
     Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 42 –  1 februari 2017 
 
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. 

 

 
Thomas Beerdsen versus Rameshbabu Praggnanandhaa, toptienkamp Tata Steel Chess Tournament 2017. 
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42e 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 232 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 of 
zetten een link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden. 

 
 

 
Beginners van schaakschool Het Bolwerk bekijken live Tata-partij Van Wely - Giri. Passen grootmeesters de ‘Drie Gouden 
Regels van de opening’ toe? 
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Square4Chess matches. 

 

 
Met Chessmatec (www.chessmatec.com) kun je ook minigames spelen. 

 
 
 

http://www.chessmatec.com/


 
 

 
 
In de lessen hebben we de uitzending van rtv Apeldoorn over de schaakschool bekeken. 
 
 
 
 

 
Interview Jesse met RTV Apeldoorn. 
 



 
Narrenmat. 
 

 
Zie links onder uit boekje ‘Opstapje’: beter Dxc4 dan Dxf3 wegens kansen van tegenstander. 
Je moet ook kijken wat je tegenstander kan doen als jij iets hebt gedaan. 
Met toren slaan win je per saldo twee punten, met paard slaan win je drie punten. 
 



 
Spreekbeurt schaken van Veerle. 
 

 
Vince tegen Hidde en Mads. Dikke pret. 

 
 
 



Schaakschool Het Bolwerk bespreekt partij van Napoleon en spreekbeurt Veerle 
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.    
Leerlingen leren schaken en ze leren ook hoe ze thuis zelf met schaken bezig kunnen zijn. 
 

De komende speeldag voor de pupillencompetitie is 7 februari in basisschool De Schakel.  
Team Bolwerk doet mee. Zie het schema onderaan de nieuwsbrief bij de kalender. 

 

Rtv Apeldoorn maakte 18 januari een tv-reportage in schaakschool Het Bolwerk.  
https://www.youtube.com/watch?v=w-8Xkjm5C00  
Het item begint na 3.34 minuut. 

   
De 60e training 25 januari (20e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal negen deelnemers. Er 
waren vier afmeldingen. 
 
Groep 13.30 uur (beginners): 
Rondvraag (op school was gastles Chris Doornekamp). Vrij schaken. Uitzending RTV Apeldoorn 
bekeken. Live Tata Carlsen, Giri, Van Wely bekeken. Chessmatec (thuis al goed geoefend). Boekje ‘Ik 
leer schaken’. Stap 1 H1, H2, H3. Square4Chess partijtjes. 
 
Groep 14.45 uur (beginners): 
Rondvraag. Uitzending RTV Apeldoorn was leuk. Tata Live. Chessmatec (thuis al geoefend). Stap 1 H1, 
H2, H3. Uitleg en oefeningen.  Lang leve de koningin. Cdrom Schaakmat. Vrij schaken: Square4Chess. 
 
Groep 16.00 uur (gevorderden):  
Vrij schaken. Rondvraag. Studies Drie Paarden en Réti. Partij Napoleon via database Fritz besproken. 
Tata live. Uitzending RTV Apeldoorn bekeken. Stap 2 H6, drie oefeningen. Video ‘Iedereen kan 
schaken’ deel 4, eerste 5 minuten. Simultaantje door Karel.  
 
De 61e training 1 februari (21e dit seizoen) waren er drie  groepjes met totaal elf deelnemers en twee 
afzeggingen.  
 
Groep 13.30 uur (beginners): 
Rondvraag (Hertog van Gelre school doet komend seizoen mee aan scholencompetitie). Stukken 
gesorteerd en tegelijk beginopstelling geoefend (dame op eigen kleur, wit op eerste en tweede rij, 
rechtsonder wit). Narrenmat. Chessmatec (Thijs al 4125!). Stap 1 H4 de pion. Video ‘Lang leve de 
koningin’ 12 min. Vrij schaken, partijtjes en Solitaire chess. Stelling ‘Opstapje’: beste zet slaan (niet 
altijd stuk slaan met meeste waarde). 
 
Groep 14.45 uur (beginners + één gevorderde): 
Rondvraag (Chessmatec is leuk). Narrenmat. Thuis film ‘Lang leve de koningin’ kijken (meer tijd voor 
training). Je moet tegen je verlies kunnen (Wereldkampioen Carlsen verloor ook veel in het begin. 
Van proberen kun je leren.) Stap 1 H4 de pion. Vrij schaken (o.a. Vince tegen Hidde en Mads). 
Gevorderde: vrij schaken met andere deelnemers en deel partij 12 Euwe. Portugese opening. 
 
Groep 16.00 uur (gevorderden):  
Rondvraag. Bolwerk team 7 februari wedstrijden pupillencompetitie. Spreekbeurt Veerle over 
schaken (ook op school gedaan). Muziek tijdens deel les (volgens Veerle kun je dan beter denken). 
Chessmatec. Stap 2 H7 oef B tien diagrammen. Samen partij tegen ‘Schaken is cool’ gespeeld (zie 
voor schaakprogramma online link via www.schaaktalent.nl button ‘Leren schaken’). STUDT-regel als 
je wordt aangevallen: Slaan. Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. Oversteekregel: kijk 
wat tegenstander kan doen voordat jij iets doet. Stelling oplossen (niet altijd stuk met meeste 
waarde slaan). Vrij schaken. 
 

Een schaakbord voor iedereen: 
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/FIDE%20A_chess_set_for_everyone.pdf 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl./
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Speelzaal ABKS. 
 

 
Het team van De Sjofar werd kampioen. 

 

De Sjofar wint 40e editie ABKS  
Het schaakteam van basisschool De Sjofar heeft de 40e editie van het ABKS gewonnen. 
De afkorting ABKS staat voor Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken. 
De Regenboog werd tweede, De Wegwijzer derde. De drie teams gaan door naar de halve finales van 
het scholenkampioenschap van de Oostelijke schaakbond OSBO. 
Het toernooi vond zaterdag 28 januari plaats in een school van het Veluws College aan de 
Jachthoornlaan 15. Er deden vijf scholen aan het kampioenschap mee. 
Rtv Apeldoorn maakte opnamen: www.youtube.com/watch?v=WNnPzmd7OSo (vanaf 4.44 min.).  
Meer informatie staat op de site www.schaakpromotieapeldoorn.nl.  
Korte video-impressie: www.youtube.com/watch?v=clNr9qXokwk&feature=youtu.be.  

http://www.youtube.com/watch?v=WNnPzmd7OSo
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
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ChessMatec app GM Boris Alterman uitgebreid 
De app ChessMatec van GM Boris Alterman wordt de komende tijd uitgebreid met een nieuw 
‘zeewereld’ design en 700 extra opgaven voor gevorderden.  
Nieuwe onderdelen: tactiek mix, dubbele aanval, openingsvallen, dameoffers, mat in twee, mat in 
drie, eenvoudige eindspelen. 
Deelnemers van schaakschool Het Bolwerk en leerlingen van scholen waar Karel van Delft lesgeeft 
hebben een account. Ze zijn heel enthousiast. 
Zie www.chessmatec.com. 
 

http://www.chessmatec.com/


 
Gymnasium Apeldoorn eerste ronde tegen Wartburg College. (foto Rick Wouters) 

 
 

 
Dries Wedda rechts op eerste bord tegen GM Jorden van Foreest. (foto Rick Wouters) 

 



V.l.n.r. Xiao Hao Buitenhuis, Casper Wouters, Mick van Randtwijk, Dries Wedda. (foto Rick Wouters) 
 

Gymnasium Apeldoorn tweede op NK voortgezet onderwijs 
Teamleider Rick Wouters bericht: 
 

Op vrijdag 13 januari trok het schoolschaakteam van Gymnasium Apeldoorn wederom ten strijde in 
Wijk aan Zee, om de vorig jaar behaalde NK titel voor alle leerjaren van het voortgezet onderwijs 
(kortweg VO-I) te verdedigen.  Maar aangezien de kopman in deze en voorafgaande jaren, Thomas 
Beerdsen, 'helaas' afgelopen jaar zijn diploma had gehaald, zou prolongatie niet eenvoudig zijn. 
Daarbij kwam nog dat een van de concurrenten op papier wel erg sterk was, met o.a. een GM op het 
eerste bord. Ook in de breedte was de concurrentie sterker, want enkele deelnemers aan de finale 
van vorig jaar wisten zich dit jaar niet eens te plaatsen. 
Voor het Gymnasium kwamen de volgende spelers in actie: Dries Wedda, Mick van Randtwijk, Casper 
Wouters en Xiao Hao Buitenhuis. 
Ondanks het slechte weer kon precies volgens plan om 10.45 uur het kampioenschap in de voor het 
team inmiddels welbekende speelzaal van het Tata Steel Chess Tournament van start gaan. Het 
Gymnasium Apeldoorn trof in de eerste ronde direct een belangrijke concurrent: het op papier 
sterkere Wartburg College uit Rotterdam. Mede door prima overwinningen van Dries en Xiao Hao, en 
een (alsnog) knappe remise van Mick, werd een 2,5 - 1,5 overwinning behaald; alleen Casper verloor 
van de latere topscoorder op bord 3. Deze goede prestatie kon in de tweede ronde helaas niet 
vervolgd worden. Tegen het Theresia College (uit Tilburg, met 3 broers Baselmans) werd slechts 1 
punt behaald: alleen Mick wist te winnen.  
In ronde 3 was de grote favoriet Topsporttalentschool Groningen (met 3 broers van Foreest) de 
tegenstander. Ook in de praktijk bleek dit team te sterk: alleen Casper behaalde een punt. Hierdoor 
stond het Gymnasium na 3 ronden met slechts 4,5 bordpunt op een teleurstellende vijfde en 
voorlaatste plaats.  
Of het aan de lunch lag, de veerkracht van de spelers of de peptalk van de teamleider is niet bekend, 
maar feit is dat door een prachtige eindsprint met een 3-1 en 4-0 overwinning tegen de scholen uit 
Hengelo en Leiden alsnog met miniem verschil een 2e plaats behaald werd. Vooral de 4-0 tegen 
Leiden was een puike prestatie en, mede door een late remise bij een van de andere ontmoetingen, 
net genoeg om de scholen uit Rotterdam (matchpunt, bij gelijk aantal bordpunten) en Tilburg (0,5 
bordpunt) voor te blijven. 
En zo werd achter het ongenaakbare Groningse team een prima traditie in ere gehouden: voor het 
4e jaar op rij bij de beste 2 middelbare scholen van NL eindigen (waarvan twee maal Nederlands 
kampioen); voeg daarbij een eerste en tweede plaats voor de eerste 2 leerjaren (VO-II) in de 2 



daaraan voorafgaande jaren en het is duidelijk dat het Gymnasium Apeldoorn inmiddels een traditie 
hoog te houden heeft.  
  
Alle uitslagen en standen: 
http://nkscholen.schaakbond.nl/vo-i/uitslagen-indeling-stand-finale 
  
PS. Aansluitend werd door het team de opening van het Tata Steel Chess Tournament bijgewoond, 
dat op vermakelijke wijze door Tex de Wit aan elkaar gepraat werd. Jammer voor Thomas was dat 
uitgerekend bij zijn afwezigheid alle deelnemers poseerden met zijn favoriete voetbalshirt (vanwege 
de 5e speelronde in de Kuip in Rotterdam), zie ook de foto op 
http://www.schaaksite.nl/2017/01/13/wimbledon-van-het-schaken-geopend-nieuw-tiebreak-bij-
gelijke-eindstand/. 
Het Gymnasium-team dat vorig jaar (met Thomas Beerdsen) Nederlands kampioen werd, heeft 25 
januari 2017 de sportpenning van de gemeente Apeldoorn gekregen. 
 
 

  
 
 

Apeldoorn Apes in PRO Chess League  
Apeldoorn Apes doet mee aan de PRO Chess League. Dat is een competitie via www.chess.com 
waaraan wereldwijd 48 team meedoen. De eerste speeldag was 11 januari, de tweede 18 januari. 
Apeldoorn Apes is de artiestennaam van MuConsult.  
Er doen zo’n 100 grootmeesters aan het toernooi mee, waaronder GM Magnus Carlsen. 
Zie nieuwsbrief 41 voor een aantal links omtrent de PRO Chess League.  
Algemeen overzicht met uitslagen enzovoort: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide.  
 
Verslag ronde 2, met aantal partijen in gameviewers, ‘Mosquitoes beat Apes in dying seconds’: 
https://www.chess.com/news/mosquitoes-beat-apes-in-dying-seconds-3304.  
 
In ronde 3 won Apeldoorn van Hamburg. Nico Zwirs vertelt: 
 
Servertime-out kantelt de match 
Afgelopen woensdag stond de derde wedstrijd in de PRO chess League op het programma en dat was 
meteen een hele belangrijke. De eerste twee rondes waren namelijk verloren gegaan tegen Cannes 
en Amsterdam (eigenlijk Haarlem) en om nog in de race te blijven voor de knock-out fase van de 
competitie moest er dus gewonnen worden.  
 
Dit keer speelden we zonder onze GM Roeland Pruijssers en was het aan onze jonge talenten en mij 
om de klus te klaren. Als zware underdog met zo’n 100 Elo punten minder begonnen we aan de 
wedstrijd. Waar wij met Thomas Beerdsen, Robby Kevlishvili, Max Warmerdam en mijzelf aantraden 
kwam Hamburg op met twee GM’s en twee IM’s op de proppen. De IM’s waren Aljo Feuerstack en 
Dirk Sebastian en de GM’s waren de Nederlandse Twan Burg die als gastspeler speelt en de 
negentienjarige Rasmus Svane.  
 
In de eerste ronde werden we meteen al onder druk gezet. Op Thomas na stonden we allemaal 
minder, maar wisten we allemaal het halfje binnen te halen. De een wat lastiger dan de ander, 
behalve Max. Max wikkelde af naar een paard tegen loper eindspel en iedereen die zegt dat lopers 
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beter zijn dan paarden moeten dit eindspel nog maar eens bekijken. Max wist langzaam maar zeker 
fouten bij zijn tegenstander af te dwingen en wist zo het volle punt te pakken. 2.5-1.5 voor! 
 
De tweede ronde was een bijzondere. Namelijk na een kleine 10 minuten spelen viel de server er uit. 
De tijd van de speler die aan zet was bleef wel doorlopen dus toen iedereen na een minuut of 7 
opnieuw verbonden was waren de tijdsverschillen enorm. Twee keer waren zij de Sjaak en op twee 
borden wij, dus dat was nog enigszins eerlijk. De ronde werd doorgespeeld en door gemiste kansen 
aan onze kant verloren we met 3-1. Onszelf oppeppend voor de derde ronde kregen we te horen dat 
de tweede ronde opnieuw gespeeld moest worden. In de wachttijd gingen onze slimmeriken (lees 
Thomas) even op zoek naar een verbetering ten opzichte van hun partij. De meeste van onze 
tegenstanders verwachtte dit al en kozen voor een andere variant, maar Rasmus Svane herhaalde de 
variant tegen Thomas en dit keer won Thomas! Op z’n minst de 1-3 weer gehaald, verder wisten ook 
Robby en ik te winnen en ging alleen Max als aller laatste ten onder. Dit resultaat kantelde de hele 
wedstrijd, want i.p.v. 3.5-4.5 achter stonden we nu 5.5-2.5 voor!  
 
In de derde ronde werd de match min of meer beslist. Met een 2-2 door wisten we onszelf op 
matchpoint te zetten met 7.5 punt. Bij 8.5 zouden we de match winnen. In de laatste ronde deden 
we met zijn alle nog een gezamenlijk remiseaanbod, wat natuurlijk door iedereen werd afgeslagen. 
Kort daarna was Robby de eerste die het punt binnen had en daarmee de match veilig stelde. Nu was 
het aan de rest om de daad de versterken en dat gebeurde ook. Thomas wist met zwart zijn 
tegenstander keihard te overspelen en won overtuigend. Max had vandaag wat pech en wist zijn 
sterke resultaten van de eerdere weken niet voort te zetten en gaat de volgende keer weer volop 
vlammen! Zelf speelde ik een spannende partij en door het te veel willen van mijn tegenstander wist 
ik met een mooie combinatie de partij nog te winnen.  
 
De volgende keer spelen we tegen Dublin. Dat wordt een lastige ronde, maar we gaan ons best doen 
om het succes tegen Hamburg meer glorie te geven.  
 
 

 
 

Stefan Kuipers in Gibraltar 
IM Stefan Kuipers speelt mee in het toernooi in Gibraltar. 
www.gibraltarchesscongress.com  
 

 
 
Video’s  van Tradewise Gibraltar 
‘Battle of the sexes’  https://www.youtube.com/watch?v=OX1Li-aYPx4 
Kun je op scholen ook doen: jongens tegen de meisjes. Met een commentator. 
Schaakadviezen: www.youtube.com/watch?v=CPr0stAYtMc  

http://www.gibraltarchesscongress.com/
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Wijk aan Zee: meeuwen, zee, strand. 

 

 
Potje naspelen: GM Sipke Ernst, Cees Visser en Karel van Delft.  
 
 



 
Zaaloverzicht. Met oprichter Kees Schrijvers (rode trui) van www.schaaksite.nl.  

 

 
Commentaar in studio met GM Yasser Seirawan. 

 
 

http://www.schaaksite.nl/


 
Tweede van links IM (over the board) en GM (studies) Yochanan Afek. 
 

 

 
GM Wesley So won het Tata Steel Chess Tournament 2017. 

 



 
Voormalig wereldkampioen GM Anatoli Karpov gaf de laatste ronde commentaar met GM Yasser Seirawan. Via het 
Youtube kanaal van Tata Steel Chess is dit terug te zien. 

 
Terugblik Tata Steel Chess Tournament 2017  
Site: www.tatasteelchess.com.  
Uitslagen: http://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/all-amateurs  
 
Op hoogtepunten kun je terugblikken via het Youtube kanaal Tata Steel Chess: 
www.youtube.com/channel/UCUtQxVRULQTqrVnuWcblRQg  
 
Zie ook een mooi overzicht via: 
https://chess24.com/en/read/news/tata-steel-2017-winners-and-losers.  
 
Zie verslagen op Chess News van Chessbase, bijvoorbeeld: 
http://en.chessbase.com/post/2017-tata-rd6-the-higher-they-rise-the-harder-they-fall#734599   
 
GM Roeland Pruijssers deed verslag op www.schakers.info.  
Bijvoorbeeld ronde 12 met gameviewers: www.schakers.info/?p=15197 
 
Carlsen mist in ronde 7 mat in drie tegen Giri: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mh2uZUdzUDU&feature=youtu.be 
Zie https://worldchess.com/2017/01/22/on-day-of-missed-chances-at-tata-steel-so-keeps-the-lead  
 
 

Video-impressie van Karel van Delft: www.youtube.com/watch?v=XwYCOp4tUis&feature=youtu.be. 
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Analyse Beerdsen en Praggnanandhaa. 
 
 
 

 
 



 
 

Thomas Beerdsen derde in toptienkamp Tata Steel Chess Tournament 2017 
Apeldoorner Thomas Beerdsen is derde geworden in de toptienkamp van het Tata toernooi 2017. 
Hij trof in de eerste ronde de jongste IM aller tijden Praggnanandhaa. De partij werd remise. 
Video over partij en analyse:  www.youtube.com/watch?v=OTjjaIx5WeY&feature=youtu.be  
 

Beerdsen,Thomas (2413) - Praggnanandhaa, Rameshbabu (2437)  
(1), 20.01.2017 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.d3 Lc5 6.Pc3 b5 7.Lb3 d6 8.Pd5 h6 9.c3 Le6 10.Pxf6+ Dxf6 
11.Lxe6 fxe6 12.Le3 Lxe3 13.fxe3 Dg6 14.0–0 0–0 15.Db3 Pa5 16.Dc2 c5 17.b4 cxb4 18.cxb4 Tac8 
19.Db2 Pc6 20.Db3 Kh7 21.Tf2 Tf7 22.Ph4 Dh5 23.Txf7 Dxf7 24.Pf3 Pd8 25.Tf1 Dc7 26.Dd1 Dc2 
27.Pg5+ hxg5 28.Dh5+ Kg8 29.De8+ Kh7 30.Dh5+ Kg8 31.De8+ ½–½ 
 

Over Praggnanandhaa zie ook artikelen in nieuwsbrieven 26, 27 en 28. 
Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Praggnanandhaa_Rameshbabu  
 

Download partijen toptienkamp als pgn via 
www.tatasteelchess.com/players/amateurs/all-amateurs.  
 

In de tienkampen en vierkampen deden deelnemers van de Apeldoornse Stertraining mee. 
Simon Elgersma werd in tienkamp 2F derde met tpr 2139. 
Dries Wedda werd in tienkamp 3C gedeeld vierde met tpr 2044. 
Bas de Boer won weekendvierkamp 3S met tpr 2089. 
Onno Elgersma won dagvierkamp 4L met tpr 2171. 
Mick van Randtwijk won weekeindvierkamp 3L met tpr 2286. 

http://www.youtube.com/watch?v=OTjjaIx5WeY&feature=youtu.be
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Erik Bouwmans versus Peter van Wermeskerken. Staand: arbiter Kees Lute en organisator Robert Moens. 
 
 

 
Timo Können versus Peter Boel. 
 



 
Peter Boel versus René Nijland. 
 
 

 
René Nijland versus Alexander Münninghoff. 
 



 
Peter Boel versus Erik Bouwmans. 
 

Peter Boel journalistenkampioen Tata 2017 
Peter Boel heeft het 28e Nederlands schaakkampioenschap voor journalisten gewonnen. Het 
zevenrondig toernooi is onderdeel van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. 
Boel verloor van René Nijland. Door de laatste ronde in het eindspel te winnen van Erik Bouwmans 
bleef hij een half punt voor op René Nijland, Hans Berrevoets en Alexander Münninghoff. 
Journalisten die een uitnodiging willen ontvangen voor volgend jaar kunnen gegevens mailen aan 
Robert Moens van communicatie Tata Steel: robert.moens@tatasteel.com. 
Uitslagen www.tatasteelchess.com/players/amateurs/all-amateurs.  
 

Video-impressie journalistentoernooi en boekpresentatie ‘Drie Paarden’ van Peter Boel: 
www.youtube.com/watch?v=2Jcvxj_-ZoI&feature=youtu.be. 

 

 Eindranglijst Jules Welling Memorial. 
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Karel van Delft ging in de laatste ronde door de vlag tegen Peter Boel die 3 seconden had. (foto Jeroen van den Belt) 

 
Het Jules Welling Memorial toernooi tijdens Tata 
Tijdens het Tata journalistentoernooi wordt jaarlijks een informeel snelschaaktoernooi gespeeld.  
Als eerbetoon aan de onlangs overleden journalist Jules Welling heeft Peter Boel dit toernooi 
omgedoopt tot ‘Het Jules Welling Memorial toernooi’. Boel won het toernooi.  



 
Zaaloverzicht ARVES solving contest 2017. (foto’s René Olthof). 

 

 
Winnaar GM Twan Burg. 



 
GM Oleg Pervakov, bekend studiecomponist. 
 

 
 
GM Twan Burg wint ARVES Study solving competition 2017 
Organisator GM Yochanan Afek meldt:  
 
GM Twan Burg won in Wijk aan Zee voor de derde keer de ARVES study solving competition.  
Zijn echtgenote WGM Nargiz Umudova werd vierde. Het was haar eerste study solving competitie. 
Meer info: www.arves.org.  
Afek en Pervakov zijn twee van de acht grootmeesters eindspelstudie ter wereld.  
Burg is ‘gewoon’ grootmeester. 
 

https://www.facebook.com/twan.burg
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http://www.arves.org/


 
 
London Chess Conference 2016 video lezing John Jerrim 
Op de site http://londonchessconference.com is over de conferentie vooralsnog alleen een lezing 
van Giovanni Sala ‘Comments on current chess and education research’ te zien. 
Sala geeft repliek op een lezing van John Jerrim over onderzoek naar effecten van schaakonderwijs. 
Jerrims lezing is te zien via: www.youtube.com/watch?v=pRVxNJOdGfQ&feature=youtu.be.  
Video-interview van Karel van Delft met John Jerrim: 
www.youtube.com/watch?v=TLWANu8mWio&feature=youtu.be.  
 
 

 
 

Hoe kan je schaken inzetten in de plus- of kangoeroeklas? 
Op www.hoogbloeier.be beschrijft ECHA-Specialist in Gifted Education Sabine Sypré hoe je schaken 
kunt inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. 
www.hoogbloeier.be/Blog/Artikelen/2016/4/7_Schaken_als_verrijking.html?platform=hootsuite 
Ze spreekt onder meer over sociale, emotionele en cognitieve leereffecten. 
Ook maakt ze een verschil tussen bottom-up en top-down benaderingen. 
Sypré geeft diverse praktische tips om lessen interessant en effect te maken. Ze verwijst ook naar 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/47-schaken-intelligentie-en-lesgeven-op-leonardoscholen 
 

Reactie van Karel van Delft op het artikel van Sypré: 
Naast sociale, emotionele en cognitieve leereffecten zijn er ook metacognitieve leereffecten mogelijk 
van schaakonderwijs. Wat je kan bereiken is het gevolg van een combinatie van welke 
schaakaspecten (tactiek, strategie enz.) je gebruikt in combinatie met welke didactische werkvormen 
en welke doelgroep (leeftijd enz). Het gaat dus om de combinatie. Vergelijk het met H2 en O, 
afzonderlijk is het iets anders dan de combinatie: water. Bovendien zijn er voor verschillende 
leerlingen verschillende leereffecten mogelijk: de een leert omgaan met tegenslagen, een ander 
creatiever denken. Terwijl er veel variabelen in het geding zijn is het moeilijk in kwantitatief 
onderzoek erg grote effecten op een enkele dimensie te vinden. Dat wil niet zeggen dat er geen 
effecten zijn. Daarom moet je niet alleen naar resultaten van kwantitatief onderzoek kijken maar ook 
naar praktijkervaringen en kwalitatief onderzoek. 
 
Voor meer werkvormen zie het boek 'Schoolschaken'. Preview: 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.  
Zie ook nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven. 
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Drugs en schaakprestaties 
Bepaalde drugs zouden invloed hebben op schaakprestaties. Die conclusie staat in het onderzoek 
‘Methylphenidate, modafinil, and caffeine for cognitive enhancement in chess: A double-blind, 
randomized controlled trial.’ 
www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(17)30019-6/abstract 
Het gaat om methylphenidate, dat bekend is als Ritalin en modafinil (merknamen Alertec, Modavigil 
en Provigil).  Het onderzoek heeft ook stimulerende effecten van caffeine vastgesteld. 
Opvallend is dat de deelnemers aan het experiment bij gebruik van stimulerende middelen meer tijd 
gebruikten dan wanneer ze een placebo gebruikten.  
De onderzoekers schrijven: ‘This suggests that neuroenhancers do not enhance the quality of 
thinking and decision-making per time unit but improve the players’ ability or willingness to spend 
more time on a decision and hence to perform more thorough calculations. ‘ 
Zie voor het verhaal van journalist Dylan Loeb McClain op de site World.chess: 
https://worldchess.com/2017/01/25/special-report-new-study-finds-performance-enhancing-drugs-for-chess  
 

Uiteraard moet een dergelijk onderzoek gerepliceerd worden om na te gaan of vaker dergelijke 
bevindingen geconstateerd worden. Mogelijk zijn de eventuele effecten van korte duur. Dus niet 
geschikt voor lange partijen, maar misschien net effectief in tijdnood? 
 

Zie ook artikel van Karel van Delft ‘Een visje voor de partij? Over voeding, doping en schaken’: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-doping-en-schaken  
 
 

 
 

Schaken en voetbal een gezonde combinatie 
Fysieke sporten en denksporten kunnen elkaar positief beïnvloeden. 
Een gezond lichaam in een gezonde geest. 
EenVandaag brengt gesprekken met schaakgrootmeester Loek van Wely, Jan de Hoon (hoofd 
Jeugdopleiding van Willem II) en neuropsycholoog Erik Scherder over de werking van het brein bij 
fysieke sporters en schakers. 
Voetbalclub Willem II combineert in de jeugdopleiding voetballen met denkoefeningen. 
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/71609/schakers_gebaat_bij_voetballen_en_andersom_  
 

Zie eerdere artikelen over schaken en voetbal in nieuwsbrieven 8, 14 en 15.  
Met onder andere links en een video-interview met GM Simen Agdestein.  
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Quote GM Wesley So: ‘I think that the secret is that if you keep working and have a clear 
view of your vision and your goals than the results will come.’  
Uitspraak in interview na winnen Tata Steel Chess Tournament 2017. 
 
 

Kalender   
- 4 februari MuConsult Apeldoorn speelt uit tegen En Passant 
- 5 februari Stertraining 
- 7 februari Pupillencompetitie derde speeldag 
- 8 februari schaakschool Het Bolwerk 
- 12 februari Apeldoorns Snelschaakkampioenschap Samsam  
- 13 februari Aspirantencompetitie derde speeldag 
- 23 februari – 5 maart 9e Batavia Chess Tournament http://batavia1920.nl/chess 
- 25 februari rapidtoernooi De Zeven Pionnen Epe www.de7pionnen.nl  
- 3 en 4 maart OAJK Veluws College Mheenpark 
- 3-5 maart Zwols weekeindtoernooi http://zwols-sg.nl/index.php?p=100  
- vrijdag 4 maart Veluws College Mheenpark NK Speciale doelgroepen 
- 25 maart ASV-Voorjaarstoernooi  
- 26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi  
- 1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi) 

 
 

 
 
Thomas Beerdsen in 9e Batavia Chess Tournament  
Het 9e Batavia toernooi vindt plaats van 23 februari t/m 5 maart in café Batavia in Amsterdam. 
Thomas Beerdsen is één van de deelnemers.  
Merijn van Delft is toernooidirecteur. 
Het is mogelijk om een grootmeesternorm te scoren in het toernooi. 
Toernooisite: http://batavia1920.nl/chess 
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Deelnemers Batavia Chess Tournament: 
1. GM Alexandr Fier (BRA) 2586 
2. GM Tal Baron (ISR) 2537 
3. GM Eric Lobron (GER) 2528 
4. IM Koen Leenhouts 2502 
5. IM Bobby Cheng (AUS) 2452 
6. IM Mark Timmermans 2415 
7. FM Thomas Beerdsen 2413 
8. FM Hing Ting Lai 2410 
9. Lucas van Foreest 2356 
10. FM Barry Brink 2297 

 

 
 
De 19e editie van het SamSam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap heeft plaats op: 
zondag 12 februari 2017 
Aanvang: 13.00 uur 
Prijsuitreiking: 17.30 uur 
Er worden dertien ronden gespeeld, 5 minuten per persoon per partij. 
Prijzen: € 150, € 100, € 50; twee ratingprijzen van € 10,- 
Inschrijfgeld: € 10, jeugd t/m 20 jaar € 5, GM/IM vrij 
Aanmelden kan bij Ed van der Meulen, e-mail: edvdmeulen@gmail.com 
(telefoon: 06-49213456) 
Aanmelden kan uiterlijk tot en met zaterdag 11 februari, 23.00 uur. 
Graag in de mail vermelden: naam, schaakclub en rating. 
Wedstrijdleiding - Indeler: Marco Beerdsen - Arbiter: Huub Blom 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm  

 

Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107 
Speelschema zie www.vcsc.nl 
Zie ook schema onderaan in deze nieuwsbrief. 

 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Site OSBO: http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 
 
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap  
3 en 4 maart 2017 in het Veluws College Mheenpark. 
Informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.nl 

 

Meidentoernooi 
Ergens in het voorjaar houdt schaaklerares Sylvia van Ark van schoolclub De Zonnewende een 
meidentoernooi. Nader bericht volgt. 
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KNSB competitie 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 

 
 

Apeldoornse Schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl  
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl  
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl  
OAJK www.oajkschaken.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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Hungarian chess tournaments in the first half of 2017 
 
Dear Chessfriends,  
 
4-14 Febr First Saturday, 4-14 March FS, 18-26 March Spring Festival Open, 1-11 April First Saturday, 
6-16 May FS,  
18-26 ZALAKAROS Open, 3-13 June FS, 1-11 June FS, etc.  
 
Who does want more information?  
 
Best wishes: 
 
Nagy Laszlo  
International chess organizer 
Mobile: +36-30-2301914 
E-mail: firstsat@hu.inter.net 
mrfirstsaturday@gmail.com  
Website: www.firstsaturday.hu 
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