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47e 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 243 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (536 leden) en op de 
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen clubs de nieuwsbrief naar leden of zetten een 
link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden. 

 
 

 
http://fruehjahrsopen.sv1920hofheim.de/2017/open-a.php  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
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Merijn van Delft tijdens GM toernooi in Hamburg, oktober 2016. (Foto Georgios Souleidis) 
 
 

 



Eerste grootmeesternorm Merijn van Delft 
Merijn van Delft bericht: 
 
Aangezien ik op een historisch dieptepunt was aanbeland met mijn rating, werd het tijd om weer 
eens serieus aandacht te besteden aan mijn eigen schaken. Mijn hart ligt eigenlijk bij het begeleiden 
van jonge mensen, maar als je zelf niet af en toe presteert, luistert er op een gegeven moment 
niemand meer. Verder ben ik dol op gezelligheid, biertje hier, wijntje daar, lekker met mensen 
kletsen, dingetjes regelen. Allemaal leuk en aardig, maar daar worden we geen grootmeester van. 
Zodoende had ik me opgegeven voor een toernooitje in Hofheim am Taunus, in een regio in 
Duitsland die ik totaal niet ken. Ik ken er verder ook vrijwel niemand, maar daar bleek een 
uitzondering op te bestaan. Mijn oude schaakvriend Fritz Meyer, die ik al jaren nauwelijks had 
gesproken, bleek inmiddels niet meer in Parijs te wonen, maar met vrouw en kinderen in een 
schitterend huis in de regio. Fritz had zelf al tien jaar geen toernooi meer gespeeld, maar hij had er 
wel oren naar. Even een paar dagen vrij van zijn drukke baan en een paar dagen knallen bij het 
schaken. In de weken voor het toernooi ben ik iedere dag gaan sporten en op de avond voor het 
toernooi met Fritz nog 10 km door de heuvels en de wijnvelden gerend. Het feest kon beginnen. 
 
Vrijdag 
Bij aankomst in de toernooizaal voelde ik me als op een andere planeet, rare gewaarwording om al 
zo lang te schaken, maar vrijwel geen gezichten te herkennen. De eerste partij tegen Frank 
Rosenberger (2075) verliep buitengewoon stroef. Het speeltempo was 2 uur voor 40 zetten gevolgd 
door een half uur voor de rest. Dus zonder increment. Halverwege de partij speelde ik te snel en 
daarna juist te langzaam. Ik begon dingen te missen en kwam in vreselijke tijdnood. Met nog een 
halve minuut voor de rest van de partij (en mijn tegenstander nog anderhalve minuut), moest de 
beuk erin. Mijn tegenstander kon afwikkelen naar remise, maar besloot voor meer te gaan. 
Uiteindelijk profiteerde ik van de bulletervaring uit mijn studententijd, kreeg ik een gewonnen 
eindspel en vlagde ik hem met nog 2 seconden op de klok. 
 
Zaterdag 
In de tweede ronde moest ik tegen Alexander Krastev (2134) een 12-jarig talent, die vrolijk alles naar 
voren gooide. Gelukkig was ik goed voorbereid en begon ik redelijk warm te draaien, dus een strakke 
pot. Na de lunch wachtte de eerste grootmeester, Misa Pap (2510), uit Servië. Ik kreeg het loperpaar 
te pakken en groot voordeel, maar in de eerste tijdnoodfase werden zijn paarden vervelend. 
Gelukkig wist ik een deel van mijn voordeel vast te houden en kon ik het eindspel gaan melken. Door 
telkens voor de veilige optie te gaan en het tempo hoog te houden, ging dat uitstekend en was het 
punt na de volle vijf uur spelen binnen. 3 uit 3 en de eerste vermoeidheidsverschijnselen begonnen 
de kop op te steken. Gelukkig heeft Fritz een massagestoel in zijn werkkamer staan en kon ik 's 
avonds in dat ding regenereren met laptoppie op schoot. 
 
Zondag 
Verrassend genoeg werd ik in de vierde ronde omlaag ingedeeld tegen Tom George (2170), een 
sympathieke collega trainer uit Berlijn. Ik maakte me vooraf grote zorgen over hoe ik het precies 
moest gaan aanpakken, maar daardoor was ik dermate geconcentreerd dat de partij heel makkelijk 
ging. 's Middags wederom tegen een collega trainer, van de organiserende vereniging, de ervaren IM 
Erik Zude (2407). Erg aardige kerel, we hebben achteraf nog gemoedelijk zitten analyseren. De partij 
was vlijmscherp en ingewikkeld. Eigenlijk leek hij de partij naar zich toe te gaan trekken met een 
voortvarend kwaliteitsoffer, maar in de aanval verrekende hij zich en ging ik er met het punt 
vandoor. 5 uit 5, een vliegende start. Collega Stefan Kuipers vind het altijd irritant als mensen 
voorbarig over normenkansen beginnen te zeuren in de teamchat, dus dat durfde ik niet. Maar ik 
dacht er wel stiekem aan. 
 
Maandag 
In de zesde ronde een knetterharde tegenstander, GM Dmitry Svetushkin (2574) uit Moldavië. Hij 
stond een halfje achter en had wit, dus die zat met maar één doel achter het bord. Ik verprutste de 
opening volledig en hing al snel in de touwen. In plaats van me positioneel verder onder druk te 
zetten, ging hij stijlgetrouw direct op mijn koning af, hetgeen me enige hoop gaf. Hij wist de aanval 



daadwerkelijk niet rond te krijgen en daarmee was ik weer helemaal terug. De partij dreigde tegen 
de eerste tijdcontrole richting remise te gaan, dus ging wederom vol het gas erop bij mijn 
tegenstander. Na de tijdcontrole trok ik het niet meer, ik voelde dat er grote kansen waren, maar zag 
het allemaal niet scherp meer. Het ging van kwaad tot erger en na wederom de volle vijf uur spelen 
had ik een nul te pakken. Na de partij snel naar het centrum gereden voor de lunch, snel weer terug, 
alwaar de zevende ronde tegen de jonge IM Lev Yankelevich (2421) alweer op het punt van beginnen 
stond. Mijn hoofd gloeide nog flink na van de ochtendronde en ik trok het niet meer om wederom 
voluit te gaan. Na een solide opening nam hij gelukkig mijn remise-aanbod aan. Eigenlijk tegen mijn 
nieuwe principe om geen remise meer aan te bieden, maar het was tijd om even aan de rem te 
trekken. 5,5 uit 7 en ongedeeld tweede plaats in de tussenstand. 
 
Dinsdag 
In de achtste ronde stond de zwartpartij tegen GM Torbjorn Ringdal Hansen (2442) op het 
programma. Ik had uitgerekend dat ik in de laatste ronde vrijwel zeker nog een GM zou krijgen en 
derhalve 1,5 uit 2 nodig had voor een GM norm. Eerst maar eens de achtste ronde overleven dacht 
ik, dan kan ik in de laatste ronde altijd nog alles gokken. De opening verliep echter dermate 
voorspoedig, dat het al snel bleek dat dit mijn kans was. Het loperpaar bleek weer mijn grote vriend. 
Koppie erbij houden, alle stukken centraliseren. Rustig aanvallen in het middenspel en anders het 
eindspel pakken leek me het devies. Het liep allemaal buitengewoon soepel en de partij eindigde met 
een leuk matje, dat ik geloof ik wel tien keer heb nagerekend, voordat ik het durfde te spelen. 
Gelukkig duurde de partij maar 35 zetten, dus konden we snel richting de lunch. Club sandwich en 
grote alcoholvrije weizen (waarvan ze altijd beweren dat het de ideale isotone dorstlesser voor 
atleten is) naar binnen geknald en toen kwam de pairing door: wit tegen GM Andrey Zhigalko (2577). 
Geen softie leek me en van de openingsvoorbereiding werd ik ook niet vrolijk. Toen mijn laptop maar 
dicht gedaan en met het strijdplan 1.Pf3 gevolgd door g3 en huisje bouwen voor mijn koning, terug 
naar de speelzaal. 
 
Na ruim tien zetten hing ik al in de touwen, dus dat begon niet lekker. Toch leek hij er ook niet 
helemaal lekker in te zitten en bleef te lang manoeuvreren, hetgeen me de kans gaf de coördinatie 
tussen mijn stukken terug te krijgen. Inmiddels begon ik weer prima hoop te krijgen met mijn egel 
opstelling en had ik een tijdsvoorsprong opgebouwd. Op de 25e zet bood ik remise aan, maar ik wist 
eigenlijk ook wel dat ie dat niet ging aannemen. Welgeteld drie zetten later maakte hij een flinke 
fout, zodat ik opeens goed kwam te staan. De stelling werd echter zo gecompliceerd, dat ik het 
allemaal niet kon berekenen. Ik ging voor de veilige optie en toen mijn tegenstander in tijdnood de 
draad kwijt raakte, kon er niets meer mis gaan. Vlak na de tijdcontrole miste hij nog een keer de 
beste verdediging en kreeg ik een gewonnen eindspel in handen. Net toen ik mezelf af begon te 
vragen of ik nu voor de winst en daarmee de toernooizege moest gaan of liever de norm veilig stellen 
met remise, gaf mijn tegenstander opeens gedesillusioneerd op. Inderdaad kon hij geen vin meer 
verroeren. Opeens was mijn eerste GM norm binnen met een halfje overscore, de 
toernooioverwinning (ik had meer weerstandspunten) en 1000 euro (prijzen worden niet gedeeld bij 
dit toernooi). Een weekje optrekken met family man Fritz bleek een winnend concept. 
 
Meer info op de toernooisite: http://fruehjahrsopen.sv1920hofheim.de/2017/open-a.php  
Partijen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.  
 
 

 
 
Carlsen en Apeldoorners in GRENKE Chess Classic  
Een aantal spelers van MuConsult Apeldoorn en deelnemers van de Stertrainingen doet vanaf 15 
april  mee aan het Open Grenke toernooi. Zie www.grenkechessopen.de/de.  
Thomas Beerdsen start als nr 102. Zie partij tegen Lucas van Foreest in Bundesliga: http://njsk.nl.  
Round Robin met Carlsen:  
www.grenkechessclassic.de/en/home/13-en/article/162-grenke-chess-classic-2017.  
Live www.grenkechessclassic.de/en/home/13-en/article/162-grenke-chess-classic-2017.  

http://fruehjahrsopen.sv1920hofheim.de/2017/open-a.php
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
http://www.grenkechessopen.de/de
http://njsk.nl/
http://www.grenkechessclassic.de/en/home/13-en/article/162-grenke-chess-classic-2017
http://www.grenkechessclassic.de/en/home/13-en/article/162-grenke-chess-classic-2017


 
Stergroep 1-2 bestudeert partij Euwe. 
 

 
Stergroep 1-2 simultaan toreneindspel met Nico Zwirs. 

 



 
Uitleg www.lichess.org. 
 
 
 

 
Stergroep 3 bespreking toreneindspel. 
 
 

http://www.lichess.org/


 
Besproken toreneindspel. 

 
 

 
Stergroep 4-5 bespreekt partij Kasparov met Merijn van Delft. 
 
 



 
Condichess. Video: www.youtube.com/watch?v=JB5yZkxMEQk&feature=youtu.be.  
 

Stertraining: condichess 
De achtste Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn waren zondag 2 april in Denksportcentrum 
Apeldoorn. 
 
Stergroep 1-2: 
Besprak met Karel van Delft in quizvorm een partij van Euwe uit ‘Meester tegen amateur’. Ook 
kwamen diverse stellingen aan de orde. De groep besprak ook diverse thema’s uit nieuwsbrief 45. 
Speelde met Nico Zwirs een toreneindspel simultaan uit. Tussendoor gaf Nico uitleg. De stelling was 
afkomstig uit een partij van trainingsdeelnemer Wouter. 
Nico en Karel gaven de kinderen en ouders uitleg over www.lichess.org. 
 
Stergroep 3: 
Speelde met Nico Zwirs een toreneindspel simultaan uit. De deelnemers speelden dezelfde stelling 
een keer met wit en met zwart. Daarna werd de stelling geanalyseerd. 
De groep deed samen met groep 4-5 condichess. 
 
Stergroep 4-5: 
Besprak met Merijn van Delft in quizvorm de partij Movsesian – Kasparov, Sarajevo 2000.  
De groep deed samen met groep 3 condichess. 
 
Er komen nog twee Stertrainingen dit seizoen. 
De negende is 7 mei 2017. 
De tiende is 21 mei. Er is dan een thematoernooi (Konings-Indisch). 
 
Komend seizoen zijn er weer Stertrainingen met IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft. 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JB5yZkxMEQk&feature=youtu.be
http://www.lichess.org/


 
Nico Zwirs. 

 
Voorbereiden op een toernooi 
Door Nico Zwirs 

 
Hoe kun je jezelf het beste voorbereiden op een toernooi? Dat is vaak een belangrijke vraag voor de 
schakers van tegenwoordig.  
 
Iedere toernooivoorbereiding bestaat uit 3 delen. Het schaaktechnisch gebied, de fysieke 
voorbereiding en de mentale voorbereiding.  
 
De schaaktechnische voorbereiding 
 
Er komen steeds meer verschillende trainingsmethoden bij zodat het soms lastig is om het hoofd 
boven water te houden met wat relevant is en wat niet. Wat zeker erg nuttig is om te doen is 2-3 
weken voor het toernooi beginnen met tactics doen. Dagelijks een half uurtje is meer dan genoeg. 
Als je daarnaast van blitzen op internet houdt zal je ook merken dat je veel meer ziet en dat je rating 
al snel 100 of meer punten omhoog gaat. Dan komen we bij het tweede ding, zijn online 
snelschaakpartijen nu nuttig of niet? Zelf denk ik dat het wel van toegevoegde waarde is. Zorg er 
alleen wel voor dat je serieus schaakt en geen rare snelschaakopeningen gaat spelen. Neem ook 
genoeg tijd, dus 3+0 is wel de minimale tijd voor een snelschaakpartij. Deze partijtjes kunnen erg 
handig zijn als je bijvoorbeeld een nieuwe opening wilt spelen. Dan kan je er alvast wat ervaring mee 
op doen. Ook voor het oefenen van je vaste opening is dit ook gewoon nuttig.  
 
Nieuwe openingen spelen kan, maar dat brengt wel een risico met zich mee. Het grote nadeel is 
natuurlijk dat je de opening nog niet echt eigen hebt gemaakt dus wanneer iemand er al vaak tegen 
heeft gespeeld kan dat wel een klein nadeel zijn. Het grote voordeel is natuurlijk dat je tegenstanders 
niet op de hoogte zijn van je nieuwe opening en die verrassing kan ook erg positief uitpakken. Vaak 
pak je dan ook snel veel tijd op de klok. Wat je natuurlijk ook kan doen is dat je in je opening zelf 
ergens iets afwisselt. Als voorbeeld geef ik een Najdorf speler. Je speelt tegen iemand die altijd 6Le3 
doet en je speelt altijd 6… e5. Dan kan je er voor kiezen om 6… Pg4 of 6… e6 te spelen.  Dan speel je 
wel dezelfde opening, maar is het toch ook weer erg anders. Een derde optie is dat je later in de 
opening nog afwijkt. In de Najdorf ontstaat er na 6. Le3 e5 7. Pb3 Le6 8. f3 Le7 9. 0-0-0 0-0 10. g4 een 
basis uitgangstelling. Hier heeft zwart weer een aantal mogelijkheden. Stel voor die Najdorf speler 
speelt 10… a5 dan kan hij er nu voor kiezen om 10… Pbd7 te gaan spelen. Het voordeel van deze 
optie is dat je wel redelijk dezelfde structuren speelt als normaal, maar net een iets andere variant 
waardoor je jouw tegenstander weer verrast.  
 
Samengevat heb je 4 opties qua openingen.  
1: hetzelfde blijven spelen 
2: een compleet andere opening 
3: een ander systeem binnen een opening  
4: later in de opening afwijken  
 
Al met al is het belangrijk dat je voor je toernooi dagelijks even bezig bent met schaken en dat dit al 
een goede invloed zal hebben op het resultaat wat je zal halen. Doe dat dus lekker, doe nuttige 
dingen en vooral dingen waar je plezier in hebt.  



 
De fysieke voorbereiding 
 
Dit is misschien wel het meest onderschatte onderdeel van de voorbereiding. Schaken wordt niet 
gezien als een fysieke sport, maar toch vraagt het erg veel van je lichaam. Uit onderzoek is 
aangetoond dat een schaker die een partij van zo’n 5-6 uur speelt ongeveer 2000 kcal verbrand. 
Tijdens een schaakpartij heb je vele kritieke momenten, waarop je beslissingen moet maken. Het 
maken van deze beslissingen kost veel energie en levert stress op. Vooral in het vierde uur, met 
nadruk op de snelschaakfase voor de 40e zet, zijn je hersenen op een hoog tempo aan het 
functioneren. In deze fase van een schaakpartij worden ook de meeste partijen beslist. Het is daarom 
van groot belang dat je in het vierde uur net zo scherp bent als daarvoor en een goede conditie is 
hier essentieel voor. Wanneer je vrij jong bent heb je als het goed is genoeg beweging. Zelf zat ik tot 
mijn 16e op voetbal en trainde ik 2x per week en had ik 1x per week een wedstrijd. Dat was ook meer 
dan genoeg, nu sport ik 3-5 keer per week voor die conditie. Tijdens een toernooi is het vaak 
moeilijker om zo veel te sporten, omdat de nadruk meer op het schaken zelf komt. Het is daarom aan 
te raden om tijdens een toernooi nog wel te sporten, maar wel wat minder dan voor het toernooi. 
Van 3x per week kan je naar een wandeling per dag gaan of 3x een half uurtje hardlopen in plaats 
van 3x anderhalf uur ploeteren in de sportschool.  
 
Samengevat is de conditie erg belangrijk, omdat de goede conditie je helpt om langer 
geconcentreerd te blijven. Dit zorgt er voor dat je minder fouten maakt, met name in het vaak 
beslissende vierde uur.  
 
De mentale voorbereiding 
 
Resultaat 
 
De mentale voorbereiding gaat over je instelling tijdens een toernooi.  Wanneer je jong en in 
ontwikkeling bent ben je veel bezig met het resultaat. Voor het resultaat is het goed om iets betere 
stellingen tegen betere spelers remise maken en van alle zwakkere te winnen. Voor het korte termijn 
resultaat is dit goed, maar op de lange termijn is het beter om altijd door te spelen en proberen van 
iedereen te winnen. In het begin zal dit vaak tegen vallen wanneer je tegen een betere speler speelt 
en speel je remise en verlies je soms een keer een betere stelling, maar na een tijdje ga je die partijen 
winnen en kom je langzaam maar zeker het niveau van die betere speler. Stel je daarom altijd in op 
lange partijen en ga er altijd voor om het maximale uit een partij te halen. Bij een lastige stelling is 
dat remise en bij een betere stelling is dat winst.  
 
Tijdmanagement 
 
De tijdsindeling van je partij is één van de belangrijkste aspecten van een schaakpartij. Er zijn geen 
helden in tijdnood, dus zorg er voor dat je altijd genoeg tijd op je klok hebt, in ieder geval meer dan 
je tegenstander. Je ziet regelmatig spelers een goede partij opbouwen, hun tegenstander onder druk 
zetten, maar doordat ze te veel tijd gebruiken verliezen ze in hun tijdnoodfase de grip op de stelling 
en verliezen hun partij. Dit is nogal zonde, omdat je wel goed speelt. Het is daarom belangrijk om 
praktisch na te denken. Soms bereken je varianten die eigenlijk niet relevant zijn. Stop daar dan mee 
en ga naar andere nuttige dingen kijken. Zelf betrap ik me er vaak op dat ik tijdens een partij zo’n 30 
minuten naar onzin aan het kijken ben, wat zonde is aangezien je met maar 90 minuten begint. Je 
onzinvarianten snel afkappen is daarom een vaardigheid die je moet ontwikkelen om niet in tijdnood 
te komen. Daarnaast moet je er voor waken dat je niet te snel gaat spelen. Dit zorgt er soms voor dat 
je per ongeluk zetten omdraait die je in gedachte wel in de goede volgorde had bedacht. Neem 
daarom altijd een paar seconden voor iedere zet, ook al is het maar om een stuk terug te slaan.  
 
Samengevat moet je dus altijd vol gaan in je partijen en zo lang mogelijk door gaan als kan. Probeer 
het maximale er uit te halen, bij een mindere stelling remise en bij een iets betere stelling winst. Je 
tijdsindeling is altijd lastig, maar hou als vuistregel dat je er voor moet zorgen dat je meer tijd over 
houdt dan je tegenstander, dan heeft die nooit meer dan jij.  



 

 
Raindropchess online en op een bord. 

 
 

 
Hidde geeft uitleg over www.chessmatec.com. Prima app van GM Boris Alterman. 

 

http://www.chessmatec.com/


 
Lois (links) en Liv bij de poster van het Woudhuistoernooi 26 april. Vijf schaakschooldeelnemers doen mee. 

 
 

 
Elke les oefenen we stellingen uit de Stappenmethode. 

 
 



Schaakschool Het Bolwerk oefent Raindropchess en maakt kennis met Liu Wenzhe 
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. 
Tijdens schoolvakanties is er geen schaakschool (dus 26 april en 3 mei niet). 
 

Resterende datums dit seizoen 
Er was enige verwarring, maar er zijn in het derde semester twaalf lesdagen: 
Datums: 5 april, 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli 

 
De 69e training 5 april (29e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal tien deelnemers. 
Vijf kinderen gaan meedoen aan het Bolwerk-toernooi 26 april. Karel en Hidde zijn supporter.  
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Bolwerk schaaktoernooi 26 april. Invloed ruimte op concentratie: licht, 
zuurstof, geluid, temperatuur. Chessmatec: scores. Stap 1 H10 (voordelige ruil) uitleg en oefeningen. 
Film Lang leve de koningin. 
Groep 16 uur: Vrij schaken. Bolwerk schaaktoernooi. Op 7 april speelt team scholencompetitie. 
Account Kahoot.it aangemaakt (i.v.m. quiz scholencompetitie). Chessmatec scores. Partijtje 
www.lichess.org. Partij Lasker – Thomas (mat in 8). Stap 2 H12 oef A tien stellingen en herhalen. 
Raindrop chess online en op bord. 
 

De 70e training 12 april (30e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal negen deelnemers. 
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Terugblik pupillencompetitie via video. Chessmatec. Aanvalsstellingen 
boekje ‘Ik leer schaken’. Toernooisite Hofheim (Merijn GM-norm). FIDE-rating site. Video Condichess. 
Stap 1 H11 uitleg en oefeningen (tweevoudige aanval). Film ‘Lang leve de koningin’. Raindrop chess 
online en op bord.  
Groep 16 uur: Vrij schaken. Raindropchess. Terugblik pupillencompetitie via video. Partij Liu Wenzhe 
– Donner met dameoffer. Stap 2 H12 stellingen. Racing Kings via www.lichess.org. Vrij schaken.  
 
 
 

 
Team Het Bolwerk versus De Regenboog 1. 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.lichess.org/


 
Hidde kwam goed uit de opening. 
 
 

 
De partij eindigde in pat. Dus: remise. 
 



 
Wedstrijdformulier. 
 
 
 

 
Met z’n allen een schaakquiz doen: gezellig en leerzaam! 
 



 
Quiz-klassement. 
 
 
 

 
Coördinator Chris Doornekamp gaf alle deelnemers een vaantje. 
 



 
De Regenboog 2 werd kampioen. 
 
 
 

 
Groepsfoto met alle deelnemende tien teams. 

 



 
 
Slotronden Apeldoornse scholencompetitie 
De laatste speelronde van de Pupillencompetitie was vrijdag 7 april. Die van de aspiranten volgt 
vrijdag 21 april. Locatie beide bij De Regenboog - Woudhuis (Lage Landenlaan 1), aanvang 18.30u.  
Aansluitend feestelijke prijsuitreiking. Dit seizoen hebben totaal 20 teams en ruim 100 kinderen 
meegedaan. Zie www.vcsc.nl voor meer info.  
Video-impressie team Het Bolwerk in Pupillencompetitie: 
www.youtube.com/watch?v=gt1PaoO0o6A&feature=youtu.be.  
  
 

 
 
Correspondentieschaken via www.chess.com 
Op www.chess.com  kun je onder meer snelschaken, artikelen lezen en correspondentieschaak 
spelen. Bovenstaande stelling komt uit Milad_52 (Egypte) vs kvdelft. Zwart aan zet geeft mat in 4.  

 
 

 
Karel geeft uitleg tijdens simultaan op Paulusschool. 

 
Slotsimultaans lessen Paulusschool 
Schaakleraar Karel van Delft heeft dinsdag 4 april simultaans gegeven aan kinderen van groepen 3 
van de Paulusschool in Utrecht. Tijdens de simultaans gaf hij tips en uitleg. Het was de laatste les van 
een serie van tien lessen. De kinderen waren verdeeld in vier groepjes. 
De video is opgenomen door Karel tijdens de simultaan en deels gemaakt door conciërge Carla. 
Video: www.youtube.com/watch?v=ylMBsN6TVN0&feature=youtu.be.  

http://www.vcsc.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=gt1PaoO0o6A&feature=youtu.be
http://www.chess.com/
http://www.chess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ylMBsN6TVN0&feature=youtu.be


 
 
 

 
Team basisschool De Lettertuin. 
 

 



 
 
OSBO scholenkampioenschap 
De halve finales van het OSBO schoolschaakkampioenschap vonden plaats op zaterdag 1 april in 
Apeldoorn, Arnhem en Deventer.  
De eerste zes per halve finale gingen door naar de finale zaterdag 8 april 2017 in Zutphen. 
Voor uitslagen: http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm.  
Video schaakteam De Lettertuin in halve finales OSBO 
www.youtube.com/watch?v=ptLOky2mPto&feature=youtu.be  
 
 

 
 
Video over schaakweetjes van Merel en Rosemarie 
Leerlingen van de Eureka-klas 2 van De Lettertuin in Ede houden tijdens de schaaklessen 
spreekbeurten. 
Merel en Rosemarie hebben dat in de vorm van een zelfgemaakte video over schaakweetjes gedaan. 
Met muziek en acteertalent van de dames, inclusief een ‘Behind the scenes’: 
www.youtube.com/watch?v=6RT26BYqzRA.  

http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ptLOky2mPto&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6RT26BYqzRA


 
 

 
 

 
 
MuConsult Apeldoorn blijft in Meesterklasse 
Ondanks een nederlaag in de achtste ronde kan MuConsult Apeldoorn niet meer degraderen uit de 
Meesterklasse. In Groningen werd 1 april nipt verloren met 5,5-4,5 van SISSA. 
Partijen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen 
 
Het tweede team verloor, maar de concurrentie ook. Er zijn goede kansen op het kampioenschap. 
 
Competities KNSB: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie.  
 
Merijn van Delft meldt: 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie


Topduel in de provincie 

Afgelopen zaterdag won SISSA thuis in Groningen met de kleinst mogelijke cijfers van MuConsult 
Apeldoorn. Toen ik na een kwartiertje spelen eens goed om me heen keek, bleek dat ik na 
teamgenoot Arthur van de Oudeweetering de oudste speler was. Ik turfde vijf tieners, tien twintigers 
en vier dertigers. De grootste talenten uit het noorden en het oosten van Nederland waren achter de 
borden te vinden, kortom een mooie line-up. SISSA had gemiddeld wel 50 ratingpunten per bord 
meer. Echt spannend is de wedstrijd nooit geworden, de overwinning had nog wel wat hoger uit 
kunnen vallen voor SISSA. Vandaar dat ik gewoon even de borden langs ga: 

Bord 1: Nico Zwirs speelde het begin veel te snel. Hij zat nog in zijn voorbereiding, maar draaide wat 
zetten om en kwam toen in een perspectiefloos eindspel terecht. Ilja Zaragatski tikte dat vervolgens 
naar behoren uit. 
Bord 2: Stefan Kuipers zag zijn pionnenstructuur in het begin van het middenspel uit elkaar vallen 
tegen Lucas van Foreest. Het werd uiteindelijk nog een hele zit, maar het dubbele toreneindspel met 
minuspion bleek niet te houden. 
Bord 3: Roeland Pruijssers en Jorden van Foreest hadden een redelijk saaie Italiaanse partij die nooit 
echt uit balans raakte. 
Bord 4: Thomas Beerdsen kwam slecht te staan tegen Nikolas Lubbe, maar toonde zich 
buitengewoon handig in de complicaties en won. 
Bord 5: Max Warmerdam had de hele tijd wat druk tegen Demre Kerigan en sloeg toe toen ie de kans 
kreeg. 
Bord 6: Zelf had ik het de hele middag niet makkelijk tegen Patrick Zelbel, maar mijn tegenstander 
had ook geen topdag, dus uiteindelijk hield ik het eindspel remise. 
Bord 7: Sjef Rijnaarts wikkelde vlak na de opening verkeerd af en bleef met het verkeerde setje 
lichten stukken zitten. Nick Maatman hield het positionele voordeel vakkundig vast en werd 
uiteindelijk matchwinner door het beslissende punt binnen te halen voor de Groningers. 
Bord 8: Tim Lammens speelde een onderhoudende pot tegen Hing Ting Lai. Het zag er allemaal 
voortvarend uit en Tim bekroonde de partij met een mooie counter. 
Bord 9: Arthur van de Oudeweetering speelt een zeer degelijk seizoen. Rustig kijken of er wat te 
halen valt en anders de wedstrijd op slot gooien. Dit keer werd het een rustige remise tegen Zyon 
Kollen. 
Bord 10: De partij van Armen Hachijan tegen Ivo Maris was erg ingewikkeld. Aanvankelijk leek Armen 
wel lekker te staan, maar uiteindelijk trok Ivo de partij met een stukoffer naar zich toe. 

 

MuConsult Apeldoorn teams in NK snelschaken voor clubteams 
Merijn van Delft meldt: 
Zaterdag 20 mei vindt het NK snelschaken voor clubteams plaats, ik heb twee viertallen opgegeven: 
 
MuConsult Apeldoorn 1 
1. Thomas Beerdsen 
2. Merijn van Delft 
3. Nico Zwirs 
4. Max Warmerdam 
 
MuConsult Apeldoorn 2 
1. Arthur van de Oudeweetering 
2. Tim Lammens 
3. Freddie van der Elburg 
4. Marcel Boel 
  
Meer info: www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=62 
Opgeven kan via deze link: http://www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=63 
Het zou natuurlijk leuk zijn om met nog meer viertallen mee te doen vanuit Apeldoorn, dan kan er 
dus doorgeteld worden, MuConsult Apeldoorn 3, etc. 

http://www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=62
http://www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=63


  

 

Peter Boel over ‘slippertje’ van Carlsen 
Bovenstaande stelling is uit Magnus Carlsen – Ben Finegold, finale PRO Chess League 26 maart 2017. 
In de vorige nieuwsbrief werd deze stelling vermeld. 
Het lijkt er op dat Carlsen even niet oplette in de opening:  
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 Lf5 4.e3 e6 5.c4 Lxb1 6.Dxb1 Lb4+ 7.Kd1 Line 
Iets later maakte Finegold een fout en Carlsen won snel. 
 
Peter Boel heeft hier op gereageerd. Hij schrijft: 
In een KNSB-partij tegen BSG (klasse 1A) op 26 november 2016 speelde ik tegen Timon Brouwer 1.d4 
d5 2.Lf4 Lf5 3.e3 e6 4.c4!? (dus zonder 3.Pf3 Pf6 van Carlsen-Finegold). Net toen ik me begon af te 
vragen wat ik moest doen na 4...Lxb1, speelde mijn tegenstander 4...c6. Overigens staat wit helemaal 
niet slecht na 4...Lxb1 5.Dxb1 Lb4+ 6.Kd1. Hij heeft het loperpaar, en het tijdelijke ongemak van zijn 
koning is op te lossen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Carlsen-Finegold, want na 6...Pe4 volgt rustig 
7.Dc2. 

   
 

 
 
Bobby Fischer Against The World Full Documentary 
Video: www.youtube.com/watch?v=VM__tl9ffh0 

http://www.youtube.com/watch?v=VM__tl9ffh0


 
Wit aan zet kan winnen, maar gaf op. 

 

What A Tragedy! Carlos Torre Resigns In A Winning Position!  
Video: www.youtube.com/watch?v=8e0N4UD2_sc.  
 
 
 

 
 
Quote Kasparov: Recognize your own strengths and weaknesses 
Garry Kasparov’s Top 10 Rules For Success: www.youtube.com/watch?v=4CXCbJ6KZ44  
Zie ook 31 quotes www.thechessworld.com/learn-chess/18-general-information/323-31-great-chess-
quotes-from-garry-kasparov-new  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8e0N4UD2_sc
http://www.youtube.com/watch?v=4CXCbJ6KZ44
http://www.thechessworld.com/learn-chess/18-general-information/323-31-great-chess-quotes-from-garry-kasparov-new
http://www.thechessworld.com/learn-chess/18-general-information/323-31-great-chess-quotes-from-garry-kasparov-new


Kalender   
- 15 april Open Arnhems jeugdkampioenschap. Folder hierna. 
- 19 april schaakschool Het Bolwerk 
- 22 april OSBO Persoonlijk Jeugd Kampioenschap FGH. Zie folder hierna. 
- 26 april 11e Bolwerk schaaktoernooi Osseveld-Woudhuis. Zie folder hierna. 
- 29 april t/m 1 mei eindronden Bundesliga  

http://schachbundesliga.de/bundesliga/die-endrunde-der-superlative-berlin  
- 30 april 10e jeugdschaaktoernooi Wijchen www.svhetkasteel.eu  
- 5 mei Bevrijdingstoernooi Wageningen www.svwageningen.nl  
- 20 mei Girls Only toernooi in Apeldoorn met Chess Queens 
- 20 mei NK snelschaken clubteams  
- www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-snelschaken-voor-clubteams  
- 26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi  
- 28 mei 5e Kroegloperstoernooi Apeldoorn 
- 2-5 juni Limburg Open www.limburgopen.nl  
- 3 juni MuConsult Open Apeldoorns rapid kampioenschap http://schaakstad-apeldoorn.nl 
- 9-11 juni OKU 2017 Utrecht www.paulkeres.nl/oku 
- 10 juni Bolwerk Fair met simultaan en activiteiten schaakschool Het Bolwerk 11-15 uur 
- 10 juni NK Lightning Chess Tilburg 
- 18 juni kroeglopers Amsterdam 
- 26 juni t/m zondag 2 juli NK Schaken 
- 1-8 juli Naujac 
- 15 t/m 21 juli Veteranen en Senioren kampioenschap Dieren  

www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-senioren-en-veteranen  
- 14-23 juli Leiden www.leidenchess.com  
- 25 juli – 3 aug Condigne Open NK 2017 http://onk.schaakbond.nl  

www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/open-nk  
- 5-12 aug Vlissingen www.hztoernooi.nl/index.php/nl  
- 1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi) 

 
KNSB-kalender www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender  
KNSB-jeugdkalender www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
OSBO-kalender www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf  

 

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. 

 

NK’s jeugd  
NK ABC: zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 in Assen http://njsk.nl 
NK D: donderdag 25 tot en met 27 mei 2017 in Rijswijk www.haagseschaakbond.nl 
NK E: vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017 in Tilburg http://nkepersoonlijk.nbsb.org/2017  

 

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. 
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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 

 

Apeldoorners in buitenlandse toernooien 
Karlsruhe, Duitsland, 13-17 april 
Grenke Open 
Deelname A: IM Thomas Beerdsen, IM Stefan Kuipers, FM Max Warmerdam, IM Merijn van Delft 
en Stertrainingsdeelnemers: Simon Elgersma, Dries Wedda, Onno Elgersma  
http://www.grenkechessopen.de/de/ 

 

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. 
 
YouTube kanaal Karel van Delft 
Schaakvideo’s  www.youtube.com/user/karelvandelft  
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F G H 
Persoonlijk Jeugd Kampioenschap – FGH – 22 april 2017 

  
Jeugdschakers en ouders, 
  
Zaterdagmiddag 22 april 2017 houdt de OSBO haar pupillentoernooi in Elst (gld).  
Dit toernooi is het OSBO-kampioenschap voor jeugdschakers geboren in:  
 
2008 ( F-categorie),  
2009 ( G-categorie) of  
2010 of daarna (H-categorie).  
  
Naast de titel OSBO-kampioen 2017 zijn er diverse startbewijzen te verdienen voor het Nederlands 
kampioenschap, de nationale pupillendag, voor zowel jongens als meisjes.  
Maar juist ook als je lekker een middag wilt schaken ben je van harte welkom om mee te doen. 
Iedereen gaat met een prijs(je) naar huis.  
Het toernooi duurt van 13.00 tot ca 16.45 uur. Er worden ongeveer 7 ronden geschaakt.  
 
Deelname.   
Deelname kosten € 2,50 per persoon, af te rekenen op de speeldag. Uiterlijk 12.45 aanwezig zijn.  
Voorwaarde voor deelname is dat je schaakvereniging je opgegeven heeft bij de OSBO voor het 
KNSB-lidmaatschap. 
Aanmelden en vragen, e-mail naar: pupillen@elstertoren.nl  
De aanmelding wordt bevestigd door een e-mail van de organiserende schaakclub. 
 
Niet vergeten: 
Het kan zijn dat je een keer snel klaar bent. Natuurlijk kun je dan schaken, maar misschien lees je 
liever een keer een stripboek of speel je liever een ander spel. Neem dit dan mee!  
 
Organisatie. 
Locatie: "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 34 te Elst (gld). Bij de grote kerk. 
Het toernooi wordt georganiseerd door schaakvereniging "de Elster Toren" uit Elst in samenwerking 
met de OSBO. 
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