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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
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App ‘Chess Clock’ op een smartphone. 
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Vijfde nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven eveneens te lezen. 
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. Dank! Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 144 abonnees. 
 
 
 

 
Zaaltje in Denksportcentrum Apeldoorn waar Stertrainingen plaatsvinden. 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
Trainer IM Merijn van Delft tijdens eerdere jeugdtrainingen in Denksportcentrum Apeldoorn. 
 

Stertrainingen      
Stertrainingen zijn trainingen voor zeer gemotiveerde jeugdschakers. 
Komend seizoen zijn er in Apeldoorn vier groepjes.  
In totaal zijn er momenteel 19 deelnemers. 
Het zijn dus kleine groepjes, maar we willen alle deelnemers training geven op hun eigen niveau. 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert de trainingen in Apeldoorn. 
Trainers zijn IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.  
Merijn en Karel doen beide de helft van niveaugroepen 1a en 1b. 
Nico doet niveaugroep 2, Merijn niveaugroep 4. 
Nico en Merijn nemen af en toe een onderdeel van elkaar over. 
De ouderbijeenkomst is tijdens de tweede trainingsdag vanaf 14.00 uur. 
Locatie is Denksportcentrum Apeldoorn. 
Meer informatie (waaronder de datums) staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
De datums staan ook in de kalender in deze nieuwsbrief.  
De deelnemers krijgen een mail met informatie. 
Eind augustus volgt de studiegids. 
 

 
Foto van site www.denksportcentrumapeldoorn.nl: goed bereikbaar, goede parkeermogelijkheden. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/


 
 

   
 

 



 

KRAAM OP INFORMATIEMARKT CODA 29 AUGUSTUS 

Zaterdag 29 augustus 2015  staat Schaakacademie Apeldoorn van 10.00 uur tot 16.00 uur met een 
informatiekraam op de  Vrijetijds- en Cursusmarkt. Die vindt plaats op de eerste verdieping van 
CODA Centrale Bibliotheek aan de Vosselmanstraat.  
In de kraam en op een tafeltje kan het publiek schaken. Schakers die tegen het publiek willen 
schaken (‘schaken tegen de beer’) zijn van harte welkom. 
Overzicht deelnemers cursusmarkt:  
www.coda-apeldoorn.nl/activiteiten/vrijetijds-en-cursusmarkt/deelnemersoverzicht 
 

 
 

 
André de Graaff van RTV Apeldoorn interviewde Karel van Delft over de schaakschool voor jeugd. 
Het interview kun je beluisteren: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/RTV%20Apeldoorn%20interview%20Anr%C3%A9%
20de%20Graaff%20met%20Karel%20van%20Delft%20over%20Schaakacademie%20Apeldoorn%207a
ug2015.mp3  

http://www.coda-apeldoorn.nl/activiteiten/vrijetijds-en-cursusmarkt/deelnemersoverzicht
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/RTV%20Apeldoorn%20interview%20Anr%C3%A9%20de%20Graaff%20met%20Karel%20van%20Delft%20over%20Schaakacademie%20Apeldoorn%207aug2015.mp3
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/RTV%20Apeldoorn%20interview%20Anr%C3%A9%20de%20Graaff%20met%20Karel%20van%20Delft%20over%20Schaakacademie%20Apeldoorn%207aug2015.mp3
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/RTV%20Apeldoorn%20interview%20Anr%C3%A9%20de%20Graaff%20met%20Karel%20van%20Delft%20over%20Schaakacademie%20Apeldoorn%207aug2015.mp3


 

Schaakschool voor jeugd in Apeldoorn: publiciteitscampagne   
Sportraad Apeldoorn besteedt op hun Facebookpagina en site (www.sportraad.nl) aandacht aan de 
schaakschool voor jeugd in Apeldoorn. Ook andere media besteden aandacht aan de 
schaakacademie. RTV Apeldoorn had een interview met Karel van Delft. In de Stentor stond een 
artikeltje, evenals het Apeldoorns Stadsblad. Posters hangen in twee CODA-bibliotheken. 
In wijkcentrum De Stolp hangt ook een poster op het mededelingenbord. 
Via een publiciteitscampagne vragen we aandacht voor de schaakschool. Hoort zegt het voort! 
 
De schaakschool begint woensdagmiddag 26 augustus in Het Bolwerk.  
Er zijn drie niveaugroepen. De training kost 6 euro per les van 75 minuten. Een proefles is gratis. 
De helft van de les bestaat uit partijtjes spelen, de andere helft uit gevarieerde lesvormen. 
Meer informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Op de site kun je ook een informatiefolder te downloaden. 
 

 
 
De koning van Nigel Short  
IM Yochanan Afek en IM Hans Böhm schrijven een serie over de schaakstukken. Eind dit jaar komt 
het laatste deel uit. Dat gaat over de koning. 
Als opwarmertje staan in deze nieuwsbrief opmerkelijke daden van de koning.  

 
Short, Nigel D (2660) - Timman, Jan H (2630)  
Tilburg, 1991 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 g6 5.Lc4 Pb6 6.Lb3 Lg7 7.De2 Pc6 8.0–0 0–0 9.h3 a5 10.a4 dxe5 
11.dxe5 Pd4 12.Pxd4 Dxd4 13.Te1 e6 14.Pd2 Pd5 15.Pf3 Dc5 16.De4 Db4 17.Lc4 Pb6 18.b3 Pxc4 
19.bxc4 Te8 20.Td1 Dc5 21.Dh4 b6 22.Le3 Dc6 23.Lh6 Lh8 24.Td8 Lb7 25.Tad1 Lg7 26.T8d7 Tf8 
27.Lxg7 Kxg7 28.T1d4 Tae8 29.Df6+ Kg8 30.h4 h5 31.Kh2 Tc8 32.Kg3 Tce8 33.Kf4 Lc8 34.Kg5 1–0 

http://www.sportraad.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 

App schaakklok op smartphone 
Via Google Play kun je gratis diverse schaakklokken op je smartphone downloaden. 
Veerle en Lois Weller beleven er veel schik aan. Ze demonstreren een schaakklok in een korte video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6D04vl9VooE&feature=youtu.be.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6D04vl9VooE&feature=youtu.be


 
Daan Haver - Jasper Zwirs ONJK 2015 (foto Monique van Hoorn). 
 

 
Reinier Luiten - Casper Wouters ONJK 2015 (foto Monique van Hoorn). 
 



 
Colin Wouters - Luuk Baselmans ONJK 2015 (foto Monique van Hoorn). 
 

 
Colin Wouters versus de hoogste geplaatste speler in de C-groep, de Duitser Lorenz Schilay (foto Rick Wouters). 

 



 
 
Gebeurtenissen op het ONJK 
Apeldoorner Jasper Zwirs is vierde geworden in de A-groep van het Open Nederlands Jeugd 
Kampioenschap in Borne. Hij scoorde 5,5/9 met tpr 2009. 
Twee andere deelnemers uit Apeldoorn waren de broers Colin Wouters en Casper Wouters. 
Casper werd in de B-groep tiende met 5,5/9 en tpr 1593. 
Colin werd in de C-groep elfde met 5,5/9 en tpr 1469. 
In de diverse groepen deden ook spelers mee die binnenkort deelnemen aan de Stertrainingen van 
Schaakacademie Apeldoorn. Verslagen voor een komende nieuwsbrief zijn welkom. 
Voor uitgebreide informatie zie www.onjk.nl.  
Zie ook www.schaaksite.nl voor een artikel over de ontknoping in de A-groep van het ONJK. 
 
Vader Rick Wouters stuurde een analyse van Colin over zijn partij tegen de latere winnaar  Luuk 
Baselmans.  
 

 
Stelling na 32. Lb2 

 
Wouters, Colin (1469) - Baselmans, Luuk (1633)  
ONJK 2015 Borne (5), 05.08.2015 commentaar Colin Wouters 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Db6 6.a3 c4 7.Le2 Pa5 8.Pbd2 f6 9.Tb1 Ld7 10.b4 cxb3 
11.Pxb3 La4 12.Pfd2 Tc8 13.Ld3 Pxb3 14.Pxb3 f5 [14...Txc3 15.Dh5+ Ke7 16.Ld2 Txb3 17.Lb4+ Txb4 
18.Txb4 Da5] 15.Dd2 Lxb3 16.Lc2 Dc7 17.Txb3 Pe7 18.Ld3 Pc6 19.Tb1 Le7 20.0–0 0–0 21.a4 Pa5 
22.Lb2 Pc4 23.De2 Da5 24.La1 b6 25.Da2 a6 26.Tb3 b5 27.Tfb1 Tc7 28.Lxc4 Txc4 29.De2 Txa4 
30.Dd1 Tc8 31.g3 Tcc4 32.Kg2 Ta2 33.Lb2 Diagram [#] 33...Tca4 hier staat zwart een stuk beter 34.g4 
voorbereiding voor een plan om onder de druk op de damevleugel uit te komen 34...f4 35.g5 Dd8 
36.Dg4 Dc8 37.Dxf4 Dc4 vanaf hier kan zwart eeuwig schaak niet meer voorkomen, beter was: De8 
38.Dg4 Kf7 39.Dh5+ Kf8 40.Dxh7 Dxb3 41.Dh8+ Kf7 42.g6+ Kxg6 43.De8+ Kh6 44.Dh8+ hier had ik de 
winnende zet Lc1+ over het hoofd gezien [44.Lc1+ Kh7 45.Dh5+ Kg8 46.Txb3] 44...Kg6 45.De8+ en 
het is eeuwig schaak als je Kh7 doet ½–½. 
(de partij staat ook in een gameviewer op www.schaakacademieapeldoorn.nl). 
 
Rick meldt: ‘In elk geval een mooi voorbeeld van te tevreden zijn met remise na een slechte stelling, 
waardoor winst over het hoofd gezien wordt. Kort samengevat hebben de jongens volgens hun 
plaatsing gepresteerd, maar voor Casper was onder zijn niveau, omdat hij een aantal keren tegen 
lager gerate tegenstanders de winst niet wist te vinden (mooi leerdoel voor de *-training?). Colin 
presteerde heel goed tot hij in de laatste ronde een black-out had en, in voordelige stelling, een van 
de uiteindelijke winnaars de winst cadeau deed. Gelukkig staat dat voorval op de website vermeld 
onder de naam van Wouter Collins...’ 

 

http://www.onjk.nl/
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 

 

 
 
‘Always thinking ahead’ is het motto van de Zeeuwse en Belgische deelnemers aan het ONJK. 

 



Jacqueline Schelleman meldt dat de deelnemers mentaal duidelijk sterker waren door de training die 
ze recent met Anne-Marie Benschop en Karel van Delft hebben gehad (zie nieuwsbrief 3). 
Jacqueline mailt: ‘Met trots kunnen we melden dat we maar liefst 5 podiumplaatsen in onze groep 
hadden en fantastisch resultaat. Xander Pauwels kampioen in de B groep, Bas de Feijter gedeeld 2e 
in de B groep, Lydia Dubbeldam 1e meisje in de B groep, Iris Schelleman 1e meisje in de C groep, 
Nataniël Fabisch 3e in de D groep. ‘ 
 
 

 

 
Kevin Brands met shirts (foto familie Brands). 

 
Schaker met een Missie! 
Ik ben Kevin Brands (12 jaar) en ik heb met een bijzondere gedachte meegedaan aan ONJK in Borne. 
Daar wil ik U graag wat over vertellen, misschien dat U hier enige aandacht aan wilt besteden via uw 
schaakblad. 
 
Ik krijg de kans om te schaken maar hoe zit het met de andere 80 procent van de kinderen in de 
wereld die geen educatie krijgen. Kunnen wij als schakers ook de echte problemen aanpakken? Hier 
wil ik de aandacht op vestigen! Daarom heb ik op alle dagen van het toernooi in Borne een blouse 
gedragen met een tekst. Ook het komende schaakseizoen wil ik aandacht geven aan de koppeling 
"Schaken en Educatie". 
Uiteindelijk ben ik als 17e geëindigd maar ik heb wel op mooie wijze de Nederlands Kampioene Jessie 
Mang verslagen. Die partij heb ik ook in een bijlage bijgevoegd. 



Hieronder volgen de teksten en uitleg van de blouses die ik op de verschillende dagen heb gedragen. 
 
Dag 1: “I'm in the winning mood, how about the rest of the world”.  
Wat bedoel ik hiermee?  
Antwoord: Ik ben aan het winnen, maar hoe zit het met de rest van de wereld. Wij hebben de kans 
om aan dit fantastische toernooi mee te doen en wij krijgen de kans om überhaupt te leren schaken. 
Er zijn een heleboel landen waar dit niet mogelijk is, en daar moeten we aandacht aan besteden. Zij 
krijgen niet eens de kans om les te krijgen. 
 
Dag 2: “first win the game, then learn others how to play”.  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Antwoord: Win eerst het spel, dan kun je anderen leren hoe je het moet spelen. Je moet iets eerst 
kunnen voordat je anderen zegt hoe je het moet doen. Veel mensen in de politiek worden gekozen, 
omdat ze 'vriendjes' zijn met een belangrijke politicus en niet omdat ze zelf er veel verstand van 
hebben. 
 
Dag 3: “what's your next move to make a positive change”.  
Wat word hiermee bedoeld? 
Antwoord: Wat is je volgende zet/beweging om een positieve verandering te maken. In schaken: wat 
is je volgende zet om je eigen stelling te verbeteren? In de wereld: wat is je volgende stap om de 
wereld (je stelling) te verbeteren, wat kun je zelf doen? 
 
Dag 4: “chess is about winning, the world is not so black and white”.  
Wat word hiermee bedoeld?  
Antwoord: Schaken gaat om het winnen, de wereld is niet zo zwart-wit. Bijvoorbeeld: je kunt je 
alleen focussen op het winnen van een oorlog of alleen bezig zijn met je eigen behoeftes, maar hoe 
zit het met de mensen eromheen, die er eigenlijk middenin zitten. Moeten we die niet helpen in 
plaats van ons alleen te focussen op winnen?  
 
Dag 5: “imagine the impact of our combined intelligence”.  
Wat word hiermee bedoeld?  
Antwoord: Stel je voor wat er zou gebeuren als je de brainpower van alle schakers van dit toernooi 
zou combineren, wat zou je dan kunnen bereiken?  
 
Dag 6: “look ahead in the game to act now”.  
Wat word hiermee bedoeld?  
Antwoord: Kijk vooruit om nu iets te doen. Vooruitdenken. Wat zou er met de wereld gebeuren als 
we zo doorgaan, wat zou er gebeuren als we het anders doen. In schaken: wat zou er gebeuren als ik 
dit plan volhoud, wat zou er gebeuren als ik het volgens een heel ander plan doe, zou dat mijn 
stelling (de wereld) wel goed doen? 
 
Groeten, 
Kevin Brands (lid Schaakclub de Waagtoren) 
 
Brands, Kevin (1190) - Mang, Jessie (1423)  
10.06.2015m commentaar Kevin Brands 
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 e6 6.f4 Pe7 7.Ph3 Pbc6 8.0–0 0–0 9.g4 Ld7 10.Pf2 f5 11.g5 e5 12.Ph3 
a6 13.Ld2 Dc7 14.Tb1 Tae8 15.Kh1 Kh8 16.Pg1 Tf7 17.h4 h6 18.Tf3 [18.h5] 18...fxe4 19.Pxe4 Lg4 20.fxe5 Pxe5 
21.gxh6 Lf8 22.Txf7 Lxd1 23.Lc3 Lxh6 24.Pf6 Lg7 25.Pxe8 [25.Txg7] 25...Dd8 26.Pxg7 Kg8 27.Pe6 Dd7 28.Tg7+ 
Kh8 29.Th7+ Kg8 30.Ld5 Kxh7 31.Pf8+ Kg7 32.Pxd7 Lxc2 33.Te1 Pxd5 34.Pxe5 dxe5 35.Txe5 Pxc3 36.bxc3 Lxd3 
37.Txc5 Le4+ 38.Kh2 Kh6 39.Pe2 Lf5 40.Kg3 Le4 41.Pf4 Kg7 42.Tc7+ Kf6 43.c4 Ke5 44.Te7+ Kd4 45.Txe4+ Kxe4 
46.Pxg6 Kf5 47.h5 Kg5 48.Pf4 b6 49.a4 a5 50.Kf3 Kh6 51.Kg4 Kg7 52.Pd5 Kh6 53.Pxb6 Kg7 54.c5 Kf6 55.c6 Ke7 
56.h6 Kd6 57.h7 Kxc6 58.h8D Kxb6 59.De5 Kc6 60.Dd4 Kc7 61.Dd5 Kc8 62.Dd6 Kb7 63.Dc5 Kb8 64.Dc6 Ka7 
65.Db5 Ka8 66.Kf5 Ka7 67.Ke6 Ka8 68.Kd6 Ka7 69.Kc7 Ka8 70.Db8# 1–0 

 

 



 
 

 

 
 
HZ Chess Tournament Vlissingen 
Het jaarlijkse zomertoernooi in Vlissingen was weer live te volgen: www.hztoernooi.nl/hz. 
Per ronde zijn er 50 partijen te downloaden, zie de link: 
http://www.hztoernooi.nl/hz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=135&lang=nl  
 
Drie Apeldoorners deden mee: IM Merijn van Delft scoorde 6/9 (25e., tpr 2358), FM Thomas 
Beerdsen scoorde 5,5/9 (51e, tpr 2311) en Mick van Randtwijk scoorde 4,5/9 (120e, tpr 1952). 
 

 

 
 
Drama in Vlissingen. IM Merijn van Delft stond in het middenspel gewonnen tegen GM Michal Krasenkow. De partij 
verzandde in een remisestelling. Op zet 52 deed de Poolse nummer 186 van de wereld een blufzet die verliezend was. 
Van Delft miste de weerlegging en verloor. 
 

http://www.hztoernooi.nl/hz
http://www.hztoernooi.nl/hz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=135&lang=nl


 
Ook dit was een mooie remisevariant geweest. 

 
Van Delft, M (2410) - Krasenkow, M (2616)  
Vlissingen (8), 08.08.2015 Analyse Merijn van Delft.   
De partij staat in een gameviewer op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 [Ik had vooral rekening gehouden met 3...c6 ] 4.Le3 a6 5.Dd2 b5 6.h4 Pf6 
7.f3 Lb7 8.0–0–0 h5 9.Ph3 Pbd7 10.Pg5 Tot hier kende ik het ongeveer. 10...e6 [10...0–0 is te vroeg, 
wit gaat er net als in de Draak meteen doorheen met 11.g4 hxg4 12.h5] 11.Kb1 [11.g3 De7 12.Lh3 
Pb6 13.b3 Pfd7 14.Pe2 0–0–0 15.Kb1 Kb8 16.The1 Dominguez Perez-Ponomariov, Beijing blitz 2014, 
is een partij waarvan ik de ideeën nog wist en mooi kon gebruiken.] 11...De7 12.g3 [12.Pe2 is het 
alternatief.] 12...Pb6 [12...0–0 lijkt hier wel een kritieke optie, omdat 13.g4 hxg4 14.h5 gxh5 niet zo 
hard lijkt te gaan.] 13.b3 Pfd7 De eerste nieuwe zet. [13...b4 14.Pe2 a5 15.Pf4 was nog een keer 
gespeeld.; 13...0–0 moet ook hier weer bekeken worden.] 14.Lh3 c5 Tot en met deze zet speelde 
Krasenkow alles a tempo, maar inmiddels heeft wit een veelbelovende aanvalsstelling. 15.The1 
[Meteen 15.Pe2 ziet er ook goed uit.] 15...b4 16.Pe2 a5 Op zoek naar tegenspel, maar wit is sneller. 
17.Pf4! Nu komen er allerlei waanzinnig diepzinnige offervarianten in de stelling te zitten. Ik voelde 
wel dat er iets aan de hand was, maar zag echt maar een fractie van wat mogelijk was. 17...cxd4  
 

 
 
18.Lxd4 [Eerst het stuk offeren met 18.Pfxe6! fxe6 en dan 19.Lxd4 blijkt winnend te zijn, bijvoorbeeld 
19...Lxd4 (19...e5 20.Lxb6 Pxb6 21.Dxd6 Dxd6 22.Txd6 Pc8 23.Td7 is ook een prachtige variant.) 
20.Dxd4 e5 21.Dxd6 Dxd6 22.Txd6 Tg8 en hier kan wit het concreet afmaken: 23.Ted1 Lc8 24.Te6+ 
Kf8 25.f4 exf4 26.Tf1 Kg7 27.Txf4 Kh6 28.Tf7 Tg7 29.Tee7 Txf7 30.Txf7] 18...Lxd4 19.Dxd4 e5 20.Db2 
Hier heb ik ook nog even gezocht naar alternatieven, maar ik kon niets vinden. [20.Dd3!! La6 
(20...exf4 21.gxf4±) 21.Lxd7+ Dxd7 22.Dd2 Lb7 (22...exf4 23.Dd4±) 23.Pxg6 fxg6 24.Dxd6 Dxd6 
25.Txd6 Pc8 26.Te6+ Pe7 27.Txe5 is wederom een schitterende variant, maar heel lastig te vinden en 
op waarde te schatten.] 20...Pc5 21.Pd3 Pxd3 [21...Pbd7! blijkt de zwarte problemen goed op te 
lossen.] 22.Txd3 0–0 [Ik had eerlijk gezegd 22...f6 gemist, maar in een flits zag ik 23.Pe6 Lc8 en nu 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


24.Ted1! Lxe6 25.Lxe6 Dxe6 26.Txd6±] 23.f4 Het is nu hard tegen hard. 23...a4 [23...exf4 24.gxf4 Pd5 
25.f5 Pc3+ 26.Txc3 bxc3 27.Dxc3 De5 met dynamisch evenwicht is ook volledig aan me voorbij 
gegaan tijdens de partij.] 24.f5 axb3? Met deze zet was mijn tegenstander niet blij, was één van de 
eerste dingen die hij na de partij zei. [24...gxf5 25.Lxf5 Lc8 was veiliger geweest.] 25.cxb3! Ik 
realiseerde me pas vrij laat dat dit veel sterker is dan met de a-pion terugslaan. Nu kunnen de witte 
torens over de tweede rij meeverdedigen en de witte dame komt weer in het spel. 25...La6 26.Td2 
Lc4? In de voorbereiding had ik geconstateerd dat mijn tegenstander slecht is in verdedigen (ook 
2600 spelers hebben zwakke punten) en ten koste van alles actief blijft spelen. [Ik had het gevoel dat 
hij 26...Pc4 27.bxc4 Lxc4 van plan was, maar dat faalt op 28.Dc1! en wit krijgt veel stukken voor de 
dame: 28...Tfc8 29.fxg6 (Na het geplande 29.f6 blijkt zwart zich nog te kunnen redden met 29...Ld3+ 
(29...Lxa2+ 30.Txa2 Txc1+ 31.Txc1 Db7 32.Txa8+ Dxa8 33.Tc8+ had ik gezien.) 30.Txd3 Txc1+ 31.Txc1 
Da7 32.Tc8+ Txc8 33.Lxc8 Dg1+=) 29...Ld3+ 30.Txd3 Txc1+ 31.Txc1 wint wel.; Zwart moet weer 
bescheiden blijven met 26...gxf5 27.Lxf5 Lc8] 27.fxg6 f6 28.Pf7! [28.Ph7 Tfd8 leek me niet praktisch, 
omdat de coördinatie tussen de witte stukken verstoord dreigt te raken.] 28...Lxf7 29.gxf7+ Kxf7 
[29...Txf7 leek me iets normaler.] 30.Dc2 Wit kan rustig zijn dame erbij halen, de zwarte stelling is 
één grote zwakte. 30...Tg8 31.Dd3 [31.Dc6 Txg3 en nu 32.Lf5! Tb8 33.Tc1! was een mooie 
thematische winst geweest. Het zwarte paard staat totaal gedomineerd en d6 gaat verloren.] 
31...Tad8 32.Df3 Kf8 33.Tf1 Pd7  
 

 
 
Hier dacht ik zeven minuten na (ik had nog dertien minuten plus dertig seconden per zet), maar 
slaagde er niet in een heldere winst uit te rekenen. 34.Tdf2?! [34.Dxh5! Txg3 35.Lxd7 Txd7 en nu 
eerst schaak geven met 36.Dh8+ (Na 36.Tdf2 Kg7 zag ik het niet.) 36...Kf7 en dan 37.Tdf2 Tg7 en nu is 
38.h5 helemaal uit.] 34...Df7 35.Lxd7 Deze zet wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet doen. 35...Txd7 
36.Dxf6? En dit al helemaal niet. [36.De3 Ke7 37.Txf6 Dxf6 38.Txf6 Kxf6 39.Dh6+ blijkt nog altijd 
winnend te zijn bij nauwkeurig spel: 39...Kf7 (39...Tg6 40.Df8+ Tf7 41.Dxd6+ Kg7 42.Dxe5+) 40.Dxh5+ 
Kf8 41.Dh6+ Kf7 42.g4] 36...Dxf6 37.Txf6+ Ke7 38.T6f3?! Wederom te passief. [38.T6f5! Txg3 
(38...Tg4 39.Txh5 Txe4 40.Th7+ Ke6 41.Txd7 Kxd7 42.h5) 39.Txh5 Tg4 40.Th7+ Ke6 41.Th6+ Ke7 42.h5 
en hier is het tenminste wit degene die op winst speelt. Het devies is zoals wel vaker in 
toreneindspelen: alle zwakke broeders overboord kieperen en maximaal actief spelen. Buitengewoon 
lastig in te schatten.] 38...Tg4 39.Te3 Ke6 40.Kb2 Tdg7 Tijdcontrole gehaald en hier besefte ik dat het 
inmiddels zwart is die op winst speelt, ondanks de pion minder. 41.Tff3 d5 Krasenkow blijft zijn 
actieve stijl trouw. [41...Ta7 42.Tf8 Tag7 43.Tff3 was een normale zetherhaling geweest.] 42.exd5+ 
Kxd5 43.Tf5 Te4 44.Txe4 [44.Td3+ Ke6 (44...Td4 45.Te3 Te4=) 45.Txh5 Te2+ vond ik te eng, met zo'n 
afgesneden koning op de onderste rij.] 44...Kxe4 45.Txh5 Txg3 46.a4 [46.Th8 Tg2+ 47.Kb1 Kd4 
48.Td8+ Ke3 49.h5 Th2 50.Th8 e4 51.h6 lijkt ook een degelijke manier om remise te maken.] 
46...Tg2+ 47.Kb1 [47.Kc1 blijkt ook te kunnen.] 47...Kd4 48.Tg5 [48.a5 e4 49.a6 e3 50.a7 e2 51.Td5+ 
Kc3 52.Te5 Tg1+ 53.Ka2 e1D 54.Txe1 Txe1 55.a8D Te2+ 56.Kb1 Te1+ is ook een mooie remisevariant.] 
48...Th2 49.Tg4+ e4 50.a5 Kd3 51.a6 e3 52.a7  



 
 
Hier dacht ik alles onder controle te hebben. 52...e2!? Echt een waanzinnige blufzet. Zwart neemt 
een enorm risico om op winst te kunnen blijven spelen. Hier hadden alle alarmbellen af moeten 
gaan, maar dat deden ze niet. [Een normale sterveling doet 52...Th1+ 53.Kb2 Th2+ (Het stomme is 
dat ik na 53...e2 wel 54.Te4 had gezien, zie onder.) 54.Kb1=] 53.Tg1?? Ik trap er met open ogen in, 
vrijwel a tempo gespeeld met nog zeven minuten op de klok. [53.Te4 was een veilige keuze geweest: 
53...Th1+ 54.Kb2 e1D 55.Txe1 Txe1 56.a8D Te2+ 57.Kc1 Te1+ en remise.; Maar wit heeft meer: 
53.Tg3+! Kd2 54.Tg1 Tf2 (54...Tg2 55.Txg2 kan nu niet omdat de e-pion gepend staat.) 55.a8D Tf1+ 
56.Kb2 Txg1 57.Dd5+ Ke1 Dit zat mijn tegenstander uit te rekenen vertelde hij na de partij, om zijn 
blufzet te kunnen spelen. Wit heeft hier echter 58.Df3! met een technische winststelling, zoals Sipke 
ook al vermoedde in de analyse.] 53...Tg2! Deze zet deed hij met een zucht van verlichting en toen 
begreep ik dat ik eerst schaak had moeten geven. [Ik had alleen 53...Tf2 54.a8D Tf1+ 55.Kb2 gezien, 
maar dat is natuurlijk nogal naïef, want dat wint gewoon voor wit.] 54.a8D [54.Th1 Tg8 55.Kc1 en nu 
is 55...Tc8+ het makkelijkst.] 54...Txg1+ 55.Kb2 e1D Dit is kansloos, de zwarte koning loopt heel 
makkelijk uit de schaakjes. 0–1 
 
 

 
 

GM Loek van Wely won in de derde ronde via een mooie combinatie van FM Thomas Beerdsen. 
 
Van Wely, Loek (2654) - Beerdsen, Thomas (2319)  
HZ Chess Tournament 2015 Vlissingen (3.2), 02.08.2015 
1.Pf3 Pf6 2.g3 b6 3.Lg2 Lb7 4.0–0 e6 5.c4 Le7 6.d4 0–0 7.Pc3 Pe4 8.Ld2 Lf6 9.Tc1 Pxc3 10.Lxc3 d5 11.cxd5 exd5 
12.Pe5 Te8 13.f4 Pd7 14.b4 Pf8 15.Db3 Pe6 16.Tfd1 Dd6 17.b5 a5 18.a4 Tad8 19.Lb2 Lxe5 20.dxe5 Dd7 21.Dc2 
De7 22.f5 Pc5 23.Ld4 Td7 24.Lxc5 bxc5 25.Dxc5 Dxe5 26.Lf3 Df6 27.Dd4 Db6 28.Kf2 Ted8 29.h4 h6 30.g4 Dd6 
31.Kg2 De7 32.Th1 Te8 33.Df4 La8 34.Dd4 Td6 35.Tc3 c6 36.Tc5 cxb5 37.axb5 Tb6 38.Ta1 Dxh4 39.Txa5 h5 
40.Ta6 hxg4 41.Dxg4 Df6 42.Txb6 Dxb6 43.Tc8 Td8 44.f6 Dxf6 45.Dd7 Txc8 46.Dxc8+ Kh7 47.Dxa8 Dg6+ 48.Kf2 
Db6+ 49.Kf1 Dxb5 50.Dxd5 Db1+ 51.Kg2 Dg6+ 52.Kh3 f5 53.Dd4 Dh6+ 54.Dh4 g5 55.Dxh6+ Kxh6 56.Kg3 Kg6 
57.Lb7 Kf6 58.Kf3 Ke6 59.Ke3 Ke5 60.Lc8 Kf6 61.Kd4 g4 62.e3 Kg5 63.Ke5 g3 64.Lb7 Kg4 65.Lg2 Kg5 66.Lf3 1–0 

 



 
 
Hoe nauw het kan luisteren bij toreneindspelen blijkt uit dit fragment van GM Jan Werle tegen FM 
Thomas Beerdsen. De engine van Chess24 geeft één verdediging aan. Vind het maar achter het bord. 
Ook al is een stelling objectief remise, met trek- en duwwerk kom je vaak een heel eind. Een kwestie 
van de tegenstander de kans geven een fout te maken.   

 

 
 
GM Sipke Ernst verlichtte de druk op zijn stelling door een mooie lokzet tegen GM Baadur Jobava. 
Uiteindelijk verloor hij op instructieve wijze het eindspel. 

 
 



 
Nico Zwirs kijkt toe bij Beerdsen – Bus tijdens ONK Dieren 2015. 

 

 
Lucas van Foreest (rechts) analyseert met Robert Ris en Jorden van Foreest tijdens ONK Dieren 2015. 

 
 
 



Partijanalyse Nico Zwirs – Lucas van Foreest 
Zwirs, Nico (2346) - Van Foreest, Lucas (2294), ONK Dieren, 29.07.2015 Analyse Nico Zwirs 
De partij staat in een gameviewer op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 b5 6.Lb3 Lc5 Deze zet kwam als een verrassing. Ik had Le7 
verwacht en dat er dan een gesloten Spaans op het bord kwam 7.d3 Ik wou afwijken van de mainline, 
om Lucas uit z'n voorbereiding te halen [7.c3 De mainline De mainline] 7...d6 Nu de pion op e5 
gedekt staat heeft zwart de positionele dreiging Pa5, waarmee hij de witveldige loper kan ruilen voor 
zijn paard [7...0–0] 8.c3 Maakt ruimte voor de loper 8...Lg4 [8...0–0 Lokt Lg5 uit 9.Lg5 h6 10.Lh4 g5 
11.Lg3 (11.Pxg5 hxg5 12.Lxg5÷ Met een onduidelijke stelling) ] 9.a4 Tb8 [9...b4 10.a5  De structuur 
op de dame-vleugel is in het voordeel van wit] 10.h3?! Misschien niet de handigste. Nu zwart nog 
niet gerokeerd heeft kan h3 een aanknopingspunt worden [10.Pbd2 0–0 11.h3 Lh5 12.Te1 b4 13.Lc4 
Dc8 (13...a5) 14.a5; 10.a5 a5 is vaak wel interessant, maar het leek me te vroeg om nu te doen] 
10...Lh5 11.Pbd2 Dd7 12.axb5 Nu hoeft wit nooit meer rekening te houden met Pa5 [12.Te1 0–0 
13.axb5 Dit is de mogelijkheid optie om te slaan op b5 (13.Pf1 b4  Nu het paard weg is, wordt de b-
pion irritant) 13...axb5; 12.a5 Opnieuw een interessante zet. Wit stopt Pa5 voor eeuwig en pakt wat 
ruimte. Nu de dame van de a5-d8 diagonaal is wordt de kans heel klein dat a5 ooit zwak gaat 
worden.] 12...axb5 13.Te1 g5!?  
 

 
 
Legt de zwakte h3 bloot, maar gooit alle structurele boegen overboord. Lucas probeert hiermee mijn 
niet al te ambitieuze aanpak van de opening af te straffen. [13...0–0 14.Pf1 Ta8 15.Txa8 (15.Lg5 De a-
lijn houden werkt niet meer 15...Txa1 (15...Lxf3 16.Dxf3 Dit is waar je op hoopt) 16.Dxa1 Lxf3) 
15...Txa8 Nu heeft wit twee sterke zetten. De normale zet Pg3 of Lg5 16.Lg5 (16.Pg3 Lg6 17.Lg5 Het 
nadeel van deze zetvolgorde is dat zwart 17...Ph5! heeft 18.Pxh5 Lxh5²) 16...Pe8 17.Pg3 Lg6 18.Ph4‚ 
Met aanval] 14.d4! De klassieke regel: een aanval op de flanken wordt gepareerd met een aanval 
door het midden. 14...exd4 [14...Lxd4 15.cxd4 Pxd4 16.g4 Lxg4 (16...Pxg4 17.Pxd4; 16...Pxb3 17.Dxb3 
Lg6 18.Pxg5 h5 19.gxh5 Txh5 20.Pdf3 Txh3 21.Pxh3 Dxh3 22.Pd2) 17.hxg4 Dxg4+ 18.Kf1 Dh3+ 19.Kg1 
Dg4+ 20.Kh2; 14...Lb6 15.dxe5 dxe5 16.Pf1 Dxd1 17.Lxd1 g4 18.hxg4 Pxg4 19.Pe3± Zwart heeft te veel 
zwaktes in zijn kamp en zijn stukken werken niet samen. De witte stelling is daarentegen heel 
harmonieus] 15.e5 dxe5 16.Pxe5 Lxd1 
 

 
 
17.Pxd7+ Pxc6 was heel aantrekkelijk, maar door alle duizelingwekkende varianten koos ik toch voor 
het dameloze middenspel [17.Pxc6+ Kf8 Toen ik 14 d4 aan het berekenen was, was deze zet mijn 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


mainline en 17 Pxd7+ mijn veilige alternatief. Ik heb vrij veel uitgerekend met dit dame offer, maar 
vond het moeilijk om alles goed in te schatten. Daarom koos ik voor de veilige 17 Pxd7+, wat zwart 
ook veel problemen geeft. 18.Pxb8 Dc8 In deze variant zag ik drie manieren om voordeel te krijgen. 
Helaas is er maar één manier die echt werkt (18...Df5 Toen ik deze zet zag besloot ik te stoppen met 
deze 'chaos' uit te rekenen en koos voor 17 Pxd7+. Zwart stopt met het terugwinnen van al het 
materiaal en besluit om zelf aan te vallen. 19.Txd1 d3 20.Pf3 Pe4 (20...h5 21.Lxg5) 21.Tf1 Pg3 
(21...Kg7 22.Pc6) 22.Te1 Pe2+ 23.Kf1 De computer geeft de voorkeur aan wit, maar in een partij ga je 
hier liever niet voor als je ook op een andere manier voordeel kan krijgen) 19.Lxd1! (19.Ta8 De 
mainline in de berekening van zowel Lucas als mij 19...Kg7 (19...Db7 20.Pd7+ Kg7 21.Pxc5 (21.Txh8 
Pxd7 Hier was ik bang dat mijn toren op h8 het daglicht nooit meer zou zien, maar de computer geeft 
me graag ongelijk in al deze varianten 22.Td8! Lxb3 23.Pxb3 Dc6 24.Txd7 Dxd7 25.Pxc5 Dd5 26.cxd4 
Dxd4± Met dit materiële overwicht moet de winst een kwestie van techniek zijn) 21...Dxa8 22.Lxd1 
dxc3 23.bxc3 Te8! De sleutelzet in meerdere varianten die Lucas en ik niet gezien hadden. Hoe meer 
stukken er geruild worden, des te ongevaarlijker de witte aanval wordt op de zwarte koning.) 20.Lxd1 
Te8! Extreem sterk. Zelf had ik alleen naar Db7 gekeken, waarna 21 Lf3 wit groot voordeel geeft 
(20...Db7 21.Lf3 c6 22.Lxc6 Dc7 23.Pf3 h6 (23...Txb8 24.Txb8 Dxb8 25.cxd4 Lb4 26.Te5 h6 27.Txb5 Dc7 
28.d5) ) 21.Tf1 (21.Txe8? Dxe8 22.Pf3 dxc3 23.bxc3 Alle witte stukken hebben de koning verlaten 
23...Pe4 24.Le3 Lxe3 25.fxe3 Pxc3–+) 21...dxc3 22.bxc3 c6) 19...Dxb8 20.Pb3 Lb6 21.Lxg5 Kg7 22.Pxd4 
Dit is allemaal redelijk geforceerd. De computer geeft een heel klein plusje. Toch is het nog een hele 
klus voor hij het halfje kan bijschrijven. Dat komt door de vele zwaktes in zijn stelling en vooral de 
zwakke koning 22...Lxd4 23.cxd4 Te8! De essentiële zet! Door zoveel mogelijk te ruilen is de witte 
aanval op de zwarte koning niet meer zo gevaarlijk] 17...Kxd7 18.Txd1  
 

 
 
De rook is opgetrokken. Tijd om de balans op te maken. Zwart staat een pion voor, maar wat krijgt 
wit daar voor terug? Wit heeft een grote potentie in zijn stukken. Het paard gaat naar f3, waar het 
allemaal dreigingen met zich meebrengt en ook de loper op c1 wordt dan actief, net als de toren op 
d1. De loper op b3 en de toren op a1 staan al optimaal. Verder heeft wit geen zwakte in zijn 
structuur. Zwart heeft een pion meer, maar zijn stukken staan slecht. Ze staan allemaal ongedekt of 
gedekt door de koning en door de vele zwaktes in zijn structuur gaat het een gigantische klus worden 
om zijn stukken te laten samenwerken. 18...Ld6 [18...Ta8 19.Txa8 Txa8 20.cxd4 De pion mag niet 
worden teruggeslagen 20...Lb6 (20...Pxd4 21.Pf3) 21.Pf3 Dreigt Pe5+ 21...Ta1 22.Lxg5 (22.Pe5+ Kd6 
23.Pxf7+ Ke7  Nu is d4 zwak geworden, door de activiteit van de toren en het paard en de loper) 
22...Txd1+ 23.Lxd1 Pd5 24.Le3 En wit heeft prima winstkansen. Wellicht was het afruilen van zoveel 
mogelijk stukken de beste kans voor zwart(24.Le2 Lxd4 25.Lxb5 Lxb2) ; 18...Kc8 Een zet waar 
niemand op kwam tijdens de analyse en er ook wat krom uit ziet. De zet heeft wel 1 punt en dat is 
dat zwart met zijn koning weg gaat uit al het gevaar 19.Lxf7 19...dxc3 20.bxc3 Tf8 21.Le6+ Kb7 22.Pb3 
Lb6±] 19.Pf3 g4 20.hxg4 Pxg4 21.cxd4 Activiteit voor structuur [21.Pg5 Een serieus alternatief wat 
wit waarschijnlijk net zo goed is als de tekstzet. 21...dxc3 22.bxc3 Pge5 23.f4 Pc4 24.Pxf7; 21.Pxd4 
Pxd4 22.Txd4 Wit heeft een paar voordelen. De structuur, het loperpaar en de zwakke zwarte koning. 
Toch wou ik even wachten met stukken ruilen, want hoe meer stukken er op het bord staan, des te 
makkelijker er kan worden aangevallen op de zwarte koning.] 21...f6 Houdt het paard uit de stelling, 
maar deze zet heeft ook één groot nadeel. Het paard van g4 kan niet meer weg 22.Ph4 Naast het feit 
dat het paard naar f5 wilt heeft het nog een directe dreiging, namelijk f3, waarna het paard op g4 
ingesloten is [22.Lc2 Deze had ik vooraf gepland, maar toen zag ik een taaie verdediging voor zwart 
22...Pe7 (22...h5 23.Ph4) 23.Ph4 En nu is Ph4 alsnog de sterkste zet. Dan is het dus slimmer om de 



zetten om te draaien] 22...Pe7 [22...h5 23.Pf5+-; 22...The8 23.Pf5 Te2 Dit leek mij de sterkste actie 
van zwart 24.f3 Lh2+ (24...Pf2 Deze zet heb ik niet gezien 25.Kf1 Tbe8 Het is toch lastig om het paard 
te vangen 26.Td2 Txd2 27.Lxd2 Pd3 28.Lc3 Pf4±) 25.Kh1 Pf2+ 26.Kxh2 Pxd1 27.Lxd1 Te1 28.Ld2 Ik had 
dit gezien en had door dat de toren de achterlijn moet verlaten 28...Tee8 (28...Tf1 29.Pg3 Tf2 30.Pe4  
30...Tf1  De toren wordt op den duur ingesloten 31.g4 is de sterkste (31.f4 ) ; 22...Tbe8 Deze toren is 
minder handig, omdat er schaakjes op de achterlijn kunnen komen als de koning naar achteren 
wordt gedwongen] 23.Te1 Nu kan Te1 ook in plaats van Lc2 23...h5 24.Ld2 Th7 Lucas probeert nog 
wat 25.Ta6 Nu dreigt Le6 en kan de koning ook niet meer ontsnappen via c6 25...Tg7 Er dreigt nu 
Pxf2 en op Kxf2 komt Lg3+, maar dat is allemaal te laat 26.Le6+! Ke8 Nu is het een kwestie van een 
winst vinden en die spelen [26...Kd8 27.Tea1 (27.Txd6+ cxd6 28.f3+- Wint ook makkelijk) 27...Pxf2 
28.Ta8 c6 29.Txb8+ Lxb8 30.Ta8 Nu werkt de truc niet meer, omdat de loper hangt] 27.Lxg4 
Misschien niet de sterkste, maar wel zo makkelijk [27.Tea1 Was sterker, maar het maakt voor het 
resultaat niet uit. Ik heb iemand wel eens horen zeggen: zoek één winst en speel die, je hoeft ze niet 
allemaal te vinden, want dat kost tijd en die tijd kost je soms ook de partij.] 27...Txg4 28.Txd6 [28.Pf5 
Kf7 29.Ph6+ Kf8 30.Pxg4 hxg4 Met een paard op d5 kan zwart nog even vechten. 28 Txd6 is praktisch 
het makkelijkst] 28...cxd6 29.Pf5 Kd8 [29...Tb7 30.Pxd6+ Kd7 31.Pxb7; 29...Kf7 30.Txe7+ Kg6 31.f3! 
Deze is wel essentieel, want als het paard van f5 weg moet krijgt zwart wel tegenspel.] 30.Txe7 Ta8 
31.Th7 Ta6 32.f3 Tg8 33.d5 h4 34.Lc3 h3 35.Lxf6+ Ke8 36.Te7+ Kf8 37.Pg7 Tb6 38.Pe6# En Lucas liet 
zich sportief mat zetten. Uiteindelijk een goede partij die snel naar de opening werd beslist. Lucas 
probeerde mijn niet al te ambitieuze openingsaanpak af te straffen en dat kaatste terug. Met 14 d4! 
nam ik de partij snel over en kreeg vrij snel een groot voordeel. Na 18 Txd1 heeft zwart eigenlijk zijn 
laatste kans gemist door met 18... Ta8 zoveel mogelijk stukken te ruilen en waardoor zijn koning wat 
minder slecht staat in het midden. Ook hier had wit goede winstkansen, maar ik denk dat het de 
beste kans was. Na 18... Ld6 kwam zwart er niet meer aan te pas. 1–0 
 
 

 
Links organisator van het OSKA Ruud Wille. 

 
Open Schaakkampioenschap van Arnhem (OSKA) 
Het OSKA vindt plaats van vrijdag 4 t/m zondag 6 september. Zie  www.asv-schaken.nl. 
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Links IM Stefan Löffler in 2014. 

 

Derde London Chess and Education Conference 
De derde London Chess and Education Conference vindt plaats op 5 en 6 december 2015. 
Binnenkort staat er meer informatie online op www.londonchessconference.com 
Dat meldt conferentiedirecteur IM Stefan Löffler. 
Zie voor informatie over de eerste twee conferenties www.chesstalent.com. 
Stefan Löffler geeft nadere informatie: 
 
Dear all, 
 
We are pleased to inform you that the third London Chess and Education Conference is scheduled for 
the week-end of 5 and 6 December. It will again be part of the London Chess Classic. Due to the 
festival´s extended programme the conference is shifted to the Hilton Hotel conference area, which 
is a five minute walk from the Olympia. We are thinking about some extensions to the conference on 
Monday, 7 December. Please save the date.  
This year´s conference will have a broader theme of Chess and Society. We want to bring together 
chess projects for education and for other social benefits as well as to encourage social 
entrepreneurship in chess (maybe with a few extras for starting social chess entrepreneurs).  
There will be fewer plenary presentations than last time and instead more workshops, debates and 
generally more chances for you to interact and find partners to cooperate. We are probably also 
adding a few tutorials.  
  
Here is a list of school chess related topics for workshops that we are planning:  
Chess and maths  
Early years chess 
Inclusion and integration in school chess 
Chess interventions for children with special needs  
Training education professionals to teach chess  
Chess teachers´ qualification needs and certification 
Counselling with chess 
Chess in camps for school students 
International exchanges in school chess  
Lobbying for school chess 

http://www.londonchessconference.com/
http://www.chesstalent.com/


Please contact us if you are interested to present in any of these workshops or if you want to suggest 
(and possibly organise) a workshop on a different topic.  
Information on this year´s conference is coming up on www.londonchessconference.com 
Please also alert others about the conference and its opportunities. 
We hope to see you back in December! 
 
Kind regards,  
John Foley, Conference Director  
Stefan Loeffler, Programme Director 
Tel +49 (0) 176 / 4575 9600 

 

 

 
 
Video’s Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis 
Deze schaakorganisatie in het Amerikaanse Saint Louis is onder meer bekend van een aantal 
schaaktoernooien waar de wereldtop aan deelneemt. 
De organisatie geeft schaakles op veel scholen in de regio. 
Ook heeft de organisatie een YouTube video-kanaal met veel instructieve schaakvideo’s op allerlei 
niveaus: www.youtube.com/user/STLChessClub. 
De site van de organisatie is www.saintlouischessclub.org.  
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iDInc25Irms&list=TLM5CmHK2OpqAxMDA4MjAxNQ  

http://www.londonchessconference.com/
tel:%2B49%20%280%29%20176%20%2F%204575%209600
https://www.youtube.com/user/STLChessClub
http://www.youtube.com/user/STLChessClub
http://www.saintlouischessclub.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iDInc25Irms&list=TLM5CmHK2OpqAxMDA4MjAxNQ


 
 

 
 
App Alterman Chess 
Hidde Weller (3 jaar) wil schaken. Net als zijn zussen, oom Merijn en opa Karel. Bij vrijwel elke 
ontmoeting met opa pakt hij een schaakbord of wil hij op een PC iets met schaken doen. 
Hidde demonstreert de schaak-app Alterman Chess in een korte video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HcZbFI4HyAM&feature=youtu.be. 
Het Surinaamse voetbalshirt heeft hij van oom Merijn gekregen. Hij heeft ook nog een grote beker. 
Die heeft Merijn gewonnen toen hij snelschaakkampioen van Suriname werd. 
De Alterman Chess app is voor 2,84 euro verkrijgbaar via Play Store (android) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altermanchess.AltermanChess. 
Ook is de app via de App Store verkrijgbaar. 
Eerder was er een gratis beta-versie ‘Chess World’. 
De app is ontworpen door Lior Alterman, de zoon van GM Boris Alterman. 
De app is erg geschikt voor kinderen vanaf drie jaar die willen leren schaken.  

https://www.youtube.com/watch?v=HcZbFI4HyAM&feature=youtu.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altermanchess.AltermanChess


 

 
 
GM titel Afek officieel 
De GM titel eindspelcompositie van Yochanan Afek is nu officieel. De titel is uitgereikt tijdens het 
congres van de World Federation for Chess Composition  (www.wfcc.ch). 
De foto’s staan op Facebook. 
Afek meldt 8 augustus desgevraagd per mail uit Polen: 
The photos are just what they show: I hold the diplome in the closing banqet in Ostroda, Poland last 
night. It says: Grandmaster of Fide for Chess compositions for outstanding achievement.  
It also shows me with  Russia's greatest study composer GM Oleg Pervakov (left) and the chairman of 
the WCFF Harry Fougiaxis (Greece), a famous helpmates composer. The congress official website is 
still just partly updated. Photos were taken by Mrs. Nilly Witztum.  
Afek schrijft binnenkort een verslag op www.afekchess.com. 

http://www.wfcc.ch/
http://www.afekchess.com/


 

   
 

Boek en e-book ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en ‘Developing Chess Talent’ naar 35 landen 
Het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en de vertaling ‘Developing Chess Talent’ zijn als e-book 
verkrijgbaar. Het boek is geschreven door IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Het gaat over 
training, coaching, organisatie en communicatie. Samengevat: het creëren van een schaakcultuur. 
De e-books kosten 6 euro.  Meer informatie staat op www.schaaktalent.nl.  
Op www.chesstalent.com staat een video waarin Merijn van Delft over het boek vertelt. 
 

Minimaal 35 landen bereikt met Developing Chess talent  
De hardcover van ‘Developing Chess Talent’ is uitverkocht. Het e-book is inmiddels door Karel van 
Delft via KVDC verkocht aan mensen in 22 landen: Australië, België, Brazilië, Canada, China, 
Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Israël, Italië, Kaaimaneilanden, Letland, Nederland, 
Oostenrijk, Rusland, Singapore, Spanje, Turkije, UK, USA, IJsland en Zwitserland. 
De hardcover heeft naast een aantal van de genoemde landen zijn weg gevonden naar 13 andere 
landen: Argentinië, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Ierland, India, Frankrijk, Noorwegen, Portugal, 
Singapore, Slowakije, Uganda, Zuid-Afrika en Zweden. 
Omdat het boek ook via 18 wederverkopers in 14 landen is verkocht, zijn waarschijnlijk lezers in 
meer landen bereikt. 
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Eddy Sibbing is één van de workshopgevers in Arnhem. Foto is gemaakt tijdens Max Euwe Centrum festival 2013. 

 
Themadag voor schaaktrainers en bestuursleden in Arnhem 
KNSB, OSBO en SBO organiseren zaterdag 19 september van 11 tot 17 uur een landelijke themadag 
voor schaaktrainers en bestuursleden.  
Ouders, jeugdleiders en andere geïnteresseerden zijn ook welkom, meldt medeorganisator Jeroen 
van Onzen.  
De dag vindt plaats in het Olympus College in Arnhem. 
Zie www.schaakbond.nl voor meer informatie.  
Coördinator is Sacha Schiermeijer van de KNSB: sschiermeier@schaakbond.nl, tel. 023-5254025. 
 
Tijdens de dag kunnen deelnemers drie workshops kiezen. De workshops zijn:  
1) Strategisch denken en patroonherkenning door Herman Grooten 
2) Samenwerking van de stukken door Herman Grooten 
3) Ontwikkelen van trainingsmateriaal door Boris Friesen 
4) Schaken op scholen door Boris Friesen 
5) Samenwerken met kinderen door Erik Mijnheer 
6) Het brein in beweging: Schaakspelletjes door Rick Lahaye 
7) De atletische driehoek door Rick Lahaye 
8) Demonstratietraining over mooie schaakstellingen door Pascal Losekoot 
9) Ledenwerving en ledenbehoud door Pascal Losekoot 
10) Het clubaanbod nader bezien door Eddy Sibbing 
11) Effectief besturen door Eddy Sibbing 
12) Best Practices door Erik Mijnheer 
 

 

http://www.schaakbond.nl/
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GM Veselin Topalov en (nu FM) Thomas Beerdsen, Corus 2007. 

             
Quote GM Veselin Topalov over verantwoordelijkheid 
‘We’re only chess players. It’s much more responsibility being a bus driver.’ 
Voormalig wereldkampioen Topalov in magazine New In Chess 2015/5. 

 

 
Kalender 

- woensdag 26 augustus: begin Schaakschool in Apeldoorn 
- vrijdag 4 t/m zondag 6 september Open Schaak kampioenschap van Arnhem 
- zondag 13 september eerste Stertrainingen Apeldoorn (zie verder kader hierna) 
- zaterdag 19 september Themadag voor schaaktrainers en bestuursleden Arnhem 
- zondag 27 september t/m zondag 4 oktober 2015 Schaakweek Amstelveen 

 
Jeugdtoernooien 
(suggesties welkom) 
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 
 
Zat 19 september - Sas van Gent 10e HWP jeugdschaaktoernooi: 
www.hwpsasvangent.nl  
Zo 27 september - Amstelveen: 
www.nkrapid.nl/index.php/jeugd-grand-prix-toernooi 
Zo 27 september - Mierlo Internationaal jeugdtoernooi voor teams: 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2015/internationaal-jeugdschaaktoernooi-mierlo  
Ma 19 oktober - Bennekom: 
www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=767. 

 

http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.hwpsasvangent.nl/
http://www.nkrapid.nl/index.php/jeugd-grand-prix-toernooi
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2015/internationaal-jeugdschaaktoernooi-mierlo
http://www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=767


KNSB kalender 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=  
 

 

KNSB competitie  zaterdagen 
26 sept 2015 
10 okt 2015 
7 nov 2015 
12 dec 2015 
9 jan 2016 
13 feb 2016 
19 mrt 2016 
2 april 2016 
23 april 2016 

 

Persoonlijke kampioenschappen OSBO 
Ronde 1 en 2  op 31 oktober 2015 
Ronde 2 en 4  op 19 december 2015 
Ronde 5 en 6 (Ronde 1 en 2 Hoofdklasse) op 30 januari 2016 
Ronde 7 en 8 (Ronde 3 en 4 Hoofdklasse) op 27 februari 2016 
Ronde 9 (Hoofdklasse 5) op 26 maart 2016 (slotronde alle klassen). 

 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24 
april en 22 mei.  Reservedatum is 8 mei (de dag na de Jeugd-NK’s).  
De eerste acht trainingen duren 3 uur, de laatste twee trainingen duren 5,5 uur.  
Er zijn enkele mutaties t.o.v. de aanvankelijke planning. 
Bijvoorbeeld 27 september is vervallen wegens NK rapid jeugd in Mierlo. 

http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C

