
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 39 –  21 december 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 Mike Basman op London Chess Conference: kinderen via schaken cognitieve vaardigheden en morele waarden leren. 
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39e 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 218 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. 
 
 

 
Meerkampen groep A met Nico Zwirs. 

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


 
Meerkampen groep B met Karel van Delft. 

 

 
Meerkampen groep C met IM Merijn van Delft. 

 
 
 



Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn: meerkampen 
De vijfde Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn 18 december 2016 bestond uit meerkampen. 
Er waren tien onderdelen van een half uur. De drie groepen rouleerden over de trainers die elk drie 
onderdelen (op eigen niveau) aan de trainingsgroepen gaven. Voor de onderdelen konden de 
deelnemers punten scoren. Bas won groep A, Tristan won groep B, Wouter won groep C. 
 
De onderdelen waren: 
 
Merijn  

1. Partijquiz  
2. Eindspelen  
3. Kloksimultaan  

 
Nico 

4. Tactiek 
5. Koningsaanval 
6. Profylaxe/wat dreigt mijn tegenstander 

 
Karel  

7. Sheets met uitleg en vragen uit lezingenserie ‘Schaaktalent’ deel 1 
8. Minichess 
9. Sheets met uitleg en vragen uit lezingenserie ‘Schaaktalent’ deel 2 

 
Tot slot 

10. Snelschaaktoernooitjes  
 

De deelnemers krijgen een verslag van de trainers. 
Zie voor een video-impressie: www.youtube.com/watch?v=Z6GyIWUGKbs&feature=youtu.be. 
 
 
 

 
Video ‘Iedereen kan schaken’. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z6GyIWUGKbs&feature=youtu.be
http://www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken


 
Acht damesprobleem. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtdamesprobleem. 
 
 

 
Studie van Richard Réti. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ti_endgame_study. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtdamesprobleem
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ti_endgame_study


 
Vince geeft Hidde les via praatschaak (= uitleggen wat je doet en waarom). 
 
 

 
IJSCO jeugdratings. Zie http://osbo.nl/jeugd/jrating.htm. 
 

http://osbo.nl/jeugd/jrating.htm


 
Vince daagt Karel uit en speelt een eigen gambiet. Bij een gambiet offer je een pion voor snelle ontwikkeling.  
 

Schaakschool Het Bolwerk bekijkt ‘Iedereen kan schaken’ en het Vince-gambiet 
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 

Nieuwe beginnerscursus 
Vanaf woensdag 11 januari start weer een nieuwe beginnerscursus van elf lessen (14.45 – 16.00 uur). 
De eerste proefles is gratis. Voor de overige tien lessen is de prijs 50 euro. Daarbij krijgen kinderen 
het boekje ‘Ik leer schaken’ en een tijdelijk account op www.chessmatec.om.   
Aanmelden bij Karel van Delft karel@kvdc.nl of 06-22226928. 

 
De 55e training 7 december (15e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal vier kinderen. 
Groep 13.30 uur: Info PJK gegeven. Terugblik deelname IJSCO Apeldoorn. Stelling ChessMovie 7. 
Eindspel partij Alexander Münninghoff – Karel van Delft, Tata 2016. Hoe werkt Fritz. Partij Euwe 8. 
Studie Réti. Sites: London Chess Classic, Fide ratinglijst, Tata steel. 
Groep 14.45 uur: vanaf 11 januari weer beginnersgroep. 
Groep 16.00 uur:  Stap 2 H11 inleiding en tien oefeningen met herhaling. Video ‘Iedereen kan 
schaken’ deel 1. Vrij schaken. Vince daagde Karel uit. 
 
De 56e training 14 december (16e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal zes kinderen. 
Groep 13.30 uur: Stelling ChessMovie 8. Partij Euwe 9. Acht damesprobleem. London Chess Classic. 
Jeugdratings.  
Groep 14.45 uur:  Vanaf 11 januari weer beginnersgroep. 
Groep 16.00 uur:  Stap 2 H1, H2, H3 elk vijf stellingen. Video ‘Iedereen kan schaken’ deel 2. Vrij 
schaken.  
 
De 57e training 21 december (17e dit seizoen) was er één groepje met totaal vijf kinderen. 
Groep 16.00 uur:  Veerle heeft genotuleerd. Vrij schaken. Stap 2 H4 vijf stellingen, Jesse was lesgever.  
Uitgebreide rondvraag (o.a. verhuizing, gezongen in koor, afzwemmen, drie Pokémons gevonden, 
verjaardagsfeestje). Livepartij GM Sipke Ernst Groningen. Chessmatec (stellingen en video Alterman). 
Video ‘Iedereen kan schaken’ deel 3 eerste helft.  Cdrom SchaakMat sumoworstelaars.  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.chessmatec.om/
mailto:karel@kvdc.nl


  

 
Simultaan aan trio’s in Eureka-klas 2 De Lettertuin Ede. (foto juf Mariska Kwee) 

 
Simultaans aan trio’s op De Lettertuin 
De laatste les voor de kerstvakantie geeft Karel van Delft traditioneel simultaans aan trio’s in de twee 
Eureka-klassen van De Lettertuin in Ede. De partijen worden genoteerd en na de vakantie besproken. 
Video: www.youtube.com/watch?v=q22FbsS6RYY&feature=youtu.be.  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=q22FbsS6RYY&feature=youtu.be


 
Drie paarden. 

 

 
De conciërge maakt het aantal deelnemers even. 

 

Pepernotenschaak met drie paarden op de Paulusschool 
Leerlingen van Karel van Delft op de Paulusschool in Utrecht deden 13 december Pepernotenschaak. 
Soms is het aantal leerlingen in een groepje oneven. In één geval werd conciërge Patrick 
ingeschakeld, in een ander groepje speelden drie kinderen met elk een eigen paard. 
De conciërge kan niet schaken, maar een van de leerlingen legde hem uit hoe het paard springt. 
Op het thema kun je variëren. Je kan meerdere en verschillende stukken gebruiken. Je kan ook 
pepernoten op verschillende velden leggen. 



 
Team MuConsult Apeldoorn 1. Vooraan Tom Meurs (links) en Tim Lammens. 

 

 
Onderzoek Tieme Verlinde (rechtsachter): Schaken bevordert emancipatie van mensen met een beperking. Zie artikel 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/157-schaken-bevordert-emancipatie-van-mensen-met-een-beperking.   
 

http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/157-schaken-bevordert-emancipatie-van-mensen-met-een-beperking


 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

MuConsult Apeldoorn gaat winterstop in met zesde plaats in Meesterklasse 
MuConsult Apeldoorn versloeg HWP Sas van Gent en staat nu zesde in de Meesterklasse. 
Het tweede team van MuConsult deed ook goede zaken. 
De Schaakmaat (nu laatste) verloor van VDS (nu eerste). 
 
Op de clubsites staan verslagen, partijen en links naar fotopagina’s. 
Partijen van MuConsult Apeldoorn 1: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen  
Sites:  
http://schaakstad-apeldoorn.nl,  facebook.com/schaakstadapeldoorn, plus.google.com/+schaakstad 
twitter.com/Schaakstad  
www.deschaakmaat.nl 
www.vriendschapdoorstrijd.nl  

 
Verslag van Cees Beekhuis over de match MuConsult Apeldoorn – HWP Sas van Gent: 
 
MuConsult Apeldoorn speelt als team Kuipers! 
De wedstrijd tegen Sas van Gent werd vooraf aangeduid als een kantelwedstrijd. Winnen betekent 
lekker meedraaien in de middenmoot, maar bij verlies komt je in de degradatie zone terecht... Om 
het team zo optimaal mogelijk te laten draaien, had teamleider Merijn daarom de opdracht te geven 
om te spelen als Kuip. Allereerst een analyse van Stefan zelf hoe de match dan zou verlopen: 
De wit spelers verpesten hun voordeel. Je komt toch nog een pion voor, maar na 6 uur is het eindspel 
niet te winnen. Wel interessant als iedereen na 6 uur nog aan het spelen is. 
Dus de verwachting met speelstijl Kuipers is een 5-5. Nu moest ik zelf ook spelen, dus de match is in 
flarden aan me voorbij getrokken. Allereerst zag ik deze stelling van de teamleider: 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://plus.google.com/+schaakstad
http://twitter.com/Schaakstad
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/


 
 
Duidelijk wordt hier wel dat ‘spelen als Kuip’ veel beter gedefinieerd moet worden voor een 
wedstrijd, want er is blijkbaar te veel ruimte voor interpretatie. Degelijk en solide zijn niet precies de 
termen die ik zou opperen bij deze stelling. Bij latere navraag wat dit eigenlijk voor opening was, 
volgende het verrassende ‘ruil Slavisch’. 
Dus even terug naar af. Wat zijn nu de kenmerken van spelen als Stefan: 

1. Je zet de partij solide op. Ruil Slavisch met zwart is prima. Tussen zet 95 en 135 heb je echt 

wel kans om dat eindspel te winnen. 

2. Je doet geen gekke zetten. Beide paarden op a5 en h5 is niet des Kuips. 

3. Heb geduld. 

4. Taktiek komt vanuit een goede stelling of je mag meecombineren met je tegenstander. 

Nu we de kenmerken duidelijk hebben, moeten we even kijken wie er voor de ‘beste Kuip imitator 
prijs’ genomineerd kan worden deze wedstrijd. 
Slechtste uitvoering is zonder twijfel Merijn. Correct stukoffer bij je tegenstander afdwingen, zelf 
dame offeren. Remise is ook een resultaat, maar dat is voer voor psychologen. 
Ook kansloos is Sjef. Hij vroeg bij aanvang al of het misschien niet beter was om je eigen stijl te 
spelen. Jammer, want met eigen stijl voldoe je niet aan de Kuip norm. 
Iets beter deed Arthur het. Hij deed erg zijn best om af te wikkelen, maar helaas kostte dat hem een 
kwaliteit aan het eind. 
Van Max kunnen we het ook nog niet verwachten. Ik zag deze stelling op zijn bord: 
 

 
 
Dit leek me een moeilijke stelling voor wit, maar Max redde zichzelf hieruit. Wel een Stefan factor, 
maar te weinig pionnetje meer gehalte. 



We komen nu is de categorie “goed gedaan”. Allereerst Tom die een tegenstander had die zijn paard 
fianchetteerde: 
 

 
 
Tom speelde dit keurig uit. Vooral de manoeuvre De2-d3-e4 vond ik leuk om te zien en ik denk dat dit 
Stefans waardering zou krijgen. 
Roeland deed ook een uitstekende poging. Evenals Tom een Lb5 Siciliaan, die natuurlijk uitstekend 
past. Keurig iedere keer een pionnetje winnen en eindigen in een toreneindspel. Duidelijk iemand die 
zijn mail heeft gelezen. 
Nico deed er nog een schepje bovenop. Een b3 / Lb5 Siciliaan! En vervolgens gewoon een mataanval 
opzetten. Echter het zitvlees werd niet getoond, want voor zet 30 was hij klaar! 
Na deze 7 partijen stond het 4-3 voor MuConsult Apeldoorn. Er waren dus nog 3 partijen bezig. Dit 
moeten wel de grootste kanshebbers zijn! 
Als eerste was Alexander klaar. In een aangenomen damegambiet had hij een pion meer en moest hij 
tientallen zetten lang een initiatief van zwart neutraliseren. Helaas had zijn tegenstander eeuwig 
schaak... (volgende keer dames ruilen?) 
Nu waren er nog 2 remises nodig voor de matchpunten. Tim stond zeer goed en bouwde langzaam 
zijn stelling uit. Even dacht ik dat hij met dames op het bord een zetdwang ging opzetten, maar hij 
vlocht een damewinst in de stelling, waardoor hij het volle punt en de matchpunten in de wacht 
sleepte! Toch wel de beste Stefan imitatie van de dag! 
Als laatste was Stefan nog bezig. Hij had een pion meer, maar zijn tegenstander had een vrije a-pion. 
Ik begrijp wel waarom hij altijd als laatste klaar is, want zelf als hij aan zet is, loopt hij te overleggen, 
zodat Tim toch eerder klaar was. Uiteindelijk wist hij met d3! een kwaliteit te winnen en sleepte dit 
eindspel met een laatste h-pion over de eindstreep. Erg goed, maar helaas telt hij niet mee voor de 
Stefan imitatie. 
Toch wel een beetje sneu voor iemand die zo’n voorbeeld is. Merijn, ik stel voor om volgende match 
Nico als voorbeeld te nemen. Is iedereen voor zet 30 klaar en win je met 10-0!!! 
 

 

 

 
3e ronde KNSB-beker BSV Bennekom – MuConsult Apeldoorn 
MuConsult Apeldoorn speelt in de derde ronde van de KNSB-beker uit tegen BSV Bennekom. Zie:  
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/nieuws/knsb-bekerindeling-ronde-3 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie  
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie/2016-2017/pouleb  
                                                                                                                                                                         

 

http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/nieuws/knsb-bekerindeling-ronde-3
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie/2016-2017/pouleb


 

 
 

Houd één stuk over kaarten 
Geïnspireerd door Solitaire chess heeft jeugdtrainer Gert Reichardt ook een aantal kaarten gemaakt 
waarbij je één stuk moet overhouden. 
Hij stelt ze voor iedereen beschikbaar. 
Je vindt ze via www.chesstalent.com/free-items of www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank.  
Daar kun je ze ook downloaden. 
Gert meldt dat zijn kaarten vooral bedoeld zijn voor beginnende schakers. Bij de Solitaire kaarten 
wordt het niveau voor hen al gauw te moeilijk, terwijl ze graag meer oefeningen doen. 
Hij heeft drie setjes gemaakt, in oplopende moeilijkheidsgraad A, B en C. 
Karel van Delft gaat zijn leerlingen vragen ook dergelijke kaarten te maken. Die gaan we t.z.t ook 
publiceren. 
Solitaire chess is een mooi spel om aan kinderen te geven. 
Je kunt het ook gratis online spelen: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess.  
 
 

 
 

Schaakspel en damspel twee euro bij de HEMA  
Goedkoop schaakspel + damspel bij de HEMA:  
www.hema.nl/winkel/kind/kinderspeelgoed/educatief-speelgoed/spellen/schaken-en-dammen-
(60200077) 

http://www.chesstalent.com/free-items
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank
http://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
http://www.hema.nl/winkel/kind/kinderspeelgoed/educatief-speelgoed/spellen/schaken-en-dammen-(60200077)
http://www.hema.nl/winkel/kind/kinderspeelgoed/educatief-speelgoed/spellen/schaken-en-dammen-(60200077)


 
 
 

 
Jonne in actie. 
 



 
Theo Visschedijk. 
 
 

 
Chris Doornekamp versus Katja Tangarife. 
 



 
Jeugdleidster Jorinde Klungers tijdens de prijsuitreiking. 
 

Impressies Pepernotentoernooi De Schaakmaat 
Schaakvereniging De Schaakmaat hield vrijdagavond 2 december 2016 in wijkcentrum De Stolp het 
jaarlijkse Pepernotentoernooi. Er waren twaalf teams van vier spelers (mix van volwassenen en 
jeugdspelers).  Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=Va2Fre9m3YI&feature=youtu.be.  
 
 

 
Warming-up Finn tegen vader Eelco Otter. 

http://www.youtube.com/watch?v=Va2Fre9m3YI&feature=youtu.be


 
Praatschaak voorafgaand aan IJSCO-toernooi: Sharwan, Karel en Hidde. 
 
 

 
Belangstelling voor de partijen van een jeugdleider en een toekomstig deelnemer. 

 
 



Impressies IJSCO toernooi Apeldoorn 
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn organiseerde 3 december 2016 een IJSCO jeugdtoernooi in 
Denksportcentrum Noord. Er werd gespeeld in achtkampen die op niveau waren ingedeeld. 
Karel van Delft en kleinzoon Hidde Weller (5) gingen kijken. Dat is leuk en daar leer je veel van. Zeker 
als je voorafgaand aan het toernooi praatschaak met Sharwan mag doen en in de analysezaal een 
partijtje met opa kan spelen. Kijken bij de partijen was ook erg leuk.  
Zie de site voor de einduitslagen: www.schaakpromotieapeldoorn.nl.  
Zie een korte video: www.youtube.com/watch?v=pFPPcdJVXS8&feature=youtu.be.  
 

 

 
 
 

 
IM Mike Basman en Leo Hovestadt. 
 

Historisch: 

Van Delft, M - Basman, M (2360) Donner Memorial (5), 1996 
1.e4 h6 2.d4 a6 3.Pc3 e6 4.g3 b5 5.Lg2 Lb7 6.a3 Pf6 7.Pge2 d6 8.0–0 Pbd7 9.Te1 c5 10.dxc5 Pxc5 11.Pf4 Dc7 
12.Ph5 Pxh5 13.Dxh5 g6 14.De2 Lg7 15.Le3 0–0 16.Dd2 Kh7 17.Tad1 Tad8 18.Ld4 e5 19.Le3 Pe6 20.a4 Lc6 
21.axb5 axb5 22.Ta1 Ta8 23.Ted1 Pd4 24.Pe2 Pxe2+ 25.Dxe2 Db7 26.Dd3 Tfc8 27.f3 Lf8 28.h4 b4 29.h5 La4 
30.hxg6+ fxg6 31.Tac1 Tc7 32.Lh3 Lb5 33.Dd2 Lc4 34.f4 Lf7 35.Lg2 Ta2 36.Tb1 b3 37.c3 Ta8 38.Tf1 Lc4 39.Tf2 
Tf7 40.f5 ½–½ 

 

http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=pFPPcdJVXS8&feature=youtu.be


 
IM Malcolm Pein opent conferentie. 
 
 

 
Conferentie-directeur John Foley. 
 
 



 
Lezing Karel van Delft in London. (foto Luba Alterman) 
 

 

 
Podium met arbiter Albert Vasse. 

 



 
GM Viswanathan Anand wacht tot hij geïnterviewd wordt door GM Maurice Ashley. 
 

 

 
Chessity delegatie: Jacqueline Wouda, Janton van Apeldoorn, Marcel Pruijt.  
Chessity video https://vimeo.com/194983183.  
 

 

https://vimeo.com/194983183


 
Uitgebreid programma met sprekers uit tientallen landen. 
 
 

 
Eten met Poolse delegatie. 



 
GM Boris Alterman presenteert www.chessmatec.com: www.youtube.com/watch?v=YY9upYgsBnY&feature=youtu.be. 

 
 

 
Wetenschappers en topschakers: v.l.n.r. John Jerrim, Giovanni Sala, GM Hedinn Steingrimsson en IM Malcolm Pein. 

 

http://www.chessmatec.com/
http://www.youtube.com/watch?v=YY9upYgsBnY&feature=youtu.be


 
GM Anish Giri en secondant GM Erwin l’Ami. Handjes geschud. Kort praatje. En ieder naar zijn eigen business. 
Artikel secondanten: http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten.  

 
London Chess Conference 2016: The didactics of chess 
De London Chess Conference was onderdeel van de London Chess Classic 2016. 
Hoofdonderdeel van de London Chess Classic was een toptienkamp met onder meer So, Giri, Anand 
en Kramnik. Zie www.londonchessclassic.com. 

 
Thema van de vierde London Chess Conference van 10-12 december 2016 was schaakdidactiek. 
Zie voor het programma: http://londonchessconference.com.  
Op de site staan diverse artikelen, bijvoorbeeld. een goed overzichtsartikel van dr. Jessica Parr: 
http://chesscurriculum.io/2016/11/differences-in-teaching-chess-for-academic-success. 
Zie voor video’s en informatie eerdere conferenties ook www.chesstalent.com.  
Zie http://londonchessconference.com/competition-results voor de resultaten van een wedstrijd 
omtrent innovatieve lesvormen. 
Karel van Delft was aanwezig op de conferentie. Hij hield lezingen over ‘Schaken en dyslexie’ en 
‘Variatie in schaaklessen.’ Ook maakte hij video-interviews. Deze verschijnen de komende tijd op de 
conferentiesite en op www.chesstalent.com.  
 
Video’s van Karel van Delft: 
Interview John Jerrim: A study on schools in England by the Institute of Education 
www.youtube.com/watch?v=TLWANu8mWio&feature=youtu.be  
Interview Philippe Vukojevic: Achieving variety in chess lessons 
www.youtube.com/watch?v=yv4RMLGnMus&feature=youtu.be 
Interview Anastasia Sorokina: Achieving variety in chess lessons 
www.youtube.com/watch?v=Ci2i0XDHtoQ&feature=youtu.be  
Interview Anna Harazinska: Chess in hospitals 
www.youtube.com/watch?v=0zQjwh022d4&feature=youtu.be 
Interview Barry Hymer: reward scheme for chess 
www.youtube.com/watch?v=HUNFBrPPt5o&feature=youtu.be  
Lecture GM Boris Alterman: Chessmatec 
www.youtube.com/watch?v=YY9upYgsBnY&feature=youtu.be 

http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten
http://www.londonchessclassic.com/
http://londonchessconference.com/
http://chesscurriculum.io/2016/11/differences-in-teaching-chess-for-academic-success
http://www.chesstalent.com/
http://londonchessconference.com/competition-results
http://www.chesstalent.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TLWANu8mWio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yv4RMLGnMus&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ci2i0XDHtoQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0zQjwh022d4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HUNFBrPPt5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YY9upYgsBnY&feature=youtu.be


 
Freddie van der Elburg kijkt bij partij van Marcel Boel, eerste ronde Fide Open London Chess Classic. 
 

 

 
Analyse. 

 
 



Marcel Boel en Freddie van der Elburg in FIDE Open London Chess Classic 
MuConsult Apeldoorn 2-spelers Marcel Boel en Freddie van der Elburg deden van 9 – 18 december 
mee aan het FIDE Open toernooi tijdens de London Chess Classic. 
Zie voor uitslagen, de ranglijst en partijen www.londonchessclassic.com. 
De partijen van het FIDE Open zijn na te spelen en te downloaden via: 
http://www.londonchessclassic.com/festival/festival_events.htm#fideop. 
Aanbevolen topbord ronde 7: Chithambaram Vr Aravindh - Ilya Smirin. 
 
 

 
 
Video ChessBase 14 Q&A - with Matthias Wüllenweber  
Chessbase 14 is verschenen. Zie een video van 51 minuten over de database: 
www.youtube.com/watch?v=DI5qu9UEmHY 
 
 

 
 

http://www.londonchessclassic.com/
http://www.londonchessclassic.com/festival/festival_events.htm#fideop
http://www.youtube.com/watch?v=DI5qu9UEmHY


 
 
Thomas Beerdsen in Spanje 
Op uitnodiging van GM Jorden van Foreest is FM Thomas Beerdsen naar het chess festival in Sitges 
(onder Barcelona) gegaan, dat duurt van 17-23 december. Thomas jaagt op zijn derde IM-norm. 
Site www.sunwaychessfestival.com/group-a-registration-2016/?lang=en. 
 
Marco Beerdsen bericht woensdagavond 21 december: Partij tegen Postny was fraaie partij, met 
torenoffer. In de eindstelling zat winst voor wit, maar die was niet uit te rekenen door tijdgebrek. 
Beide spelers speelden op de bijtelling. Een norm leek ver weg na de nederlaag in de tweede ronde 
maar de TPR is inmiddels 2425 en een norm is nog mogelijk. Maar daarvoor is waarschijnlijk nog 2 uit 
3 nodig en de partij tegen Romanishin gaat niet bepaald goed. (Redactie: Thomas verloor de partij). 
Alle uitslagen en standen worden goed bijgehouden op chess-results.com:  
www.chess-results.com/tnr238916.aspx?lan=17&art=0&fed=NED&turdet=YES&flag=30&wi=984. 
 
 

 
 
Chess Festival Groningen 
MuConsult Apeldoorn-spelers IM Stefan Kuipers, IM Merijn van Delft, FM Max Warmerdam en Nico 
Zwirs nemen hier van 21-30 december aan deel. Wie gaat voor een titel-norm?   
Zie www.chessfestival.nl en www.chessfestival.nl/data/2016/A/SFG%202016%20A/SMWSite .  
Ook enkele deelnemers van de Stertrainingen spelen in de diverse toernooien mee. 
IM Yochanan Afek geeft een lezing op 22 december in café Atlantis.  
Afek speelt een match tegen jeugdtalent Jonas Hilwerda. 

http://www.sunwaychessfestival.com/group-a-registration-2016/?lang=en
http://www.chess-results.com/tnr238916.aspx?lan=17&art=0&fed=NED&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://www.chessfestival.nl/
http://www.chessfestival.nl/data/2016/A/SFG%202016%20A/SMWSite


 
 

Geheugen en voorbereiden op een partij 
Tijdens de persconferentie na de WK match zei GM Sergey Karjakin dat hij een paar keer zijn 
voorbereiding was vergeten. Zie www.youtube.com/watch?v=RmwnmocSlNA  (na tiende minuut). 
Het geheugen speelt een rol. Ook energiemanagement. Zie ook over voorbereiden op partijen: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten.  
 
 

 
 
Quote Magnus Carlsen: 'Ik speel mijn eigen spel en als je druk blijft uitoefenen gaan 
dingen meestal goed.' 
Persconferentie na WK-match tegen Anand, Chennai 2013. Beide spelers maakten fouten als gevolg 
van informatie-overbelasting, zelf opgelegde druk, wensdenken en een tekort aan zelfmanagement. 
Zie column Karel van Delft:  ‘WK-match Anand – Carlsen: psychologische observaties’:  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/305-wk-match-anand-carlsen-
psychologische-observaties.  
Interview Carlsen na behalen wereldtitel in 2016: 
www.youtube.com/watch?v=596Nfxhwo9M&feature=youtu.be&a. 

http://www.youtube.com/watch?v=RmwnmocSlNA
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/305-wk-match-anand-carlsen-psychologische-observaties
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/305-wk-match-anand-carlsen-psychologische-observaties
http://www.youtube.com/watch?v=596Nfxhwo9M&feature=youtu.be&a


Kalender   
- 21-30 december Chess Festival Groningen www.chessfestival.nl  
- woensdag 28 december Druten ‘Schaaknacht’ voor de jeugd 17-21.30 uur www.svtornado.nl 
- 4,5,6 januari 2017 PJK in Apeldoorn (zie folder onderaan deze nieuwsbrief) 
- 13-29 januari Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com  
- 14 januari OSBO snelschaakkampioenschap Arnhem www.asv-schaken.nl  
- 19-22 januari  Tata NK journalisten 
- 28 januari  ARVES Solving in Wijk aan Zee www.arves.org  
- 28 januari  ABKS Veluws College Jachthoornlaan 15 
- 12 februari  Apeldoorns Snelschaakkampioenschap Samsam 
- 3 en 4 maart  OAJK Veluws College Mheenpark 
- vrijdag 4 maart  Veluws College Mheenpark NK Speciale doelgroepen 

 
 

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. 

 

Scholenkampioenschap ABKS  
wordt voor de 40e keer gehouden 28 januari 2017 Veluws College Jachthoornlaan 15. 
 
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap  
op 3 en 4 maart 2017 in het Veluws College Mheenpark. 
 
Informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.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 

 

http://www.chessfestival.nl/
http://www.svtornado.nl/
http://www.tatasteelchess.com/
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.arves.org/
http://www.vcsc.nl/
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C
http://www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf
http://www.osbocompetities.nl/?page_id=600


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. 

 

 
 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
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Stichting Schaakpromotie Apeldoorn organiseert: 

het OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap 2016  
 

Kom schaken in de kerstvakantie!   
De E-categorie speelt alleen op woensdag 4 januari. 
Categorieën A, B, C en D spelen op 5 en 6 januari 2017.   

Deelnemers dienen lid van de OSBO te zijn (via schaakvereniging of persoonlijk).  

  

Er wordt gespeeld op Veluws College Mheenpark  
Adres:  DUIZENDSCHOON 8, 7322 GZ Apeldoorn  

 

Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:   

Categorie E, geboren na 2006, 10 ronden Zwitsers, 15 min. p.p.p.p.  
Categorie D, geboren na 2004, 10 ronden Zwitsers, 30 min. p.p.p.p.   
Categorie C, geboren na 2002,    8 ronden Zwitsers, 50 min. p.p.p.p.   
Categorie B, geboren na 2000,    6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet   
Categorie A, geboren na 1996,    6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet   

NB: de organisatie kan op basis van deelnemersaantallen besluiten tot aanpassingen   

  

Programma:   

Woensdag 4 januari:  cat. E start om 10.00 u, aanmelden tot 09.45 uur. Prijsuitreiking: 17.30 uur.  

Donderdag 5 januari:  categorieën A en B starten om 09.30 uur. Aanmelden tot 09.15 uur. 

                           categorieën C en D starten om 10.00 uur. Aanmelden tot 09.45 uur.  

vrijdag 6 januari: categorieën A en B starten om 09.30 uur.  Prijsuitreiking: circa 19.00 uur.         
                  categorieën C en D starten om 10.00 uur.  Prijsuitreiking: circa 17.30 uur.   

 

Inschrijfgeld:   overmaken op NL56 RABO 0190 5764 99 van Stichting Schaakpromotie Apeldoorn. 

Categorieën A en B:  € 12,50; categorieën C en D: € 8,00; categorie E: € 7,00.  

E-spelers, die ook in de D-categorie willen spelen betalen in totaal slechts € 10,00.   

Betalen kan eventueel ook aan de zaal. 

  

Prijzen: Wisselbekers en OSBO-prijzen voor de kampioen en kampioene per categorie.    
Plaatsen voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Eremetaal in elke categorie.    
In de E-categorie zijn er ook prijzen voor de beste speler van elk geboortejaar.    
Prijzengeld in A en B categorie.  A-categorie: €150, €100, en €50.   B-categorie: €100, €75,en €50.   

  

Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdrating en OSBO-jeugdrating.    
De resultaten van de categorieën A en B tellen daarnaast ook mee voor de KNSB-rating.   
  

Aanmelden kan t/m dinsdag 3 januari 2017 bij dhr. Harald van Riessen.   
e-mail: riessen@versatel.nl    Telefoon: 06-51157912   

Onder  vermelding van:  naam, geboortedatum, KNSB-nummer, telefoonnummer,  club en rating.  
Ook voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u uiteraard contact opnemen met dhr. van Riessen.   
  

Zie ook www.osbo.nl voor informatie.   

    

http://www.osbo.nl/
http://www.osbo-jeugd.nl/
http://www.osbo-jeugd.nl/
http://www.osbo-jeugd.nl/

