Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 49 – 10 mei 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.

Nico Zwirs tijdens Stertraining. In de Meesterklasse haalde hij dit seizoen zijn eerste IM-norm.
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49e 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 249 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (527 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.

Beginnerslessen op basisscholen
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van
tien lessen van een uur. Dat biedt mogelijkheden voor scholen waar geen schoolschaakclub is.
De lessen zijn na schooltijd. Voorafgaand krijgen alle kinderen onder schooltijd een gratis proefles.
De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’. Zie ook
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Leerlingen van basisschool Het Woudhuis krijgen vrijdag 23 juni een proefles. Maandag 4 september
begint een beginnerscursus van tien lessen na schooltijd (15.30 – 16.30 uur).

Beginnerscursus senioren in Het Bolwerk
Woensdagmorgen 13 september is er een gratis proefles voor senioren (en andere volwassenen) in
Het Bolwerk. De les duurt van 10.30 tot 11.45 uur. Vanaf 20 september is er een wekelijkse
beginnerscursus van acht weken op hetzelfde tijdstip. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het
boekje ‘Ik leer schaken’. Schaakleraar is Karel van Delft

Schaaklessen voor mensen met autisme
Schaakleraar Karel van Delft geeft individuele schaaklessen aan jeugd en volwassenen met autisme.
Zie voor meer informatie: www.schaken-en-autisme.nl.

Bolwerk Fair: kraam Schaakacademie Apeldoorn met mini-simultaans Nico Zwirs
In Wijkcentrum Het Bolwerk is zaterdag 10 juni de tweede ‘Bolwerk Fair’. Op de informatiemarkt
(11.00 – 15.00 uur, Ravelijn 55) is Schaakacademie Apeldoorn present. Nico Zwirs geeft doorlopend
minisimultaans en ‘Schaken tegen de beer’. Dat zijn snelschaakpartijtjes waarbij Zwirs twee minuten
bedenktijd heeft en zijn tegenstander vijf minuten. Karel van Delft geeft uitleg over cursussen.

Oriënteren op site met 115 minigames.

Hidde leert Jessica ‘Kat en muizen’.

Jessica speelt samen met Karel haar eerste partij tegen Hugo en Hidde. Via ‘praatschaak’ met uitleg.

Schaakschool Het Bolwerk speelt partij na uit ‘Lang leve de koningin’
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.
Resterende datums dit seizoen
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 72e training 10 mei (32e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal tien deelnemers.
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Terugblik via video op Bolwerk jeugdschaaktoernooi. Chessmatec.
Film ‘Lang leve de koningin’. Samen partij tegen ‘Schaken is Cool’. Vrij schaken.
Groep 16 uur: Vrij schaken (Raindrop chess). Terugblik Bolwerk jeugdschaaktoernooi via video.
Chessmatec. Stap 2 H12, oef. D 7 diagrammen en herhalen. Partij uit het boek ‘Lang leve de koningin’
(Sara verslaat schoolmeester in dertien zetten). Site 115 Minigames: www.jocly.com/#/games. Site
Vuurboom (kun je zelf oefenen): https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken. Zelf schaken op diverse
niveaus: www.lichess.org.

Partij uit boek ‘Lang leve de koningin’
Schoolmeester - Sara
1.e2-e4 d7-d5 2.e4xd5 Pg8-f6 3.c2-c4 c7-c6 4.Dd1–a4 Lc8-d7 5.d5xc6 Pb8xc6 6.Da4-b3 Pc6-d4
7.Db3-c3 e7-e5 8.f2-f4 Lf8-b4 9.Dc3-d3 Ld7-f5 10.Dd3-g3 Pf6-e4 11.Dg3xg7 Pd4-c2+ 12.Ke1–e2 Dd8d3+ 13.Ke2xd3 Pe4-g3# 0–1
Film ‘Lang leve de koningin’: www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I.
Meer materiaal voor beginners www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken.

Partij uit Euwe ‘Meester tegen amateur’: wit gaat op zet 3 de mist in. Waarom?

Eindspelstudie Saavedra.

Stelling Zwirs – Movsesian simultaan uitspelen.

Hidde en Karel wonen even training Nico Zwirs bij. Hidde en Nico hadden de vorige dag samen geschaakt. Elke keer dat
Nico beter stond, had hij het bord omgedraaid. Zo bleef Hidde aan de winnende hand.

Zeven vragen beantwoorden over partij Zwirs – Movsesian. Zo leer je schaakkennis en een partij analyseren.
Algemene vragenlijst: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst.

Stellingenparcours met Merijn van Delft.

Stelling Alburt Chess Training Pocket Book: hoe maakt zwart remise?

Stertrainingen en schaaktechniek
De negende Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn vonden plaats op 7 mei 2017 in
Denksportcentrum Apeldoorn.
Ster 1-2:
Besprak met Karel van Delft partij 9 van ‘Meester tegen amateur’ van Euwe. Stelling uit NRC van
Nico Zwirs vs Roger Meng besproken (plus invoeren stelling in Fritz). Terugblik jeugd-NK. Nieuwsbrief
doorgenomen. Stelling van Saavedra. Partij Morphy. Site Vuurboom. Het belang van vuistregels (20
stellingen van site Chessimo: vuistregel met diagram). Stelling boekje Alburt, redeneren of rekenen.
Besprak met Nico Zwirs zijn remisepartij tegen GM Movsesian. Nico legde de partij uit tot een kritiek
moment waar hij op winst had kunnen spelen. Hij speelde de partij vervolgens simultaan uit tegen de
deelnemers. Eén van de partijen werd in Fritz ingevoerd. Zo werd ook met het programma geoefend.
Ster 3:
Besprak met Nico Zwirs zijn remisepartij tegen GM Movsesian. Dat gebeurde aan de hand van zeven
vragen over de partij.
Ster 4-5:
Deed met Merijn van Delft een stellingenparcours, waarin allerlei technische thema’s aan de orde
kwamen. De groep besprak zowel schaaktechnische als mentale aspecten. Met name was er
aandacht voor het winnen van gewonnen stellingen.

De laatste training is zondag 21 mei van 12-17.30 uur
Er is een thematoernooi rond de Konings-Indische opening.
In twee niveaugroepen krijgen de deelnemers uitleg en spelen ze een vierkamp. Partijen worden
geanalyseerd. Je leert niet alleen over de opening, maar ook over het bestuderen van openingen.
Deelnemers krijgen vooraf documentatie toegestuurd.

Stertrainingen komend seizoen
Komend seizoen organiseert Schaakacademie Apeldoorn opnieuw Stertrainingen.
Er zijn minimaal drie niveaugroepen.
Trainers zijn IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.
De trainingen zijn in Denksportcentrum Apeldoorn.
De trainingsdagen zijn de zondagen na de KNSB-competitie plus een zondag daarna.
Coördinator is Karel van Delft. Informatie kun je krijgen bij de drie trainers.

IM Robby Kevlishvili (links) is Nederlands jeugdkampioen tot 20 jaar. Hij versloeg in een barrage IM Lucas van Foreest.

William Shakhverdian (links) versus Eelke de Boer, die later via een barrage Nederlands kampioen tot 14 jaar werd.

Coaches IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers bespreken met Eelke de Boer de aanstaande barrage, die hij won.

Dries Wedda.

IM Thomas Beerdsen werd vijfde in de A-categorie. Hij won het snelschaaktoernooi na afloop.
Video www.youtube.com/watch?v=r4n-3MKy3jo&feature=youtu.be.
Eindranglijst www.njsk.nl/2017/Swiss/snelschaken/SMWSite.

NK jeugd Assen
In Assen was zondag 23 tot en met zaterdag 29 april 2017 het NK jeugd in de categorieën A, B en C.
Deelnemers NK A: MuConsult Apeldoorn spelers IM Thomas Beerdsen en FM Max Warmerdam en
Stertrainingsdeelnemers Simon Elgersma en Bas de Boer.
Deelnemers NK B: Stertrainingsdeelnemers Dries Wedda, Mick van Randtwijk en Robin Reichardt.
Deelnemers NK C: Stertrainingsdeelnemers Onno Elgersma en William Shakhverdian.
Uitslagen en veel informatie staan op http://njsk.nl.
Alle partijen kun je downloaden via de site.
Coach Merijn van Delft meldt:
Het jeugd NK was dit jaar voor het eerst in Assen. Zoals gebruikelijk begeleidde ik samen met Stefan
Kuipers een groep van tien jongeren. Het blijft ontzettend leuk om met zo'n groep samen op te
trekken tijdens zo'n toernooi. Op de toernooisite zijn natuurlijk alle resultaten en partijen terug te
vinden. Bij dezen een paar indrukken uit Apeldoorns perspectief:
Jeugd A
Max Warmerdam verloor in de derde ronde het onderlinge duel van MuConsult Apeldoorn
teamgenoot Thomas Beerdsen, maar trok daarna stevig door. Na zeven ronden stond Max gedeeld
eerste en speelde vervolgens in de achtste ronde een uitstekende partij tegen favoriet Lucas van
Foreest. Met beide spelers nog slechts een paar minuten op de klok verrekende Max zich gruwelijk

en ging de partij zelfs nog verloren. Schaken kan keihard zijn! Uiteindelijk eindigde Max op de derde
plaats. Thomas wist de schade nog redelijk te beperken met een vijfde plaats. Stertraining
deelnemers Simon Elgersma en Bas de Boer hadden het zwaar tegen de FM's en IM's en eindigden in
de middenmoot. Voor hen geldt ook: lessen trekken en gewoon doorgaan.
Jeugd B
Na zes ronden stonden kamergenoten Joris Kokje en Dries Wedda gebroederlijk bovenaan het
klassement en mochten het onderling gaan uitvechten. Dries deed het in goede stelling te
ingewikkeld, waarna Joris er met de winst vandoor ging. Joris ging op zijn beurt in de slotronden
onderuit. Dries (uiteindelijk zesde plaats) moet nog even wennen aan het idee dat hij bovenin
meespeelt en Joris (uiteindelijk zevende plaats) was wellicht iets te veel met het resultaat bezig. Zo
blijkt maar weer eens dat sportpsychologie een belangrijke rol speelt bij een dergelijk
kampioenschap. Mick van Randtwijk en Robin Reichardt eindigden op 50%. Mick zat uitstekend te
spelen, maar zakte terug door twee lullige blunders. Robin had het lastig met de hoger gerate
tegenstanders. Wederom geldt: gewoon ervaring op blijven doen en lekker doorgaan.
Jeugd C
Onze huisgenoot Eelke de Boer ging er uiteindelijk met het kampioenschap vandoor! Een zeer solide
toernooi leek eigenlijk een half punt te weinig op te leveren, maar door een vreselijke blunder van
Rembrandt Bruil kwam het nog tot een barrage, waarin Eelke de koelste bleek. Stertraining
deelnemers Onno Elgersma en William Shakhverdian eindigden op de respectievelijk achtste en
negende plaats. Alleen tegen de top vier gingen er partijen verloren, dus de boys zaten er al goed bij.
Arthur Maters had een ongelukkige start, maar wist zich keurig terug te knokken naar 50%.
Nevenprogramma: 468 educatie
In het nevenprogramma kwam ook het project 468 educatie aan de orde
De link is http://468educatie.nl/over-468/
Zie ook www.cbsdemandebrink.nl/voor-ouders/voor-ouders-algemeen/bewegen-en-denken

MuConsult Apeldoorn zevende in Meesterklasse, teams kampioen, Zwirs IM-norm
MuConsult Apeldoorn is zevende geworden in de Meesterklasse. De laatste ronde werd centraal
gehouden in het schaakcentrum van En Passant in Bunschoten. Roeland Pruijssers had zijn partij
vooruit gespeeld. Nico Zwirs haalde zijn eerste IM norm.
MuConsult Apeldoorn 2 werd kampioen in de derde klasse C. Behalve het eerste en laatste team
werden alle MuConsult – Schaakstad Apeldoorn teams kampioen.
Zie de clubsite: http://schaakstad-apeldoorn.nl.
KNSB: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie en www.schaken.nl/node/28006 en
http://knsb.netstand.net/scores/index/3.
Video Meesterklasse slotronde www.youtube.com/watch?v=xPOf_ay_9sA&feature=youtu.be.
Foto’s slotronde Meesterklasse:
www.facebook.com/pg/schaakstadapeldoorn/photos/?tab=album&album_id=1428787670511861.
Partijen MuConsult Apeldoorn – HMC Calder: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.
Het seizoen is nog niet afgelopen. Op het programma staan nog:
20 mei (zaterdag) NK snelschaken voor clubteams. MuConsult Apeldoorn doet met twee viertallen
mee. Info: www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=64.
25 mei (donderdag) bekerfinale (halve finale en finale).
Info: http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie/2016-2017/bekerfinale.
28 mei (zondag) 5e editie Kroegloperstoernooi Apeldoorn. Info: http://schaakstad-apeldoorn.nl.
3 juni (zaterdag) MuConsult Apeldoorn rapidtoernooi. Info: http://schaakstad-apeldoorn.nl.
Zie voor OSBO-uitslagen: http://osbo.nl/osbo-competitie

Remise Zwirs – Movsesian in Schachbundesliga
MuConsult Apeldoorn spelers IM Thomas Beerdsen, FM Max Warmerdam en Nico Zwirs kwamen in
het laatste speelweekeinde de Schachbundesliga uit voor SV Mülheim Nord (29 april – 1 mei).
Partijen vind je via http://schachbundesliga.de/partien.
Zie ook http://schachbundesliga.de/bundesliga/die-endrunde-der-superlative-berlin en
http://schachbundesliga.de.
Nico Zwirs speelde remise tegen GM Sergey Movsesian (nummer 64 wereldranglijst). Hij analyseert
zijn partij hier onder.
Je kunt de partij ook downloaden via www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.
Zwirs, Nico (2399) - Movsesian, Sergei (2680)
1. Bundesliga OSG Baden-Baden-Mülheim (15.6), 01.05.2017
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.g3 Over de komende paar zetten dacht hij een minuut of 10 na, om te bedenken
hoe het systeem ook alweer in elkaar zat 3...Pc6 4.Lg2 Pf6 5.De2 e5 6.0–0 Le7 7.c3 0–0 8.Pa3 [8.Td1
d5! 9.exd5 Dxd5 En zwart kan al langzamerhand op voordeel gaan spelen] 8...d6 9.Pc2 Te8 10.b4? Te
snel gespeeld om hem te laten zien dat ik het nog wel kende en hij niet. Een bluf die helemaal
verkeerd had kunnen aflopen [10.d3 Een betere zetvolgorde 10...h6 11.b4 cxb4 12.cxb4] 10...h6
[10...cxb4 11.cxb4 d5 12.exd5 a) 12.d3 Pxb4 13.Pxb4 Lxb4 14.exd5 Pxd5 15.Pg5 Met vage
compensatie, wel te weinig; b) 12.b5 dxe4 13.bxc6 (13.Pg5? Ik dacht eerst dat Sergei 10... h6 speelde
vanwege deze zet 13...Pd4 14.Pxd4 Dxd4 15.Tb1) 13...exf3 14.Lxf3 e4 15.Lxe4 Lc5 16.d3 Zwart komt
er snel uit 16...Lg4 17.Dd2 Pxe4 18.dxe4 bxc6³; 12...Dxd5 13.b5 Tijdens de partij dacht ik dat dit het
beste was 13...e4 14.bxc6 Lg4! En hier speelde mijn tegenstander 10... h6 en hoefde ik hier niet meer
over te peinzen 15.Pe3 exf3 16.Pxd5 fxe2 17.Pxe7+ Txe7 18.Te1] 11.d3 Haalt alle ...xb4 en ... d5 trucs
er uit 11...Le6 12.bxc5 [12.b5 Via deze zet kwam ik op het idee om de boel dicht te metselen, omdat
ik op de koningsvleugel meer breekzetten heb 12...Pa5 13.c4 a6! Maar door deze zet faalt b5 14.a4
Het liefst wil je nu je toren op b1 hebben, zodat je de zwartveldige loper niet ruilt en het paard van
a5 buitenspel zet (14.bxa6 Txa6 15.Pe3 Het idee werkt nu wel, alleen kan zwart met 15...Pc6 weer
hergroeperen. Nu ik tijdens de analyse deze stelling op het bord zet valt me op dat ik ...Pb3 niet eens

gestopt heb) ) 14...Pb3 (14...Dd7 15.Tb1 Met goed spel op de koningsvleugel) 15.Tb1 Pxc1 16.Tbxc1
En zonder zwartveldige loper geloofde ik niet heel erg in mijn aanvalskansen; 12.d4? Enorm riskant
en ook niet goed 12...exd4 13.cxd4 Pxb4 (13...Lf8 Een simpele zet die zwart ook wat voordeel geeft)
14.Pxb4 cxb4 Het beste volgens de computer, maar voor een mens lijkt wit nog wel wat compensatie
te hebben in de vorm van het centrum.] 12...dxc5 13.Tb1 Nog even een tussenzet, zodat zwart na
een ...b6 niet zo snel tot ...b5 kan komen wanneer ik c4 speel [13.c4 Mijn oorspronkelijke idee,
waarna ik bedacht dat het ook mogelijk was om eerst Pe3 te spelen 13...a6 (13...Pd4? 14.Pcxd4 exd4
Dit is een droomstelling voor een KID speler) 14.Pe3 (14.a4 Nu verzwak ik veld b4, voor wanneer ik
Pe3-d5 speel. Volgens de computer is dit niks om bang voor de tijd 14...Tb8 15.Pe3 (15.Tb1 Ook
interessant 15...Lg4 16.Dd2 Ld6 17.Pe3 17...Lc7 (17...Lxf3 18.Lxf3 Pd4 19.Lg2 En het voordeel van wit
is dat wanneer hij het paard op d4 zou slaan het nooit een vrijpion is. Daarnaast heeft hij het
loperpaar; 17...Ld7 18.Pd5=) ) 15...b5 ...b5 blijft een beter plan 16.axb5 axb5 17.cxb5 Pd4 18.Pxd4
(18.Dd1 Lb3 19.Dd2 Txb5 En zwart is erg actief) 18...cxd4 19.Pf5 Gelijk, maar wellicht iets plezieriger
voor zwart) 14...b5 Dit is nu wel irritant en wanneer de b-pion voor de d-pion wordt geruild kan zwart
na Pd4 Pxd4 ook een vrijpion creëren 15.Pd5 bxc4 (15...Lg4 nog beter, maar het gaat even om het
idee, dat zwart altijd kan slaan op d4 en een sterk paard/gedekte vrijpion krijgt) 16.dxc4 Pd4; 13.Pe3
a6 Alsnog 13... a6 met het idee om mijn plan te stoppen. 13 Pe3 is wel flexibeler, omdat ik ook nog
ideeën heb met Pc4 en Pf5 (wat ook in combinatie kan met Ph4-f5 14.c4 (14.Ph4 Lf8 15.f4 Werkt
tactisch niet (15.Phf5 Door 14... Lf8 kan het paard nu verjaagd worden 15...g6) 15...exf4 16.gxf4 c4!
17.d4 Pxe4!) 14...b5 Zetverwisseling met c4] 13...Dd7 Een van de zetten waar ik op hoopte, 13... Tb8
leek mij de sterkste [13...b6 14.Pe3] Met hetzelfde plan als in de partij; 13...Tb8! De beste in mijn
ogen. Een zetverwisseling met 13 c4 a6 a4 14.c4 (14.Pe3?! b5!) 14...a6] 14.Pe3 Lf8 15.c4 Pd4? Deze
zet brengt wit in zijn spel 16.Pxd4 exd4 17.Pd1 Later op de terugweg hadden we het met Erwin L'Ami
over de slechtste beginzet. Toen kwam 1...f3 ter sprake waarop hij zei dat Ph3-f2 dan wel een prima
idee. Daarop reageerde ik dat mijn goede vriend Maurice Schippers dat speelt in blitzpotjes (1...f6)
en dat ik daar ook mijn inspiratie voor 17 Pd1 uit haalde. Waarop Erwin zei: als je daar al inspiratie uit
haalt, moet je nog meer crap blitzpotjes gaan bekijken. Verder is 17 Pd1 wel de beste zet, als het
paard op f2 staat verhinderd het ook loperruil via Lh3 en staat g4 extra verdedigd en is het zelfs
mogelijk om g4 te gaan spelen. Uiteindelijk heeft het paard zelfs een potentiële toekomst op e4
[17.e5 Mijn oorspronkelijke idee, tot ik 18 exf2+! zag 17...dxe3 18.exf6 Mijn mainline, die helaas niet
goed is. Later keek ik naar 18 Txb7, maar toen ik dat ook niet redelijk snel werkend kon krijgen
besloot ik om geen tijd te verspillen aan deze variant (18.Txb7 exf2+ 19.Txf2 (19.Dxf2 Pg4 Verliest
een stuk) 19...Dd8 20.exf6 Lxc4 En hier stopte ik met rekenen en ging voor het simpele 17 Pd1!
21.Dd1 Ld5 22.fxg7 Lxg7 23.Tb1 Dd7 Beter dan Ld4, dat wint geen kwal(23...Ld4 24.Dg4+ Kh8 25.Lb2
Lxb2 26.Tbxb2 en wit kan misschien op een heel klein plusje hopen) ) 18...exf2+! [Rc4,Rd3] Wint wat
belangrijke witte pionnen a) 18...Lf5 19.Ld5!± [Rb7,Re3,Rf7En alles hangt bij zwart; b) 18...Lg4 19.Lf3
(19.Txb7 Lxe2 20.Txd7 Lxf1 21.Kxf1 Ted8 22.Tc7 Ld6 23.Tc6 Tac8 24.Txc8 Txc8 25.Lxe3=) 19...Lxf3
20.Dxf3 exf2+ 21.Txf2 b6 22.fxg7 Lxg7 23.Lb2 Lxb2 24.Tbxb2 Dit leek me heel goed, maar de
computer geeft heel droog 0.00. Waarschijnlijk omdat wit te weinig aanknopingspunten in de zwarte
stelling heeft en zwart die dreiging makkelijk kan verdedigen (op f7). Dit doet me denken aan
Slingerland-Sadler die Sadler bespreekt in zijn chess24 series. Verder heeft wit ook een duidelijke
zwakte op d3 en die lijkt dus de zwakte op f7 in evenwicht te houden; c) 18...gxf6 Dit is gewoon heel
slecht. Wit heeft 2 super gezonde goede opties die beide ongeveer even goed zijn 19.Txb7 Deze krijgt
een lichte voorkeur (19.Lxe3 Houd een hele simpele solide plus) 19...exf2+ 20.Txf2 Da4 21.Lb2±;
19.Dxf2 (19.Txf2 Lxc4 En het was ook vrij snel duidelijk dat wit hier niet als winnaar uit de strijd gaat
komen) 19...Dxd3 En wit heeft te weinig compensatie voor het verlies van de belangrijke c4 en d3
pion 20.Txb7 (20.fxg7 Lxg7 21.Lb2 Lxc4 22.Lxg7 Kxg7 Een interessante variant die ik niet zag 23.Df6+
Kg8 24.Txb7 Dd4+ 25.Dxd4 cxd4³) 20...Lxc4 21.Txf7 Ik probeerde dit nog even werkend te krijgen,
maar kwam er binnen een minuut wel achter dat dit een vrij hopeloze missie was (21.fxg7 Lxg7
22.Txf7 Ld4 Wint) 21...Lxf7 (21...Te2 Nog sterker) 22.fxg7 Lc4; 17.Pc2 Vanaf dit veld duurt het langer
voor het paard naar een mooi veld kan] 17...Ph7 Misschien iets te traag [17...Tab8] 18.Lf4 Ld6
19.Lxd6 Dxd6 20.e5 En hier dacht ik dat wit erg goed stond, maar 20...Lf5 21.f4 Dd7 22.Te1 h5 En de
lichte zwarte stukken staan prima 23.Df1 Pg4 24.h3 Pe3 25.Pxe3 dxe3 26.Txe3 Ted8 Zwart heeft veel
compensatie, maar het is de vraag of het genoeg is] 18.f4 f5 19.Pf2 [19.e5 Een andere logische optie.
Wit staat erg goed, maar zo heel veel aanknopingspunten heeft zwart ook niet, dus het leek me beter
om de spanning te handhaven; 19.Df3? Een andere zetvolgorde, maar dit faalt op 19...fxe4 20.Dxe4

Lxc4; 19.exf5 Toen ik zag dat Df3 faalde bekeek 19 xf5, waarna zwart op c4 kan slaan, maar nu heeft
wit een blok pionnen op de koningsvleugel. Dit leek me uiteindelijk alsnog zonde om te doen
19...Lxc4 20.Df3 Dxf5 [%cal Rf5b1] En zelfs dit is mogelijk 21.Pf2 La6÷] 19...Tab8 20.Df3 [20.e5 Weer
een goede optie, maar net als bij de 19e zet zag ik niet heel veel aanknopingspunten] 20...b6
[20...fxe4! Duidelijk de beste kans 21.Pxe4 Lg4 22.Df2 Lf5! Hier had ik Pf2 gepland, maar dat kan
helemaal niet. Een interessante optie die de computer geeft is 23 g4!? (22...b6? 23.f5 Rg4] En de
witveldige loper komt in de problemen) 23.g4!? (23.Df3 Lg4 24.Df2 Lf5 25.Df3 Lg4=) 23...Lxg4 24.f5
b6 25.Dg3 Lxf5 26.Lxh6 Lxe4 27.Lxe4÷ Wit heeft genoeg compensatie voor de pion, maar ook niet
meer dan dat] 21.exf5 Totaal gemist door Movsesian vertelde hij na de partij. Hij verwachte op zet
19, 20 en 21 steeds e5. [21.e5] 21...Lxf5 Nu komt wit met tempo in een hele dreigende stelling 22.g4
Le6 23.f5 Lf7 24.Pe4 Le7 De enige hoop voor zwart is dat hij via over de zwarte velden kan
verdedigen 25.Dg3 Nog net iets flexibeler dan 25 Lf4. Ik wou de f-lijn nog niet blokkeren en de optie
voor 1.f6 Pxf6 2. Pxf6 Lxf6 3. Lxh6 nog even open houden. Daarnaast zou ik eventueel met Tb2-f2 een
extra stuk op de f-lijn kunnen zetten [25.Lf4 Tbc8 26.Dg3 Dd8] 25...Dd8 26.Lf4 Tc8 27.Kh1 Niet de
aller beste, maar praktisch gezien een goede profylaxe zet. Het enige idee voor zwart is om Lh4 te
spelen en de witte stukken van de zwarte velden te verjagen of te ruilen. Na bijvoorbeeld [27.Tb2
Lh4 28.Dh3 worden alle stukken geruild. Hetzelfde geldt voor (28.Df3 Pg5 29.Lxg5 Lxg5 en het valt
wel weer mee voor zwart) 28...Pg5 29.Dxh4?? En nu komt het idee van 27 Kh1. Er is geen Pf3+ meer
(29.Lxg5 Lxg5) 29...Pf3+ Wint de dame al heeft wit nog best veel spel met de 2 stukken tegen de
dame 30.Lxf3 Dxh4; 27.h3!± De beste volgens de computer en tijdens de partij had ik er ook over
nagedacht, maar toen koos ik voor Kh1 27...Lh4 28.Dh2 27.Df2 Lh4 Nu heeft de dame mooiere velden
na ...Lh4 28.Dd2±] 27...Pg5? En na de profylaxe zet volgt direct een fout [27...Lh4 Was toch het beste
28.Dh3 En nu de loper aangevallen staat heeft zwart vrijwel geen zetten meer. Er is eigenlijk niks
beters dan terug gaan 28...Le7 (28...Pg5?? geeft nu gewoon een stuk weg 29.Dxh4; 28...Lg5 29.Pxg5
hxg5 30.Ld2± En dit is altijd erg gunstig voor wit) 29.Tbe1± En nu kan wit gezond verder bouwen aan
zijn stelling, zonder dat zwart tegenspel heeft] 28.Pd2 Met meer ruimte moet je stukken op het bord
houden. Wit dreigt ook meteen h4-Pf3-g5 28...Ph7 29.Pf3 [29.Lb7! Tijdens de partij wou ik mijn
tegenstander niet teveel controle geven over de zwarte velden en besloot ik de kwal niet te pakken.
Ik wou in total control blijven. Toch bleek dit uiteindelijk de enige winstkans te zijn geweest 29...Lh4
30.Dg2 Tc7 31.Lxc7 Dxc7 32.Ld5+- Deze stukkenruil had ik niet gezien en ook al zat dit er niet in had
ik hier gewoon voor moeten gaan. Alle toren naar de f-lijn en infiltreren maar] 29...Lg5 Geforceerd,
anders kom 30 h4 en wordt zwart onder de voet gelopen 30.Pxg5 hxg5 31.Ld2 [31.Le5 Ook
interessant, maar op d2 houdt de loper de dame en het paard gebonden aan de g5-pion] 31...Te2
32.Tbd1? [32.Tf2! De betere manier om af te wikkelen. Uiteindelijk komt het wel ongeveer op
hetzelfde terecht] 32...Df6? Mist de kans [32...b5! Een verrassende kan die we beide niet zagen.
Zwart gaat ook tegenspel creëren en doet dat vrij rap 33.cxb5 c4 34.dxc4 Lxc4 35.Tfe1 d3÷] 33.Tfe1
Tce8 34.Lf3 [34.Le4 T8xe4! Hier was ik bang voor (34...T2xe4 35.Txe4 Dc6 Deze miste ik, maar dit
geeft al aan dat wit moet oppassen) 35.dxe4 Lxc4 En het leek me onnodig om het nog zo complex te
maken] 34...T2e5 En hier realiseerde ik me dat zwart een plan heeft. Namelijk ...g6 en als ik sla op g6
en er komt Lxg6 komt mijn zwakte helemaal bloot te liggen. Het leek me daarom handig om zo veel
mogelijk zware stukken te ruilen. Dan hoef ik niet op g6 te slaan en kan ik laten slaan op f5. Zonder
zware stukken kan de f5-pion niet zo makkelijk meer worden aangevallen [34...Txe1+ 35.Txe1 Txe1+
36.Lxe1 De7 37.Db8+ Zetverwisseling met de partij] 35.Txe5 Txe5 [35...Dxe5 36.Dxe5 Txe5 37.Te1
Txe1+ 38.Lxe1 g6 Dit is de manier voor zwart om tegenspel te maken. Als ik sla sta ik misschien al
bijna slechter, omdat de loper nu op mijn pionnen blok gaat jagen, ik bedacht me om hetzelfde te
doen met mijn loper 39.Lg3 Pf6 40.Lb8 a6 41.Le5 Pd7 42.Lc7 b5 43.cxb5 axb5 44.Lc6 Pf6 45.Lb6 Pxg4
46.Lxb5 Lxa2 47.fxg6 Ld5+ En zwart weet het nog binnen de perken te houden. Tijdens de partij had
ik het idee om a6-b5 te spelen gemist. Ik dacht wel, dat als ik iets gemist had er minimaal remise voor
mij in zat] 36.Te1 Txe1+ 37.Lxe1 De7 38.Db8+ Pf8 Met nog 5 minuten op de klok stond ik voor een
cruciale beslissing. Mijn voordeel houden of de complicaties ingaan en er gewoon vol voor gaan. Het
is me al vaker gebeurd dat ik in tijdnood mijn (winnende) voordeel vaak laat glippen en wanneer zet
40 bereikt is heb ik dan nog wel voordeel, maar heeft mijn tegenstander al goed geconsolideerd en is
het alsnog erg moeilijk winnen. Sinds ik me daarvan bewust ben probeer ik dit te veranderen, maar
elke situatie is anders en hier moest ik eigenlijk weer mijn voordeel vasthouden [38...De8 39.Lg3 Nu
is g6 nog niet gespeeld en heeft wit een tempo meer ten opzichte van de 35... Dxe5 variant] 39.Lg3?
Laat direct remise toe. Zwart kan zelfs nog even doen alsof hij het probeert [39.Ld2] Houdt het

voordeel. Zwart krijgt alsnog wel tegenspel 39...g6 40.Kg2 (40.h4 Nog net te veel van het goede
40...gxh4 41.Lh6 De1+ (41...Le8 42.Kh2) 42.Kg2) 40...Kg7 41.h4! Dit is wel de zet waar het van moet
komen, anders valt er niet veel te verbeteren bij wit (41.a4 De andere poging) 41...Pd7 (41...gxh4
42.Df4 Kg8 43.Le4 Df6 44.Kh3±) 42.Dh2 En alles past precies 42...gxh4 43.Df4 Kg8 44.Le4 gxf5 45.Dxf5
Pf8 46.Lg5 Dd7 47.Lxh4 En wit houdt groot voordeel. Winnen zal nog wel lastig worden] 39...De3
40.Le4 Met nog 1 minuut koos ik voor deze variant. Ik wist dat het minimaal remise zou zijn, en
verwachtte nog wel dat ik ergens weg kon komen, maar dat viel tegen 40...Lxc4 41.Ld6 Lxd3 direct
remise maken was ook een optie, maar Sergei wou nog even laten blijken dat hij degene was die het
nu kon proberen [41...De1+ 42.Kg2 De2+ 43.Kg1 De1+=] 42.Dxf8+ Kh7 43.Lxd3 [43.f6+ Helaas is slaan
op e4 met schaak, zelfs mat 43...Lxe4#] 43...Dxd3 44.Kg2 Zwart kan nog een paar dingen proberen.
Het werkt allemaal niet en als zwart te ver gaat verliest hij zelfs, maar het is wel interessant
44...De4+ niet 45.Kg3 [45.Kh3?? Df3+ 46.Lg3 Df1#] 45...De3+ [45...d3 46.f6 De1+ Eindigt exact zoals
de partij(46...Dg6 47.f7 Wint makkelijk (47.fxg7 Maar dit eindspel is winnend 47...Dxg7 48.Dxg7+
Kxg7 49.Kf3 c4 50.Ke3 Kf6 51.Lb8 a6 52.Lc7 b5 53.La5 En alle pionnen zijn gestopt. Wit wint
eenvoudig) 47...d2 48.Dg8+ Kh6 49.Dh8+ Dh7 50.f8D Dxh8 51.Dxh8+ Kg6 52.Dh5+ Kf6 53.De8 d1D
54.Le5#) ] 46.Kg2 Dd2+ 47.Kg3 Dc3+ 48.Kf2 Dc2+ [48...Db2+ Wat gebeurd er als zwart voor de pion
gaat 49.Kf3 Da3+ 50.Ke4 De reden waarom Movsesian niet voor deze variant ging (50.Kg2 Dit is ook
remise 50...Dxa2+ 51.Kg3 Db3+ 52.Kg2 Dc2+ 53.Kg3 Dd3+ 54.Kg2 De4+ We hebben nu exact dezelfde
stelling als op zet 44, maar nu zonder witte a-pion 55.Kg3 d3 56.f6 Dg6 En opnieuw verliest dit door
f7 57.f7 (57.fxg7 Het eindspel is echter wel remise 57...Dxg7 58.Dxg7+ Kxg7 59.Kf3 c4 60.Lb8 a5! De
pion offeren, zodat de loper niet over één diagonaal verdedigd (60...a6 61.Lc7 b5 62.La5+- Nu is het
wel weer verloren) 61.Lc7 a4 62.Lxb6 a3 63.Ke3 a2 64.Ld4+ De loper kan niet alle pionnen tegen
houden, zodat de koning ook moet helpen. Nu kan wit niet meer met zijn eigen pionnen
promoveren) 57...d2 58.Dg8+ Kh6 59.Dh8+ Dh7 60.f8D Dxh8 61.Dxh8+ Kg6 62.Dh5+ Kf6 63.De8 d1D
64.Le5#) 50...Dxa2 51.f6 De6+ 52.Le5 Dxg4+ 53.Kd5 Dd7+ 54.Ke4 En dit is vrij lastig uit te rekenen
met zwart en als je een fout maakt verlies je direct, dus logisch dat hij er niet voor ging] 49.Kg3 Dd3+
Movsesian besluit terug te gaan en remise te maken 50.Kg2 De4+ 51.Kg3 d3 52.f6 De1+ 53.Kg2 De2+
54.Kg1 De1+ 55.Kg2 De2+ Met remiseaanbod. ½–½

GM Roeland Pruijssers versloeg Nederlands kampioen GM Jorden van Foreest.

Henk Pruijssers.

Casper Wouters – Ruud Wille.

IM Lucas van Foreest – GM Jan Timman.

Roeland Pruijssers wint Bevrijdingstoernooi Wageningen
Het Bevrijdingstoernooi in Wageningen is 5 mei gewonnen door drie Apeldoorners.
In de A-groep werd GM Roeland Pruijssers kampioen. In de B-groep werd Casper Wouters kampioen.
In de C-groep werd Henk Pruijssers kampioen.
Zie voor uitslagen: www.svwageningen.nl.
Video: www.youtube.com/watch?v=nlKQQcVSgG4&feature=youtu.be.

Schaken om de wereldtitel met Euwe en Reshevsky.

Schatkamer schaakinformatie via Internet Archive
Internet Archive is een gratis openbare digitale bibliotheek, die je via internet kunt bekijken.
Je kunt er veel historische schaakinformatie, wetenschappelijke artikelen, boeken, films en
trainingsmateriaal vinden.
Informatie kun je vinden door een zoekterm in te vullen.
Vervolgens kun je de informatie in diverse formaten downloaden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://archive.org/index.php
https://archive.org/search.php?query=Schaken
https://archive.org/search.php?query=chess
Paar voorbeelden:
Noam D. Elkies: On numbers and endgames: Combinatorial game theory in chess endgames
https://archive.org/details/arxiv-math9905198
Video Schaken om de wereldtitel 1948
https://archive.org/details/oi10428
Famous Chess Game Kasparov Vs Topalov 1999 ( Kasparov's Immortal)
https://archive.org/details/FamousChessGameKasparovVsTopalov1999KasparovsImmortal

My Kingdom for a Horse.

Schaakoefeningen oplossen door samenwerken
De London Chess Conference in december 2016 kende een wedstrijd schaakoefeningen maken voor
schoolklassen, waarbij de oplossing via samenwerking gevonden moet worden:
http://londonchessconference.com/competition-results/?mc_cid=9508553687&mc_eid=b98d67de9d

Prijswinnaars:
- Gedeeld eerste Alison Bexfield (‘Partner chess’) en Tim & Sarah Kett (Knight’s tour snooker’):
http://londonchessconference.com/wp-content/uploads/2016/12/Partner-Chess.pdf
http://londonchessconference.com/wp-content/uploads/2016/12/Knights-Tour-Snooker.pdf
- Derde werd Jerry Nash (‘A safe journey home’):
http://londonchessconference.com/wp-content/uploads/2016/12/JNash-Problem-A-Safe-JourneyHome-12-3-16.pdf
- Speciale vermelding voor Jerome Maufras (‘My kingdom for a horse’)
http://londonchessconference.com/wp-content/uploads/2016/12/My-Kingdom-for-a-horse.pdf
- Speciale vermelding (buiten competitiethema) Mahwish Khan (‘A scientific enquiry using chess’)
http://londonchessconference.com/wp-content/uploads/2016/12/scientific-enquiry-using-chess.pdf
Site London Chess Conference 2016:
http://londonchessconference.com
Overzicht programma met links naar lezingen:
http://londonchessconference.com/presentations-from-london-chess-conference-2016

Psychologische leerprincipes op site Chessable
Eén van de sprekers op de London Chess Conference was psycholoog David Kramaley.
Zijn site www.chessable.com past diverse psychologische leerprincipes toe.
Over het project: www.realwire.com/releases/UK-chess-education-start-up-makes-the-right-move
Zie ook een video over zijn lezing ‘Cognitive insights into chess improvement’:
www.youtube.com/watch?v=d6E76UGHRiI&feature=youtu.be.
Meer video’s over de conferentie: www.chesstalent.com/chess-london-conference-2016.

Site Chess-Results.com
Via www.chess-results.com kun je veel toernooiresultaten uit de hele wereld vinden. Van actuele
toernooien en toernooien die eerder gespeeld zijn. Je kunt ook informatie over spelers vinden.

Ratingviewers
Met een ratingviewer kun je je nieuwe rating na een partij of toernooi berekenen.
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/157-rating-viewer
www.schaakbond.nl/rating/knsb-ratinglijst/faq-1/hoeveel-punten-win-of-verlies-ik
http://svpegasus.nl/algemeen/knsb-rating/elo-rating-berekenen
www.groningercombinatie.nl/bereken-je-rating
www.depion.nl/jeugd/1-nieuws/3851-elo-rating-calculators-beschikbaar
Elo-rating: https://nl.wikipedia.org/wiki/Elo-rating
FIDE-rating: https://nl.wikipedia.org/wiki/FIDE-rating

Sheet uit lezing ‘Schaaktalent’ van Karel van Delft.

NK jeugd Assen, Lucas van Foreest – Max Warmerdam. Zwart staat gewonnen, wit wint.
Topsport is het verschil van de kleine beetjes.
Schaken is hard: een variant missen kan keihard uitpakken.

Van Foreest, Lucas (2477) - Warmerdam, Max (2351)
NK Jeugd A Assen (8.1), 28.04.2017
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pge2 Pc6 6.0–0 e6 7.d3 Pge7 8.Le3 Pd4 9.Pc1 b6 10.Pb1 Pdc6
11.c3 d5 12.f4 0–0 13.Lf2 dxe4 14.Lxe4 Dc7 15.Pa3 Lb7 16.Pe2 Tad8 17.Dc2 Db8 18.Tad1 Td7 19.Td2
Tfd8 20.Tfd1 Pf5 21.Pc4 Pd6 22.Pxd6 Txd6 23.d4 cxd4 24.Pxd4 Pxd4 25.Lxd4 Lxd4+ 26.Txd4 Txd4
27.Txd4 Txd4 28.cxd4 Lxe4 29.Dxe4 Dc7 30.De2 Dc6 31.Dd2 Dd5 32.b3 Df3 33.Df2 Dd3 34.Kg2 Kf8
35.Db2 Kg8 36.Da3 De2+ 37.Kg1 De1+ 38.Kg2 De4+ 39.Kh3 Df5+ 40.Kg2 Dd5+ 41.Kh3 a5 42.Db2
Dh5+ 43.Kg2 Dd1 44.Dc3 De2+ 45.Kh3 Dh5+ 46.Kg2 De2+ 47.Kh3 Dxa2 48.d5 De2 49.Dc8+ Kg7
50.Dc3+ Kh6 51.g4 f5 52.gxf5 Df1+ 53.Kg3 Dg1+ 54.Kf3 Dd1+ 55.Kf2 Dxd5 56.f6 Dh5 57.Dg3 Dc5+
58.Kg2 Dc2+ 59.Df2 Dxf2+ 60.Kxf2 b5 61.Ke3 a4 remise 62.bxa4 bxa4 63.Kd4 a3 verliest 64.Kc3 g5
65.fxg5+ Kg6 66.Kb3 1–0

Quote Peter Blitz: presteren is presenteren
Sportpsycholoog Peter Blitz zei: ‘Presteren is presenteren’. Je kunt tijdens een training goed zijn,
maar je moet je kunstje kunnen tonen als het er op aankomt in een wedstrijd.
Hij zei ook: ‘Topsport is het verschil van de kleine beetjes.’
Alle toppers zijn goed, maar details maken het verschil.
Net even beter focussen, voorbereiden, energie hebben, enzovoort.
Veel factoren spelen een rol bij het leveren van prestaties.
Bij schaken: schaaktechniek, mentale aspecten, fysieke aspecten, omstandigheden-toeval.
Veel van die aspecten kun je trainen. Een aantal via trainingen, een aantal door praktijkervaring op te
doen (bijvoorbeeld omgaan met wedstrijdspanning door toernooien te spelen).
Wereldkampioen Lasker noemde het belang van mentale aspecten en zelfmanagement.
Hij sprak over de schaker als ‘het zeventiende schaakstuk’. Zie over zelfmanagement ook:
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-zeventiende-schaakstuk
Karel van Delft heeft aan de UVA in 1992 een afstudeerstage sportpsychologie bij Peter Blitz gedaan.
Het stagerapport heet ‘Zicht en grip’. Het gaat over trainingsmethoden en zelfmanagement.
Over Peter Blitz:
www.elsevier.nl/nederland/article/2015/09/peter-blitz-1936-2015-pionier-van-de-sportpsychologie2694130W
www.nrc.nl/search/?q=%22Peter+Blitz%22&sort=date
www.volkskrant.nl/archief/-mijn-boek-is-een-aanklacht-tegen-de-hypocrisie~a604194

Kalender
-

-

12 mei vergadering Apeldoornse scholencompetitie vanaf 19.30 uur De Stolp
20 mei Girls Only toernooi in Apeldoorn met Chess Queens. Zie folder hier onder.
Van 15.00 tot 16.00 uur geeft Anne Haas een lezing en workshop speciaal voor lesgevers.
Aanmelden kan via https://goo.gl/forms/ayQdSHOnV7QCDR3X2
Zie ook http://mailchi.mp/4481b261d44c/denktank-breed-schaaktoernooi-voor-meiden-tm18-jaar?e=32c2421e6d
20 mei NK snelschaken clubteams
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-snelschaken-voor-clubteams
25 mei KNSB bekerfinale Lichtenvoorde www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/bekercompetitie
26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi www.asv-schaken.nl
28 mei 5e Kroegloperstoernooi Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
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: simultaan Nico Zwirs + activiteiten Schaakacademie Apeldoorn en
schaakschool Het Bolwerk 11-15 uur
10 juni NK Lightning Chess Tilburg
18 juni kroeglopers Amsterdam
23-25 juni Hilversum HSG Open www.hsgopen.nl
26 juni t/m zondag 2 juli NK Schaken
30 juni, 1 en 2 juli Nova College schaaktoernooi Haarlem www.novacollegechess.nl/home
1-8 juli Naujac
14-23 juli Leiden www.leidenchess.com
15 t/m 21 juli Veteranen en Senioren kampioenschap Dieren
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-senioren-en-veteranen
24 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: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
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

Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen.
NK’s jeugd
NK D: donderdag 25 tot en met 27 mei 2017 in Rijswijk www.haagseschaakbond.nl
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
Merijn van Delft speelt in juni in Limburg en in de zomer (Naujac sur Mer, Leiden en Vlissingen)
Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
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
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn
Twitch account Stefan Kuipers: www.twitch.tv/videos/123979910
Stefan Kuipers
Twitch-kanaal: https://www.twitch.tv/tricksonly
Twitch-uitzendingen: https://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCcHq4O0M_33Y8m0SHbejK9Q
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/TricksOnlyNL/
Twitter-account: https://twitter.com/TricksOnlyNL

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

Girls Only toernooi in Apeldoorn met Chess Queens
Organisator Sylvia van Ark meldt:
Zaterdag 20 mei vindt het eerste Girls Only Schaaktoernooi in Apeldoorn plaats. Tussen 12.00 en
17.00 uur, kunnen meiden t/m 18 jaar met elkaar de strijd aan op het schaakbord.
Er zijn twee groepen: Meiden tot 12 jaar en meiden tussen de 13 en 18 jaar.
Het toernooi wordt gehouden in wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, in Apeldoorn.
De openingszet wordt gespeeld door ChessQueen Anne Haas. Deelname kost € 5,-.
Aanmelden kan via deze link https://goo.gl/forms/ayQdSHOnV7QCDR3X2
Workshop Anne Haast
Van 15.00 tot 16.00 uur geeft Anne Haas een lezing en workshop speciaal voor lesgevers. Tijdens
deze lezing komen verschillende werkvormen aan bod die tijdens de schaakles in te zetten zijn.
Deelname aan deze workshop is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze workshop
aanmelden via de organisatie.

