonnewende gehouden.  
 
Tien teams speelden twee partijen met een bedenktijd van 15 minuten per persoon per partij.  
De uitslagen staan op de site van de scholencompetitie www.vcsc.nl.  
Op de site komen ook de uitslagen van de aspirantencompetitie te staan. 
Zie www.vcsc.nl/index.php/pupillen/algemeen-4/61-programma-en-stand-pupillen. 
 
Schaakschool Het Bolwerk deed ook met een team mee. De vier spelers (Remco, Lois, Jesse en Vince)  
speelden voor het eerst van hun leven een echte partij. Dat was even wennen.  
Remco en Vince kwamen goed te staan, maar gaven daarna te veel stukken weg. Jesse zette zijn 
tegenstander een keer mat, maar had dat niet door. Lois gaf op in de eerste partij toen ze schaak 
werd gezet, terwijl ze het schaakgevende stuk tweemaal kon slaan en bovendien zelf schaak gaf.  
Dat zijn allemaal leermomenten.  
Er is een verschil tussen ‘kennen’ en ‘kunnen’. De ‘Drie gouden regels van de opening’ kennen de 
kinderen vanuit de lessen. Dat kunnen toepassen als je voor het eerst een echte partij speelt is lastig. 
Het is een kwestie van ervaring opdoen, dan komt het vanzelf goed. 
Hidde en Stijn waren aanwezig als supporter.  
Karel heeft een paar partijtjes gefilmd en die bespreken we in de lessen.  
 
Sfeerimpressie: 
www.youtube.com/watch?v=7nqAM_Ae2h0&feature=youtu.be 
Ronde 1 De Regenboog 2 – Schaakschool Het Bolwerk: 
www.youtube.com/watch?v=0ysRXy41zko&feature=youtu.be  
Ronde 2 Schaakschool Het Bolwerk – De Regenboog 3: 
www.youtube.com/watch?v=viGcjGSC2pc&feature=youtu.be  

 

http://www.vcsc.nl/
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Nieuwe schema’s Apeldoornse scholencompetitie 
De schema’s  van de Apeldoornse scholencompetitie zijn iets gewijzigd, meldt organisator Chris 
Doornekamp. Zie hier onder. Zie ook de site www.vcsc.nl.  
 

 

 
 
 

http://www.vcsc.nl/


 
Wisselschaak: Ieder blijft op eigen helft en zet de stukken zo snel mogelijk in de goede beginopstelling. 
 
 

 
Mat zetten met koning en dame versus koning: ‘hok’ steeds kleiner maken en oppassen voor pat. 
 



 
Mat zetten is best even puzzelen. 
 
 

 
Tactiek oefenen via digibord. 
 

 



Schaaklessen op de Paulusschool 
Op de Paulusschool in Utrecht krijgen kinderen uit groepen 3 en 4 ook dit seizoen weer schaaklessen 
van Karel van Delft. Eerst krijgen twee groepen 4 tien lessen, daarna twee groepen 3. Deelname 
gebeurt op basis van interesse. Van de twee groepen 4 doen 39 kinderen mee. Kinderen krijgen 
wekelijks een half uur les en mogen een half uur vrij schaken. Er zijn twee beginnersgroepjes en twee 
groepjes gevorderden (kinderen die de schaakregels kennen). 
De kinderen krijgen schaakkennis, ze oefenen en ze leren hoe ze zelf thuis of op school gevarieerd 
met schaken bezig kunnen zijn. 
 
Alle kinderen hebben een kopie in Word-formaat van het boekje ‘Ik leer schaken’ gekregen. Voor een 
preview van het boekje, zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken. De juffen tonen in 
de klas de film ‘Lang leve de koningin’ (www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I). De kinderen 
hebben een businesskaartje van Karel gekregen met het adres van de site www.schaaktalent.nl. Via 
de button ‘leren schaken’ kunnen ze diverse sites vinden zoals Troyis en Raindrop chess. 
Karel geeft tips hoe je thuis kan schaken. Bijvoorbeeld ‘praatschaken’. Je kan aan iemand vragen om 
tegen je te schaken en daarbij hardop te denken. Zo leer je spelenderwijs. 
 
Elke les komen er drie onderwerpen aan de orde. 
In de beginnersgroepen bekijken we onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’ en doen we via een 
digibord oefeningen van de Stappenmethode. Ook doen we elke les minichess-oefeningen. Zoals 
Wisselschaak, met paarden pionnen slaan en ‘kat en muizen’ (dame versus acht pionnen).  
In de gevorderden groepen doen we oefeningen van de Stappenmethode, spelen we samen partijtjes 
tegen ‘Schaken is cool’ (www.schaken.wiltsite.nl) en we oefenen vaardigheden zoals mat zetten met 
koning + dame versus koning.  
 
Karel oefent met de groepen ook diverse spelvormen. Bijvoorbeeld schaken op een bord van vijf bij 
vijf velden. Karel heeft de klassen zo’n geplastificeerd bordje gegeven. Ook hebben we ‘Hands and 
Brains’ geoefend: je speelt met duo’s, een kind noemt een stuk (of pion) en zijn partner moet met 
dat stuk een zet doen.  
 
 

 

 
 

Gymnasium Apeldoorn kwalificeert zich voor NK schoolteams 
Het Gymnasium Apeldoorn heeft zich geplaatst voor de finale in categorie VO I (alle leerjaren).  
Het team bestaat uit Dries Wedda, Mick van Randtwijk, Casper Wouters en Xiaohao Buitenhuis. 
De finale wordt gespeeld tijdens het Tata Steel Chess Tournament op 13 januari 2017. 
Dries Wedda van Gymnasium Apeldoorn scoorde de meeste punten (6,5 uit 7). 
Zie www.schaakbond.nl/nieuws/eindstand-kwalificatie-nk-vo-2016-2017.  
Eindstand kwalificatie 1, VO I: http://nkscholen.schaakbond.nl/nieuws/2017/voi-1. 
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Jeugdclubcompetitie KNSB + analyse partij Wedda - Beerdsen 
De derde ronde van de Jeugdclubcompetitie van de KNSB was zaterdag 12 november.  
Zie www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdclubcompetitie/2016.  
Apeldoorner Thomas Beerdsen viel op het laatste moment in als invaller bij De Schaakmaat A1. Als 
invaller moest hij op bord 4 plaatsnemen. Daar remiseerde hij met Stertrainingsdeelnemer Dries 
Wedda, die speelt voor Oud Zuylen Utrecht A1. Dries Wedda tekent voor onderstaande analyse. 

 

 
21...cxb4?? 22.Pf5! wint. 
 

 
32.Tf1????? hiermee geeft wit de winst weg. 

http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdclubcompetitie/2016


 
 

 
Wit profiteert niet van de zwarte blunder 42…Pd7??. 

 
Wedda, Dries (2012) - Beerdsen,Thomas (2402)   
(6), 12.11.2016 [analyse Wedda, Dries] 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Pbd2 0–0 5.e3 b6 6.a3 Le7 7.Ld3 d5 8.0–0 c5 9.cxd5?! Wit geeft hier 
het openingsvoordeel weg. [9.dxc5 bxc5 10.b3] 9...exd5 10.b3 Pc6?! [10...La6 11.Lxa6 Pxa6 12.Lb2 
Pc7= met het idee Pe6.] 11.Lb2 Lb7 12.dxc5 bxc5 13.Tc1 Ld6? [13...Tc8N 14.e4 d4 het idee om e5 
door te zetten heeft nu minder effect, want de zwarte loper staat nu niet kwetsbaar op d6.] 14.Dc2? 
[14.e4 d4 15.Lb5 Hier merk je al dat de zwarte loper redelijk onhandig staat: 15...Pe5 16.Pxe5 Lxe5 
17.f4 Lc7 18.Ld3] 14...Tc8?!N [Na 14...h6 heeft wit niet de optie om te ruilen op f6 en op h7 een pion 
mee te pakken. 15.Tfd1 (15.e4N d4 16.Pc4 Lf4 17.Tce1 Pd7= en zwart heeft voldoende controle over 
e5.) 15...Te8N 16.Pf1 Tc8 17.Dd2 zetverwisseling met notitie bij 17.Pg3.] 15.Tfd1?! [15.Lxf6 is beter: 
15...Dxf6 16.Lxh7+ Kh8 17.Ld3] 15...h6 16.Pf1 Te8 17.Pg3?! [17.Dd2 voorkomt 17...d4? met 18.Lf5 
Tc7 19.exd4 cxd4 20.Pxd4 Pxd4 21.Dxd4± .] 17...Pe5?! Dit leidt tot geforceerde stukkenruil en dat is 
niet echt in de spirit van een 'hanging pawns-structuur'. [17...d4! 18.Lc4! (18.exd4 Pxd4 19.Pxd4 cxd4 
20.Lc4 Le5=) 18...Pe5 (18...dxe3?? 19.fxe3 Txe3 20.Dg6+-) 19.Pxe5 Lxe5=] 18.Pxe5 Lxe5 19.Lxe5 Txe5 
20.Db2 De7 21.b4! Thematisch: wit probeert de zwarte hangende pionnen vast te leggen. 
21...cxb4?? [21...c4 22.Pf5 De6 (22...Dc7 23.Pd4) 23.Pd4 De7 24.Lf5] 22.Pf5! Txf5 [22...De6 23.Dxb4 
Lc6 24.Pd4 De8 25.Txc6! Txc6 26.Lb5+-] 23.Lxf5+- Txc1 24.Txc1 bxa3 25.Db3?! [25.Dd4 a6 26.Dc5 
Dxc5 27.Txc5 leidt tot een makkelijk gewonnen stelling,] 25...g6? [25...a5 om ...Db4 voor te bereiden 
is een betere poging.] 26.Ld3? [26.Lc8 Lxc8 27.Txc8+ Kg7 28.Tc1+-] 26...d4 27.exd4 Kg7 28.Ta1 a2 
29.Dxa2 Dd6 30.Le2 Hier begon ik wat tijdnood te krijgen. [30.h3; 30.Dxa7 Pg4 31.Dxb7 Dxh2+ 32.Kf1 
Dh1+ 33.Ke2 Dxa1 34.Lc4] 30...Dxd4 31.Dxa7 De5 32.Tf1?? ??? Ik had de volgende zet van zwart 
gezien, maar in tijdnood speel ik hem alsnog. [32.Te1 De4 33.f3 heb ik hier gewoon even niet gezien.] 
32...Lxg2! 33.Kxg2= Dit eindspel is remise, maar biedt betere kansen voor wit. 33...Dxe2 34.De3 Dc4 
35.Te1 h5 36.h3 Pd5 37.De4 Dxe4+ 38.Txe4 g5 39.Kg3 h4+= 40.Kf3 Kg6 41.Td4 Pf6 42.Ta4 42...Pd7?? 
Dit verliest. [42...Kf5=] 43.Ta5??  Wit profiteert niet. [43.Ta6+ f6 (43...Kf5 44.Ta5+ Pe5+ 45.Ke3 Ke6 
(45...f6 46.f3 Ke6 47.Ta4 Pg6 48.Ta6+ Kf5 49.Ta5+ Pe5 50.Tb5) 46.Ta4) 44.Ke3 Kf5 45.Ta5+ Pe5 46.f3 
Ke6 47.Ta4 Kf5 48.f4] 43...f5= 44.Ta4 Pf6 45.Kg2 Kf7 46.Kf3 Kg6 47.Kg2 g4 48.hxg4 fxg4 49.f3 gxf3+ 
½–½ 



 
 

De Schaakmaat Pepernotentoernooi 2016 
De Schaakmaat houdt vrijdagavond 2 december het traditionele Pepernotentoernooi. 
Je kunt je als viertal inschrijven. 
Je kunt je ook alleen inschrijven, dan zorgt de organisatie dat je in een viertal speelt. 
Deelname staat open voor: 
* Jeugdleden van de Schaakmaat + familie en vrienden 
* Andere kinderen die het leuk vinden om te schaken 
* Volwassen leden van de Schaakmaat + (klein)kinderen 
Datum en tijd: vrijdag 2 december, van 18:30 uur tot circa 21:30 uur (graag 18:15 uur aanwezig zijn). 
Locatie: De Stolp, Violierenplein 101 Apeldoorn. 
Aanmelden bij Jorinde Klungers (jeugdleider), via e-mail: jorindeklungers@gmail.com (uiterlijk 
dinsdag 29 november) of op de clubavond. 
Bij opgave vermelden: namen van alle spelers, op volgorde van speelsterkte (eerstgenoemde is de 
sterkste).  
Zie ook www.deschaakmaat.nl/index.php/189-verenigingsnieuws/1454-pepernotentoernooi-2016  
 

 

 
 

Het 2e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi 
Zaterdag 3 december in Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22 in Apeldoorn. 
Van 13.00 tot 17.15 uur. 
Achtkampen ingedeeld op speelsterkte. 
Speeltempo 15 minuten per persoon per partij. 
Drie prijzen per achtkamp. 
Inschrijfgeld 6 euro, te betalen aan de zaal. 
Meer informatie en aanmelden: www.schaakpromotieapeldoorn.nl  

mailto:jorindeklungers@gmail.com
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/189-verenigingsnieuws/1454-pepernotentoernooi-2016
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Leerlingen van cbs Oud Zandbergen oefenen wekelijks met Chessmatec. 

 
Chessmatec ook in het Nederlands 
Het schaakprogramma Chessmatec is nu ook in het Nederlands. 
Met dit programma kunnen kinderen op een speelse manier leren schaken. 
GM Boris Alterman meldt dat een aantal bugs in het programma is opgelost. 
De nieuwe versie is alleen bereikbaar als je inlogt via de site www.chessmatec.com.  
Dus niet via apps voor smartphones of tablets.  
Er zijn diverse functies toegevoegd. Er is ook een snellere server. 
 

http://www.chessmatec.com/


 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
Thomas Beerdsen - David Lobzhanidze:  zwart speelt verliezende zet.  

 



 
Thomas Beerdsen - David Lobzhanidze:  mat in drie. 

 
 

 
Sergey Tiviakov - Roelands Pruijssers. Roeland's 5...g5? (te vroeg actie op de koningsvleugel) was een instructieve fout 
vanwege 6.d4! (stelling openen). Commentaar Merijn van Delft. 

 



 
Max Warmerdam – Jasper Geurink. 25.Tc1? van Max laat 25...Lxa3! toe met enorme aanval.  
Commentaar Merijn van Delft. 

 

 
Maurice Schippers - Armen Hachijan. 41...Dd8 van Armen laat 42.Txg7! toe (waarna Armen  
zich nog knap wist terug te vechten naar remise en daarmee een belangrijk matchpunt redde).  
Commentaar Merijn van Delft. 



 
Foto’s Ed van der Meulen: https://photos.google.com/share/AF1QipNMO3GU5k3H_wc0zQD7OihSBVQD1SNI-7NDiZUJ-
sV7VJW8VR7tPmyBrCRnc7UEzA?key=S0R1Nkh0MHZoSXROZ1poUHFreTVlX3RoaDh6by1B 

 

KNSB ronde 3 MuConsult 1 en 2 en promotieklasse De Schaakmaat 
Zaterdag 5 november was de derde KNSB ronde en de derde ronde van de OSBO-promotieklasse.  
MuConsult Apeldoorn 1 speelde uit 5-5 tegen Groningen en staat nu vijfde in de Meesterklasse. 
GM Roeland Pruijssers was deze ronde verslaggever. Zijn verhaal staat op de site van Schaakstad 
Apeldoorn. Bij zijn verhaal staat een link naar de partijen. 
Sites: http://schaakstad-apeldoorn.nl en www.deschaakmaat.nl. 
Verslag site Groningen: http://gc1.groningercombinatie.nl.  
 
 

 
Publiek schaakt overdag op het Max Euwe plein. 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipNMO3GU5k3H_wc0zQD7OihSBVQD1SNI-7NDiZUJ-sV7VJW8VR7tPmyBrCRnc7UEzA?key=S0R1Nkh0MHZoSXROZ1poUHFreTVlX3RoaDh6by1B
https://photos.google.com/share/AF1QipNMO3GU5k3H_wc0zQD7OihSBVQD1SNI-7NDiZUJ-sV7VJW8VR7tPmyBrCRnc7UEzA?key=S0R1Nkh0MHZoSXROZ1poUHFreTVlX3RoaDh6by1B
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://gc1.groningercombinatie.nl/


 
Standbeeld Max Euwe op het Max Euwe plein. 

 
30 jaar Max Euwe Centrum 
Het Max Euwe Centrum in Amsterdam bestaat 30 jaar. 
Naamdrager is de enige Nederlandse wereldkampioen Max Euwe. 
Het jubileum werd 8 november gevierd met een receptie in Holland Casino aan het Max Euwe plein. 
Voor meer informatie: www.maxeuwe.nl. 
 
 

http://www.maxeuwe.nl/


 
Thomas Beerdsen ontmoet Magnus Carlsen in Schagen, mei 2006. (foto Marco Beerdsen) 

 

 

 
Live commentaar via https://chess24.com/en/wcc2016.  

 
WK match Carlsen – Karjakin  
De WK match tussen wereldkampioen GM Magnus Carlsen en uitdager GM Sergey Karjakin kun je op 
een aantal sites volgen. De match is in New York van 11 – 30 november. 
Zie www.chessbomb.com/arena/2016-carlsen-karjakin-world-chess-championship,  www.chess.com,  
https://chess24.com/en/wcc2016 en http://en.chessbase.com.   
Nederlands: www.schaaksite.nl.   
Carlsen denkt 25 minuten: 
www.youtube.com/watch?v=6EnIqenzaSM&list=TLGGfxGt2bCjrNkxNTExMjAxNg.  
Zie ook onderstaande links.  

https://chess24.com/en/wcc2016
http://www.chessbomb.com/arena/2016-carlsen-karjakin-world-chess-championship
http://www.chess.com/
https://chess24.com/en/wcc2016
http://en.chessbase.com/
http://www.schaaksite.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=6EnIqenzaSM&list=TLGGfxGt2bCjrNkxNTExMjAxNg


 

 
De site van Agon, organisator van het WK is http://nyc2016.fide.com.  
Zie ook https://worldchess.com  

 
 

 
GM Daniel King presenteert op zijn YouTube-kanaal dagelijks een samenvatting van de WK-partijen. 
Kanaal: www.youtube.com/user/PowerPlayChess?feature=em-u.  

 
 

 
Chessbase heeft een gameviewer op internet waarmee je de eerdere partijen tussen Carlsen en Karjakin kunt naspelen: 
www.viewchess.com/cbreader/2016/11/11/Game102228875.html.  

 

http://nyc2016.fide.com/
https://worldchess.com/
http://www.youtube.com/user/PowerPlayChess?feature=em-u
http://www.viewchess.com/cbreader/2016/11/11/Game102228875.html


 
 

 
 

New In Chess gratis magazine Carlsen – Karjakin 
Schaaktijdschrift New In Chess biedt een gratis magazine aan over de WK-match Carlsen – Karjakin. 
De special is beschikbaar via New In Chess magazine app (iOS en Android) en als downloadbaar pdf. 
Download via:  www.newinchess.com/special.  
Of zie : https://issuu.com/newinchess/docs/newinchess_2016_7_carlsen-karjakin_   
Zie ook: www.newinchess.com.  

 

http://www.newinchess.com/special
https://issuu.com/newinchess/docs/newinchess_2016_7_carlsen-karjakin_
http://www.newinchess.com/


 
IM Sipke Ernst (links) – IM Magnus Carlsen, Wijk aan Zee 2004. (foto Karel van Delft) 

 
 

 
Sergey Karjakin – Merijn van Delft, Wenen 2003.  

 

 



Verhalen en partijen Carlsen – Ernst en Karjakin – Van Delft 
Zie hier onder twee verhalen uit de emailberichten van Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn. 
 
Uit het archief: SBSA email bericht  159, 26 januari 2004  
 
Sipke in Corus 
IM Sipke Ernst, 1e/2e bordspeler van BIS, is tweede geworden in de grootmeestergroep C van Corus. 
In het vorige berichten wierpen we de vraag op of Sipke de B-groep zou winnen. Alert reageerde 
Renzo Verwer uit Amsterdam. Dat zou wel niet dacht hij, want Sipke speelde in de C-groep. Sipke is 
echter tweede geworden en beste Nederlander in de C-groep en daarmee promoveert hij naar de B-
groep. De vraag of hij de B-groep wint is volgend jaar derhalve zeker aan de orde Renzo. 
De foto is genomen net voor zijn partij tegen de winnaar van de C-groep, de 13-jarige IM Magnus 
Carlsen uit Noorwegen, die net als Sipke een GM-norm scoorde. Daar gaat de wereld nog meer van 
horen. Sipke heeft overigens nu nog één GM-norm nodig en dan is hij grootmeester. Overigens heeft 
Daniel Stellwagen, die onlangs nog training gaf bij Jeugd Ontmoet de Meesters, op een punt na zijn 
laatste GM-norm gemist. Hij kan er mee leven, vertelde hij. Met 50 procent in zo’n groep heb je wel 
laten zien wat je kunt.  De 18-jarige Jan Smeets, die derde  werd in de C-groep, haalde zijn derde GM-
norm. Hij is nu Nederlands jongste grootmeester. 
Je kunt het toernooi nakijken en naspelen op www.coruschess.com 
De partij van Sipke ging als een nachtkaars uit. Hij had lekker zitten voorbereiden met Merijn. De 
heren hadden naar 17. Dg3 gekeken. Speelt Magnus 17. De2. Gaat Sipke gelijk de fout in met 17..c5. 
Even Db6 en pion d6 staat gedekt. Achteraf is het allemaal zo simpel. Overigens vonden Merijn en 
ondergetekende in de perskamer tijdens de partij één partij in een database met dat vervolg. Die had 
notabene GM Jan Gustafsson (een vriend van Merijn die ook voor Apeldoorn heeft gespeeld) met 
zwart gehad. Die partij eindigde in remise via zetherhaling, na uiteraard Pg6 en een paar offers. 
Vriend Magnus (door Sipke een week eerder op ICC nog geplet in blitz met 9-1) koos echter vrolijk 
voor 24. gxf7, iets wat de tegenstander van Gustafsson mooi gemist had. 
Even een vervelende uitglijder maar voor de rest blijft Sipke natuurlijk een voorbeeld voor ons allen!  
En voor wie de degens met hem wil kruisen: op het Schaakfestival geeft hij vanaf 16.00 uur een 
simultaan aan maximaal 16 tegenstanders. 
 

Erratum  
In bovenstaande tekst staat ten onrechte dat Sipke met 9-1 zou hebben gewonnen van Carlsen. Dat 
klopt niet. Sipke meldt desgevraagd: 

 

 
 

Magnus Carlsen - Sipke Ernst 
Corus Chess 2004 Wijk aan Zee (12), 2004 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 Pd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 e6 
11.Lf4 Pgf6 12.0–0–0 Le7 13.Pe4 Da5 14.Kb1 0–0 15.Pxf6+ Pxf6 16.Pe5 Tad8 17.De2 c5 18.Pg6 fxg6 
19.Dxe6+ Kh8 20.hxg6 Pg8 21.Lxh6 gxh6 22.Txh6+ Pxh6 23.Dxe7 Pf7 24.gxf7 Kg7 25.Td3 Td6 
26.Tg3+ Tg6 27.De5+ Kxf7 28.Df5+ Tf6 29.Dd7# 1–0 

 
Uit het archief, SBSA email bericht 130, 29 augustus 2003 
 
Goddelijke Inspiratie in Wenen  
In de film "Amadeus" van Milos Forman wordt het muziekgenie W.A.Mozart door de minder 
begaafde componist Salieri vergiftigd omdat laatstgenoemde wraak wil nemen op God. 
    Wraak, omdat God een platte, simpele en vulgaire pummel (Mozart) de gave gegeven had om 
tegelijkertijd de meest schitterende muziek sinds mensenheugenis te componeren en de grootste 
losbol, rokkenjager en proleet van Wenen te zijn. 

http://www.coruschess.com/


    Wraak, omdat de harde, gelovige, werker Salieri zijn leven in dienst van 
componeren had gesteld, zonder dat daar ooit iets bijzonders uit voortgekomen was; omdat hij wel 
genoeg talent had om de muziek van Mozart te herkennen als de geniaalste muziek ooit geschreven, 
maar ook de aristocratische verfijning had om in te zien dat er in de wereld niets erger is dan 
vulgariteit, platheid en lomp gedrag. 
Salieri voelt zich in de maling genomen door God, maar hij weet niet waarvoor. Ja, voor zijn pijnlijke 
middelmatigheid, misschien.  
     Salieri's plan is briljant: hij laat Mozart een schitterende dodenmis (het Requiem, KV 626) schrijven 
voor een anonieme opdrachtgever, en vermoordt Mozart op het moment dat de Mis klaar is. 
Vervolgens steelt hij het origineel, en zegt tegen de treurende Keizer dat hij, Salieri, een Mis voor zijn 
overleden vriend Mozart geschreven heeft. Natuurlijk slechts ter meerdere glorie van het genie 
Mozart. De begrafenis van Mozart wordt natuurlijk een triomf voor Salieri: ZIJN schitterende muziek 
wordt tijdens de begrafenisplechtigheid gespeeld, en God moet machteloos toezien hoe de meest 
verfijnde compositie aller tijden wordt toegeschreven niet aan zijn lieveling Mozart, maar aan zijn 
ongetalenteerde rivaal Salieri. 
Ziedaar hoe men wraak kan menen op het Opperwezen.  
     Het loopt anders. Mozart sterft inderdaad, maar Salieri weet de originele muziek niet te 
bemachtigen. Het Requiem blijft onvoltooid, Mozarts lijk wordt in een troosteloos massagraf 
gegooid. Salieri wordt vergeten, Mozarts Requiem wordt beschouwd als een geschenk uit de Hemel 
en door sommigen als een bewijs dat God wel degelijk bestaat. Wraak op God 
mislukt altijd.  
     Wenen, 212 jaar later. Het Vienna Open schaaktoernooi 2003. Merijn van Delft, in Nederland 
vooral bekend van zijn nederlagen tegen S. Becic en R. Boedicker, en zijn gebrek aan het goed 
bestuderen van indelingen, beleeft triomfen door eerst de volgens velen toekomstig 
Wereldkampioen Sergej Karjakin op remise te houden, en vervolgens zonder 
enige voorbereiding de nr. 81 van de wereld, Konstantin Landa, een halfje af te snoepen. Een tweede 
IM-norm ligt voor het oprapen. De 2400 nadert met rasse schreden. 
     In Nederland heerst verwarring. Deze schaker, die op de interne van Euwe niet eens bij de eerste 3 
eindigt, die nog nooit een Grootmeester op remise hield, die tegen Henk-Jan Visser met moeite gelijk 
speelt met snelschaken, lijkt in Wenen aangeraakt door de hand van God zelf. Zelfs zijn trouwste 
supporters beginnen te twijfelen. Worden zij door God in de maling genomen? Op de proef gesteld? 
Maar waarvoor dan? Of worden zij, zoals Salieri, gestraft voor hun verschrikkelijke middelmatigheid? 
     Het kan bijna niet anders. De schaker waarvan iedereen tot aan Loek van Wely toe overtuigd was 
dat hij volstrekt talentloos was, wordt nu in de Schaakhemel op handen gedragen. Hij is de 
Uitverkorene.  
     Wij, de Salieri's, de thuisblijvers, moeten het accepteren. Wij zullen zelf altijd  middelmatige 
knoeiers blijven, omdat wij niet de hoogmoed hebben naar Wenen te reizen om daar ons geluk te 
beproeven. Omdat we menen dat er belangrijker zaken zijn dan remise maken tegen een 2600-
speler. Maar nooit geschoten is altijd mis. Je kunt wel kritiek op iemand hebben omdat hij zelf niet 
weet waarom hij  opeens zulke mooie prestaties levert, omdat hij eigenlijk een heel gewone jongen 
is, en omdat hij eigenlijk gewoon verschrikkelijk veel geluk heeft dat God even zijn handje vasthoudt,- 
maar wraak op God mislukt altijd. 
     Wat blijft is een mooi resultaat in Wenen, en het zoveelste bewijs dat Einstein ongelijk had, toen 
hij beweerde dat God niet dobbelt. 
Auteur: Arne Moll (met instemming auteur overgenomen van Euwe On Line) 
 

Karjakin, Sergey (2560) - Van Delft, Merijn (2322)  
Open, 18.08.2003 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 Pd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 e6 11.Lf4 Pgf6 
12.0–0–0 Le7 13.Pe4 Da5 14.Pxf6+ Pxf6 15.Kb1 0–0 16.Pe5 Tad8 17.Dg3 Kh8 18.c4 Pd7 19.Td3 Lf6 20.Thd1 
Pxe5 21.Lxe5 Lxe5 22.Dxe5 Db4 23.Dc5 Da4 24.b3 Da6 25.g4 b5 26.Tc3 Db6 27.Dxb6 axb6 28.cxb5 cxb5 29.Tc6 
Td5 30.Txb6 e5 31.a4 bxa4 32.bxa4 exd4 33.Td3 f5 34.Tb5 Txb5+ 35.axb5 Tb8 36.Tb3 fxg4 37.Kc2 g6 38.hxg6 
Kg7 39.Kd3 Kxg6 40.Kxd4 Kf5 41.Ke3 Tb6 42.Ke2 h5 43.Kf1 h4 44.Kg2 Kf4 45.Tb4+ Kf5 46.Tb1 Kf4 47.Tb3 Ke4 
48.Tb4+ Kf5 ½–½ 

 



 
 

Tata Steel Chess Tournament 2017 en NK journalisten 
De 79e editie van het Tata Steel Chess Tournament vindt plaats van 13 tot en met 29 januari 2017.  
Het traditionele NK journalisten is van donderdag 19 januari tot en met zondag 22 januari 2017. 
Site: www.tatasteelchess.com.  
Persbericht over Tata Steel Challengers met deelname van Nederlands kampioen GM Jorden van 
Foreest: www.tatasteelchess.com/news/12/participants-tata-steel-challengers-2017.html.  
 
 
 
 
 

        
Wit aan zet                           Bronstein in Apeldoorn  

 
Quote Bronstein: ‘Russen zijn sterk omdat we tot het eind van een combinatie kijken.’ 
Dat vertelde GM David Bronstein in 1995 aan Karel van Delft toen hij bij hem logeerde in Apeldoorn. 
Zie nieuwbrief 15 voor een interview met Bronstein uit het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. 
Hieronder staat een verhaal over Bronstein uit het boek ‘Schaakideeën’.  
 
Preview boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen 
 
Preview boek ‘Schaakideeën’ 
www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen 
 

http://www.tatasteelchess.com/
http://www.tatasteelchess.com/news/12/participants-tata-steel-challengers-2017.html
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen
http://www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen


99.  Kunstenaar David Bronstein 
 
43.Dh7+ Kxh7 44.Txg7+ Kh8 45.Pg6# 1–0 (variant David Bronstein – Cenek Kottnauer, Moskou 
1946). 
 

Als talentvolle jeugdschakers diverse trainers ontmoeten kan een soort verwarring ontstaan die 
dwingt tot oorspronkelijk denken. In dat opzicht was een betere trainer dan schaakkunstenaar GM 
David Ionovich Bronstein niet denkbaar. Bronstein was van wereldklasse. Hij heeft in 1951 in een WK 
match 12-12 gespeeld tegen wereldkampioen Botwinnik, die daardoor zijn titel behield. 
 
Bronstein was in 1995 een weekeind in Apeldoorn bij mij te gast. Hij logeerde in een klein kamertje 
dat sindsdien de ‘Bronstein suite’ heet. Zijn bezoek was te danken aan Baruch (Dick) Kolthoff, die 
hem tijdens het bevrijdingstoernooi in Wageningen had ontmoet. 
Tijdens het weekeind gaf Bronstein een uitgebreide workshop in wijkcentrum De Stolp. Naast 
plaatselijke jeugdspelers deden onder meer Dennis de Vreugt, Joyce Fongers en Jaap Houben aan de 
training mee. 
Tijdens de training liet Bronstein de jeugd diverse stellingen analyseren. Ook analyseerde hij eigen 
partijen van de jeugdschakers. Daarbij vertelde hij onvermoeibaar over eigen ervaringen. Ook gaf hij 
een reeks adviezen, vuistregels kun je zeggen. Zoals ‘Zoek geen oplossingen, maar problemen voor je 
tegenstander.’ 
Bronstein heeft diverse schaakboeken op zijn naam staan. Het meest fameuze is ‘Zürich 1953’, 
waarin hij de partijen van dat kandidatentoernooi voor het WK analyseert. 
 
Tijdens zijn bezoek heb ik Bronstein geïnterviewd. Een uitgebreide versie staat in het boek 
‘Schaaktalent ontwikkelen’. Bronstein gaf een duidelijke definitie:  ‘Onderzoeken, mogelijkheden 
ontwikkelen. Dat is schaken.’ Je moet geen problemen oplossen, je moet ze creëren. Een variantje 
goed uitrekenen is nuttig, maar bij schaken gaat het vooral om hoe je problemen benadert. Daar 
moet het ook bij schaaktrainingen om gaan. Door samen te onderzoeken en te discussiëren kun je je 
inzicht in het schaakspel vergroten en er vreugde aan beleven.  
 
Natuurlijk moet je techniek bestuderen, positiespel begrijpen en iets van openingen afweten, maar 
het mooiste van het schaken vindt Bronstein toch de combinatie. Voor jeugdschakers heeft hij een 
duidelijk advies: Partijen winnen is niet belangrijk. Dat komt wel. Geniet van het schaakspel, probeer 
je tegenstander te confronteren met problemen. Punten zijn niet belangrijk, het gaat er om dat je 
steeds meer van het spel leert begrijpen. Je moet zelfstandig nadenken, eigen ideeën ontwikkelen en 
geen theorie nakauwen. Eindspelen bestuderen en op belangrijke momenten eerst zelf proberen wat 
er mogelijk is, is de beste manier om te leren wat je met de stukken kunt doen.’ 
  
Bronstein vond dat de jeugdspelers teveel naar concrete oplossingen voor bijvoorbeeld 
openingskwesties vroegen. Dergelijke kennis staat wel in boekjes, belangrijker is dat je je manier van 
denken ontwikkelt. Door fantasievolle partijen na te spelen, kun je veel thema‘s leren die je in je 
eigen partijen kunt gebruiken. Tenminste, als je durft om zelfstandig na te denken en beslissingen te 
nemen.  
 
Discussie en onderzoek zijn de basis om je te ontwikkelen, stelt Bronstein. Daar moet een training uit 
bestaan. Niet uit éénrichtingsverkeer van docent naar leerling. Een schaker die zich wil ontwikkelen 
moet vragen stellen en met ideeën komen. Door allerlei kwesties te onderzoeken begin je zelfstandig 
na te denken. Pas dan vind je mooie vraagstukken en gaat het schaakspel leven. Het ‘geheim’ van zijn 
creativiteit is heel simpel, aldus Bronstein: ‘Gewoon op zoek zijn naar interessante dingen en je niet 
druk maken om uitslagen.’ Vaak zijn er prachtige combinaties mogelijk als je verder kijkt dan je neus 
lang is. 
 
Bronstein vindt het verschrikkelijk dat veel schakers zo bang zijn om te verliezen, dat ze geen 
interessante partijen meer spelen. Om daar vanaf te komen heeft hij een tip, die ook tijdens de 
training werd nagevolgd: Speel op vier borden gelijktijdig tegen elkaar. Analyseer die partijen dan 



later samen. Op zo‘n manier wordt het misschien 3-1 of 2,5-1,5, wat meer recht doet aan de 
krachtsverhoudingen.  
Samen analyseren na afloop van een partij noemt Bronstein heel belangrijk. Je kunt elkaar tot 
nieuwe hoogten stuwen. Doordat je je ideeën met elkaar confronteert, kom je tot nieuwe ideeën 
waar je elk afzonderlijk niet op was gekomen.  
Je schamen voor een verliespartij is wel zo ongeveer het domste wat Bronstein zich kan bedenken: 
wat kun je leren van je partijen, daar gaat het om! Je doet jezelf verschrikkelijk tekort als je nooit wat 
nieuws durft te proberen. ‘Tegenwoordig bereiden veel schakers hele partijen thuis voor en 
proberen ze elkaar daarmee te verslaan. Dat is geen schaken meer. Je moet achter het bord 
proberen nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Je vecht niet tegen een mens, je vecht om nieuwe 
ideeën te ontwikkelen.’ Daarmee vecht je dus eigenlijk tegen jezelf en gaat het niet meer om de 
punten, maar om wat je leert.  
 
In het schaken gaat het er om hoe goed je stukken samenwerken. Bronstein noemt dat ‘energie’. Van 
diverse stellingen had hij op kaartjes voor wit en zwart met pijlen aangegeven welke velden de 
stukken bestrijken. Via dat hulpmiddel kun je nagaan of de stukken goed samenwerken. Je zoekt in 
een partij naar mogelijkheden om het zwakste punt in de stelling van de tegenstander op te zoeken. 
Zo‘n hulpmiddel helpt bij het leren begrijpen van bepaalde typen stellingen. Teveel volgen spelers de 
mode en daarmee de waan van de dag, waardoor ze slechts bepaalde openingen spelen. Dat iets niet 
goed zou zijn omdat het niet in de boekjes staat, vindt hij flauwekul en kortzichtig. En ook al zou een 
stelling niet kloppen, dan nog moet je weten waarom dat zo is. Met alleen maar na-apen kom je er 
niet, je moet stellingen kritisch onderzoeken en je eigen oordeel vormen. Pas als je zelf weet waarom 
een bepaalde stelling goed of slecht is, kun je ermee omgaan en ben je echt aan het schaken.  
 
Bronstein vond het heel belangrijk dat je leert zelfstandig na te denken en zelf problemen leert 
oplossen. Door van gedachten te wisselen krijg je nieuwe inzichten aangereikt. Niet alleen maar 
feitenkennis, maar ook een ‘filosofie’, een denkwijze. Samen tegen een computer spelen en 
discussiëren is wat Bronstein betreft een uitstekende trainingsvorm. Ook becommentarieerde 
partijen naspelen waar ideeën in woorden worden vermeld, vindt hij een uitstekende oefening. ‘Je 
moet tussen de zetten doorkijken’, stelt hij, en in woorden kun je ideeën formuleren. Daar gaat het 
om. Niet om variantjes, dat zijn alleen maar uitwerkingen van ideeën. Wel is het uiteraard nuttig om 
je daarin te trainen. Dat kun je doen door een interessante stelling op het bord te zetten en dan uit je 
hoofd allerlei voortzettingen uit te rekenen. Die vaardigheid ontwikkel je het beste als je er jong mee 
begint en het regelmatig doet. 
 
Creativiteit is je fantasie gebruiken. Door bang te zijn verlam je je fantasie  alleen maar. Pas als je alle 
kanten op kijkt (een ‘open mind’), zie je veel. Dat er dan wel eens wat misgaat (een puntje minder) is 
een prijs die je graag moet willen betalen voor mooie ideeën. Dat je daar op den duur toch heel ver 
mee komt, heeft Bronstein zelf bewezen. Je kunt je fantasie ontwikkelen door je te laten inspireren 
door interessante partijen van bijvoorbeeld Tarrasch, Simagin en Boleslavsky. Zelf houdt Bronstein 
heel erg van flexibele stellingen, waarin de pionstructuur niet vastligt. Door een aantal partijen van 
hem na te spelen, zie je hoe ‘opeens’ (geen aanval zonder voorbereiding) de pionnenmassa in 
beweging komt en er allerlei lijnen open komen te liggen waarlangs de stukken het vonnis over de 
tegenstander voltrekken.  
 
Bronstein stelt dat je respect voor je tegenstander moet hebben. Samen kun je na de partij 
onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal waren. ‘Onderzoeken, mogelijkheden ontwikkelen. 
Dat is schaken.’  
 
 
 
 
 
 
 



Kalender   
- 11-30 november WK Carlsen – Karjakin  http://nyc2016.fide.com 
- 2 december De Stolp Pepernotentoernooi De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl  
- 3 december Het 2e Apeldoornse IJSCO Jeugdschaaktoernooi  

www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
- 3 december Rapid toernooi Bennekom  www.bennekomsesv.nl  

- 9-18 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com  
- 10-11 december London Chess Conference  

http://londonchessconference.com/2016-conference-didactics-chess  
- 4,5,6 januari 2017 PJK in Apeldoorn 
- 13-29 januari 2017 Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com  
- 19-22 januari Tata NK journalisten 
- 28 januari 2017 ARVES Solving in Wijk aan Zee www.arves.org  

 
 

Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107 
Speelschema zie www.vcsc.nl.  

 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site 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. 

 

Het scholenkampioenschap ABKS wordt dit seizoen voor de 40e keer gehouden.  
De datum is nog niet bekend.  
ABKS: www.deschaakmaat.nl/index.php/jeugd/79-verslagen/1409-apeldoorns-basisscholen-
kampioenschap-schaken 
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap.  
www.oajkschaken.nl  
De organisatie van deze toernooien berust bij De Schaakmaat, www.deschaakmaat.nl.  

 

KNSB kalender 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=  
KNSB-competitie is de dag voor de eerste negen Stertrainingen. 

 

OSBO PK 2017 
Informatie: www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf  
Zie ook: http://www.osbocompetities.nl/?page_id=600 
22 oktober, 19 november 2016, 7 januari, 18 februari, 18 maart (slotronde) 2017. 
Locatie Denksportcentrum Noord Apeldoorn. 

 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2016-2017 
18-09-2016  training 1 
9-10-2016  training 2 
6-11-2016  training 3 
27-11-2016  training 4 
18-12-2016  training 5 Meerkampen 
5-2-2017  training 6 
12-3-2017  training 7 
2-4-2017  training 8 
7-5-2017 training 9  
21-5-2017 training 10 Thematoernooi 
11-6- 2017 training reserve 
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Apeldoornse Schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn / MuConsult Apeldoorn  www.schaakstad-apeldoorn.nl  
De Schaakmaat  www.deschaakmaat.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn  www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Schoolschaakclub De Regenboog  www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.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  
 
Pinterest  
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
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