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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
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Vuistregels opschrijven tijdens Stertraining: als de vijandelijke koning in het midden staat centrum openen. 

 
Inhoud 

- 60e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn  
- Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  
- Tweede Stertraining: Fried Liver Attack, Euwe, dubbel stukoffer en pioneindspelen 
- Schaakschool Het Bolwerk maakt kennis met Morphy 
- Apeldoornse schaakcompetitie basisscholen 2017-2018 weer van start in november 
- Kinderen van schaakschool Het Bolwerk spelen toernooi in Bennekom 
- Schaken voor senioren in Het Bolwerk: Mat in één, giftige pion, Réti en minigames  
- MuConsult Apeldoorn strijdend ten onder 
- De Zeven Pionnen verslaat De Schaakmaat 
- Schaakpartij Münninghoff in film De Stamhouder 
- GM Susan Polgar film: ‘My Brilliant Brain’ 
- Chess Patterns Are For Everyone 
- Beter leren schaken door grasduinen 
- Boek over Spaans-Italiaanse structuren en lezingen van Herman Grooten 
- Quote Magnus Carlsen: ‘I tried to learn from everyone and create my own style.’ 
- Divers nieuws  
- Kalender en sites  

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


 
 
60e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn  
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers 
schaaknieuws. 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 273  abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (525 leden) en op de FB 
pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook zetten clubs een link naar de nieuwsbrieven op hun site. Diverse 
schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden. 
 

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  

 

Schaakschool Het Bolwerk 
Elke woensdagmiddag. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.  

 

Lessen op basisscholen  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.  

 

Beginnerscursussen op basisscholen en BSO 
Schaakleraar Karel van Delft geeft dit seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van veelal tien lessen 
van een uur. De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Op basisschool Het Woudhuis begon 2 oktober een beginnerscursus van tien lessen met acht deelnemers. 
Op basisschool de Hertog van Gelreschool begon 4 september een beginnerscursus van twaalf lessen na 
schooltijd (14.10 - 15.00 uur). Er zijn 27 deelnemers. 
BSO ‘OOK bij Doomijn’ gaat bij alle vestigingen in Apeldoorn de behoefte aan schaaklessen na.  

 

Beginnerscursussen senioren in Het Bolwerk  
Woensdagmorgen 20 september begon een cursus voor senioren in Het Bolwerk. De wekelijkse lessen duren 
van 10.30 tot 11.45 uur. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het boekje ‘Ik leer schaken’. Schaakleraar is 
Karel van Delft. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. Vanaf januari zijn er weer lessen. 

 

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.  

 

Online compacte training cursus schaakpsychologie 
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact (eventueel mondeling) met 
psycholoog drs. Karel van Delft. In de training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde.  
Documentatie omvat o.a. e-book ‘Schaaktalent ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)  
en een analysevragenlijst.  Onderwerpen zijn onder meer: leren, zelfmanagement en informatieverwerking. 
De training is maatwerk en bedoeld voor spelers, trainers, coaches en ouders. Er zijn tevens lezingen en 
trainingen schaakpsychologie voor verenigingen. 
De training is ook in het Engels: www.chesstalent.com/compact-online-training-chess-psychology.  

 

Privétrainingen 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.  
 

Stertrainingen 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  
 

Boeken schaakpsychologie 
Previews: www.schaaktalent.nl.  
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Openingen oefenen met Nico Zwirs. 
 

 

 
Eindspelen oefenen met IM Merijn van Delft. 



 
Minder simpel dan het lijkt. Wit aan zet. 

 

 
Harold van der Heijden en GM Artur Joesoepov tijdens BIS Schaakfestival 2003 in Apeldoorn. 
Van der Heijden legde een zelfgemaakte studie aan Joesoepov voor. Over Harold van der Heijden: 

www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden. 
Informatie database: www.hhdbiv.nl.  

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden
http://www.hhdbiv.nl/


 
Eigen studie die Harold van der Heijden aan Joesoepov demonstreerde. Wit aan zet wint. 
Zie bladzijde 70 boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’.  
De studie was een van de stellingen die Merijn van Delft tijdens de Stertraining voorlegde. 

 
Tweede Stertraining: Fried Liver Attack, Euwe, dubbel stukoffer en pioneindspelen 
De tweede Stertraining was zondag 8 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Aan een ouderbijeenkomst namen vijf ouders deel. Karel van Delft gaf uitleg over de op zet van de 
trainingen en psychologische kwesties omtrent leren en de rol van ouders bij talentontwikkeling. 
 
De Ster 1-2 groep besprak met Nico Zwirs de Fried Liver Attack (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5). 

Diverse varianten werden in snelschaakpartijtjes onderzocht. 
De groep besprak met Karel van Delft het programma Fritz en het aanmaken van een account op 
Lichess.org. In quizvorm werden twaalf zetten van partij 10 van ‘Meester tegen amateur’ van Euwe 
besproken. Daarbij leerden de deelnemers vuistregels formuleren.  
 
De Ster 4-5 groep besprak met Merijn van Delft een partij van Sjef Rijnaarts uit de Meesterklasse van 
de dag te voren. In die partij bracht de MuConsult Apeldoorn-speler een dubbel stukoffer. Bij de 
bespreking kon je niet alleen quizpunten winnen, je kon ze ook verliezen bij een verkeerd antwoord. 
Daarnaast besprak de groep diverse pioneindspelen. Onder andere een studie van Harold van der 
Heijden. Hij componeert zelf studies en hij heeft de grootste eindspelstudie database ter wereld 
gemaakt. 
 
 



 
Tegen jezelf schaken. Film Chess Fever: www.youtube.com/watch?v=3RXplN1CJnc. 
 
 

 
Kijken naar film ‘Lang leve de koningin’. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3RXplN1CJnc


 
Partij naspelen van Sara uit film ‘Lang leve de koningin’. 
 
 

 
De partij van Sara tegen de meester staat in het boek ‘Lang leve de koningin’. 

 
 



 
Partij van Morphy naspelen. 

 
Schaakschool Het Bolwerk maakt kennis met Morphy 
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.  
Schaakleraar is Karel van Delft. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 11 oktober de achtste training van dit seizoen. 
Er waren dertien deelnemers. In de schoolvakanties is er geen schaakschool. 
 
Verslag 13.30 groep:  
Vrij schaken aan begin en eind (kat en muizen, partijtjes). Je kunt tegen jezelf schaken. Er zijn mensen 
die studies maken (voorbeeld Pogosjants uit boek Afek). Fragmenten film Chess Fever. Stelling 
Pogosjants. Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz 30. Film Lang leve de koningin t/m min 70. Eerste partij 
uit boek Lang leve de koningin nagespeeld (dameoffer!). Chessmatec scores (soms andere browser 
gebruiken). 
 
Verslag 14.45 groep:  
Vrij schaken aan begin en eind (partijtjes, Raindrop). Scholencompetitie: team van zes spelers. 
Maandag 16 oktober vier spelers naar Bennekom jeugdtoernooi. Chessmatec scores. Tutor 2 H6 
oefeningen mat in twee. Partij Morphy – Isouard (beamer, meespelen op borden). 
 
Verslag 16.00 groep:  
Vrij schaken, begin en eind  Raindrop. Chessmatec: scores en oefenen. Partij Morphy – Isouard (via 
beamer, meespelen op bord). Tutor 3 H7 (verdedigen tegen dubbele aanval) oefeningen. Stelling 
Pogosjants uit boek Afek. Partij Beerdsen – Van Doeland (boek Schaakideeën). 
 
Paul Morphy vs Duke Karl / Count Isouard: 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404. 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=16002
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=64624
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Vergadering in De Stolp van vertegenwoordigers van schaakclubs van basisscholen. 

 

 
 
 



 
 
Apeldoornse schaakcompetitie basisscholen 2017-2018 weer van start in november 
Chris Doornekamp meldt: 
 
In november is de start van de schaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen. Positief is de 
stijgende lijn in het aantal deelnemende basisscholen, dit seizoen zijn dat er in totaal zelfs 15. De 
organisatie maakt zoals het er nu uitziet tienkampen voor beginners (pupillen) en gevorderden 
(aspiranten). Elk team bestaat uit 4 schakers plus eventueel reserves.  
 
Het deelnemersveld bestaat onder voorbehoud uit teams van: De Regenboog, De Zonnewende, De 
Sjofar, De Pion (Bundel/Woudhuis/Vliegenier), De Wegwijzer, De Schakel, De Diamant, De Terebint, 
Koningin Wilhelminaschool, Hertog van Gelre, Sprengenpark, De Ploeg en Schaakschool Het Bolwerk. 
 
Vanaf november zijn er vijf maandelijkse speelavonden op diverse scholen. Per speelavond schaken 
de kinderen twee partijtjes. Speelschema en standen zijn terug te vinden op de site www.vcsc.nl. 
 
Op de VCSC vergadering van vrijdag 13 oktober, wisselde men ook ervaringen uit over het 
schoolschaken. Xanthine Bruines-Gerritse vertelde bijvoorbeeld dat schaakclub De Zonnewende 
sinds kort Chessity gebruikt. Chessity is gebaseerd op ‘gamend leren’. De eerste ervaringen hiermee 
zijn heel positief.   
Op diverse scholen zijn erg jonge kinderen (vijf jaar en jonger) al aan het schaken. Je kunt stellingen 
oefenen uit de Opstapje boeken van de Stappen.  
Jonge kinderen willen zo snel mogelijk spelen. Dan zijn minigames handig: zie 
www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf. 
 
Zie voor meer beginnersmateriaal: www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken. 
Een andere tip was ‘Opdrachtschaak’: schaken met een geheime opdracht achter de hand. Spannend 
en je kan een sterkere tegenstander toch verschalken als je je opdracht hebt vervuld! Zie 
www.schaakbond-winkel.nl/varia/opdrachtschaak.  
  

41e ABKS - zaterdag 10 februari 2017 
Het Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS) staat op de agenda voor zaterdag 10 
februari 2017. De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van De Schaakmaat en van de 
basisscholen. Teams die bovenaan eindigen in het hoofdtoernooi kunnen zich plaatsen voor de 
volgende ronde van het NK schoolschaken bovenbouw. De ABKS commissie zet zich ervoor in om er 
een gezellig en sportief schaakfeestje van te maken.  
Waarschijnlijk werkt een speler van MuConsult Apeldoorn mee aan de dag via ‘schaken tegen de 
beer’, mini-simultaans en partijanalyses. 

 

http://www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf
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Mads, Hugo, Ben en Hidde gingen met Karel naar het jaarlijks jeugdtoernooi in Bennekom. (foto Niels van der Mark) 
 

 

 
In Bennekom waren ook jeugdschakers van De Schaakmaat: Oscar versus Sharwan. 

 



 
Tijdens zo’n toernooi kun je ook partijen van je vrienden en andere schakers bekijken. 
 

 
Sommige begeleiders noteren partijen. Dan kun je ze analyseren. 
 
Hidde – Florian Bennekom, 16.10.2017 
1.e4 e5 2.Pf3 Lb4 3.Pxe5 Lc5 4.Pd3 Df6 5.Pxc5 b6 6.Lc4 Pc6 7.Tf1 d6 8.De2 dxc5 9.Lxf7+ Dxf7 10.h4 Pb8 11.Pc3 La6 0–1 



 
Je kunt ook foto’s van stellingen maken en later bespreken. De zwarte loper op d6 staat verkeerd, want die blokkeert de 
eigen ontwikkeling. En je kunt ook video’s maken van partijen of gedeelten daarvan. 
 
 

 
Mads had het zwaar in de E-groep. Het was wel een interessante uitdaging, waarbij hij veel heeft geleerd. 
 



 
Mads speelde het eindspel mooi uit. Zwart moet een stuk geven om de promotie van de witte d-pion te voorkomen. 
 
 

 
Hidde gaf met zwart helaas op in een uitstekende stelling. Hij meende mat te staan, maar hij overzag verdediging …Pxe8. 
Hidde werd laatste, maar dat vond hij niet erg. Hij was de jongste en hij had veel plezier en ook veel geleerd. 
Als een stuk staat aangevallen kun je STUDT toepassen: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. 
Hier werkt Slaan: …Pxe8.  



 
Hugo kan mat zetten. 
 
 

 
Ben tijdens zijn eerste schaaktoernooi versus Hidde. 
 



 
IM Herman Grooten met zoon Tommy. De jongen onthoudt zijn zetten en voert ze na de partij in een laptop in. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kinderen van schaakschool Het Bolwerk spelen toernooi in Bennekom 
Vier jongens van schaakschool Het Bolwerk deden maandag 16 oktober mee in het jaarlijks 
jeugdtoernooi in De Commanderij in Bennekom.  
Hugo, Ben en Hidde speelden in de laagste groep, Mads in groep E.  
Naast hen speelden nog enkele jeugdleden van De Schaakmaat mee. 
Elke partij duurde maximaal twee keer vijftien minuten. 
 
De site van het toernooi is www.bennekomsesv.nl. 

 
Video met sfeerimpressie over het toernooi: 
www.youtube.com/watch?v=WM9PTtnIM7U&feature=youtu.be.  
 

http://www.bennekomsesv.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=WM9PTtnIM7U&feature=youtu.be


 
Hoe zet wit mat in één? 

 
 

 
Zwart heeft een pion geslagen op h3. Die pion is giftig. Wit kan nu Th2 spelen. Als de zwarte dame opzij gaat, volgt Dxh7 
mat. Om mat te voorkomen moet zwart met de dame de toren op h2 slaan. Dat betekent flink materiaalverlies. 

 



 
Studie van Richard Réti. De witte pion kan zonder hulp niet veilig promoveren, de witte koning kan de zwarte pion niet 
zomaar inhalen. Toch wordt het remise! Sommige stellingen kennen een paradoxale oplossing. 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden. 

 

 
Online 115 minigames: www.jocly.com/#/games.  

 

 
www.lichess.org.  

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden
http://www.jocly.com/#/games
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Solitaire Chess. Je moet elke zet jezelf slaan en één stuk overhouden: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess. 

 
Schaken voor senioren in Het Bolwerk: Mat in één, giftige pion, Réti en minigames  
In Het Bolwerk is een beginnerscursus ‘schaken voor senioren’. Leraar is Karel van Delft. 
Informatie over de cursus: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 
Vanaf medio januari zijn er op woensdagmorgen opnieuw lessen voor senioren. Een beginnerscursus 
en een cursus voor mensen die al kunnen schaken. De cursussen tellen tien lessen van anderhalf uur. 
 
De vierde les was woensdagmorgen 11 oktober. Er waren acht deelnemers. Koffie. Begin en eind zelf 
schaken met tips van Karel. Diverse deelnemers werken met app Chessmatec (soms andere browser 
nemen, bijv. Google Chrome). De meeste deelnemers zijn geïnteresseerd in een vervolgcursus. Eén 
deelneemster gaat nu ook op dinsdagmiddag naar damesschaak bij ‘Ontmoet en Co’. Van Tutor 1 H7 
deden we oefeningen mat in één. We speelden de partij Morphy in de Parijse opera na via een 
scherm en op eigen borden. 
Paul Morphy vs Duke Karl / Count Isouard: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404. 
 
De vijfde les was woensdagmorgen 18 oktober. Er waren vijf deelnemers. We begonnen met koffie 
en zelf schaken. Dat leverde een interessante stelling met een giftige pion op. De app Chessmatec 
bevalt goed. Studie van Réti bekeken. Zie artikel over eindspelstudies op de site van het Max Euwe 
Centrum (illustratie). Sommige schaakproblemen zijn te moeilijk om zelf op te lossen, maar je kunt er 
wel van genieten. In de lessen besteden we aandacht aan schaakcultuur. Karel vertelde over het Max 
Euwe Centrum in Amsterdam (www.maxeuwe.nl), vernoemd naar de Nederlandse wereldkampioen 
Max Euwe. Via dvd Tutor 1 (http://nl.chesstutor.eu) kwamen oefeningen met de rokade aan bod.  
Niemand had een zelf genoteerde partij bij zich. Van dergelijke partijen kun je veel leren als je die 
met een schaakleraar bespreekt. Het heeft geen zin om als beginner te analyseren met een 
computer. Hoe beoordeel je immers computertaxaties als je nog weinig kennis hebt?  
We speelden de eerste partij na uit het boek ‘Lang leve de koningin’ (zie illustratie bij schaakschool 
Het Bolwerk in deze nieuwsbrief).  
Minigames zijn leuk en leerzaam. We bekeken Solitaire chess online en Jocly (zie illustraties).  
We hebben de site www.lichess.org bekeken. Die is gratis. Als je een account aanmaakt, kun je een 
rating krijgen. Daarmee kun je spelen tegen tegenstanders van gelijk niveau en oefeningen op je 
eigen niveau maken. Ook speelde we samen een partijtje tegen het programma.  

http://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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FM Sjef Rijnaarts (links) vs IM Frans Cuijpers. (foto Ed van der Meulen) 

 
MuConsult Apeldoorn strijdend ten onder 
Teamleider Merijn van Delft meldt: 
 

 
Urenlang spannend 
Helaas stonden we na een uur spelen met 1-0 achter, omdat het treinverkeer vanuit Osnabrück 
volledig plat lag en Alexander Kabatianski niet meer op tijd in Rotterdam kon komen. Daarna bleef 
het urenlang spannend en waren met ingang van de tijdnoodfase alle partijen nog bezig. Op vrijwel 
alle borden was een scherpe strijd gaande met kansen voor beide partijen. Arthur van de 
Oudeweetering tegen Martin Martens was de enige partij waarin niet veel gebeurde en eindigde in 
een zetherhaling. Tussenstand 1,5-0,5 voor Pathena Rotterdam. 
 
Vorentscheidung 
Tim Lammens leek prima te staan in een Grünfeld eindspel met zwart tegen Albert Blees, maar na 
wat onnauwkeurigheden ging het mis en ging de partij alsnog verloren.  
De meest heftige partij van de dag was tussen Frans Cuijpers en Sjef Rijnaarts. De Apeldoorner 
dreigde positionele problemen te krijgen en gooide toen alles op de aanval. Sjef speelde een 
geweldig dubbel stukoffer en kwam gewonnen te staan, met de koning van Frans midden op het 
bord. In tijdnood ging het helemaal mis en kwam Rotterdam op een 3,5-0,5 voorsprong. 
Erik Smit speelde een enerverende partij tegen Kevin Nguyen. Beide spelers hebben beter gestaan, 
maar uiteindelijk bleek het eindspel remise. Max Warmerdam nam revanche voor de harde 
nederlaag die hij afgelopen zomer leed tegen generatiegenoot Liam Vrolijk en won een sterke partij 



met zwart. De partij tussen Dimitri Reinderman en Nico Zwirs was lange tijd niet duidelijk, maar 
uiteindelijk won de grootmeester toch wel overtuigend. Het winnende punt voor Pathena werd 
gescoord door Rini Kuijf die het eindspel won van Armen Hachijan. 
 
Dragelijker aanzien 
De laatste twee partijen waren voor MuConsult Apeldoorn, zodat de score een wat dragelijker 
aanzien kreeg. Zelf profiteerde ik van wat foutjes van Johan Quist. Stefan Kuipers won een 
uitstekende partij van Lubomir Ftacnik. Vanuit een Siciliaanse aanvalsstelling ontstond een beter 
eindspel en uiteindelijk moest dame tegen toren de beslissing brengen. De Rotterdammers zijn door 
deze overwinning terug op 50%. Met Apeldoorn zullen we er vol voor blijven gaan en dan komen ook 
de matchpunten wel. 
 

Foto’s van Ed van der Meulen: 
https://photos.google.com/share/AF1QipOVfufXhh7bzBtfZ9g5_u9iFPOMwHF4KNLhp4rDW21SRBiGi5
QYbpTTeSreTPK2Sw?key=alA1OXVfZnlYY1c3ZUJqN2xBc21UdmlRa0luVjln 
Partijen: www.schaaksite.nl/2017/10/07/partijen-pathena-rotterdam-muconsult-apeldoorn-6-4 
 

 
Zwart aan zet staat gewonnen op zet 24. 

 
Cuijpers, Frans (2432) - Rijnaarts, Sjef (2336)  
NED-chT 1718 Netherlands (2.8), 07.10.2017  Analyse: Sjef Rijnaarts 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le2 e5 7.Pb3 Le7 8.Le3 Le6 9.Pd5 Pxd5!? [9...Lxd5 
10.exd5 Is meer gangbaar. Ik meende mij iets vergelijkbaars te herinneren uit een andere partij van 
mij (maar dan met wit), maar dat zal ongetwijfeld net een andere stelling zijn.] 10.exd5 Lc8 [10...Lf5 
Dit lijkt actiever, maar het blokkeert f7-f5 en c8-h3 diagonaal is mogelijk belangrijker dan h7-b1 
diagonaal. Bovendien kan wit eenvoudig zijn slechte loper ruilen op d3.] 11.c4 0–0 12.0–0 Pd7 
13.Dd2 Pf6 [13...f5 14.f4 Dit leek mij geen prettige stelling, omdat wit snel tot c5 kan komen, de 
loper op c8 zwak wordt en veld e6 mogelijk ook. Mijn conclusie was dat de zwarte stelling hier nog 
niet klaar voor is.; 13...a5!? Dit gaf Frans Cuijpers aan. Het geeft wel veel zwaktes in de zwarte 
stelling, maar wit heeft heel veel tijd nodig om hier van gebruik te kunnen maken.] 14.Pa5!? Het 
logische plan voor wit: houd druk op zwarte damevleugel en ondersteunt b4-c5-c6. 14...Pe4 15.Db4 
Lg5!? De zwarte loper moet afgeruild worden in deze stellingen. De vraag is of het hier kan. 16.Lxg5 
[16.Pxb7 Lxb7 (16...De7? tijdens de partij was ik nog onzeker over dit alternatief, maar dit blijkt slecht 
17.Lxg5 Dxg5 18.Pxd6±) 17.Lxg5 (17.Dxb7 Lxe3 18.fxe3 Dg5³) 17...Dxg5 18.Dxb7 Tab8 19.Dxa6 Txb2 
20.Tfe1 Deze stelling had ik als voldoende compensatie getaxeerd, omdat a2 zwak is, de witte loper 
slecht en zwarte stukken heel actief. Ik meende dat ik a2 snel terug zou winnen.(20.Lf3 Pd2) ] 
16...Dxg5 17.Tad1 Lh3 18.Lf3 f5 [18...Pc5 Dit lijkt mij te passief en wit kan met tempo b4 er doorheen 
krijgen.] 19.Tfe1 [19.Da3 Lg4 20.Lxg4 fxg4 21.Pxb7 Tf3 Dit leek mij bijzonder prettig tijdens de partij.; 
19.Pxb7 Tab8; 19.Dxb7 Pc5+- (19...Pd2 dit had ik tijdens de partij gezien, maar Pc5 is veel sterker.) ] 
19...f4! [19...Tf7!? Dit lijkt ook goed en prettig voor zwart] 20.Kf1 Enige redelijke zet [20.Lxe4 Lxg2 
einde oefening] 20...Lxg2+ 21.Lxg2 f3 22.Lh3 [22.Lxf3 Txf3 23.Txe4 Taf8 24.Td2 Dh5 25.Dxd6 Dxh2 
26.Dc5 Tg3 is dodelijk] 22...Pxf2 23.Le6+ Kh8 24.Kxf2 Dg2+? Dit voelde al niet goed en in de analyse 
vond ik binnen een halve minuut e4, wat op slag wint. [24...e4!! 25.Dxb7 e3+ 26.Txe3 Dg2+ 27.Ke1 
f2+] 25.Ke3 Tf4 26.Pxb7 f2 27.Tf1 Taf8?? [27...Df3+ Na deze zet heb ik nog steeds een prettige plusje 
na de volgende geforceerde variant 28.Kd2 Td4+ 29.Kc1 Df4+ 30.Kb1 De4+ 31.Ka1 (31.Kc1 Txc4+) 
31...Txd1+ 32.Txd1 De2 33.Db3 f1D 34.Lg4 Dxc4 35.Txf1 Dxf1+ 36.Ld1³] 28.Pxd6 h6 29.Pf7+ T8xf7 
30.Lxf7 Df3+ 31.Kd2 Td4+ 32.Kc2 Df5+ 1–0 
 
Partij in CB14 gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/11/Game8557625.html. 

https://photos.google.com/share/AF1QipOVfufXhh7bzBtfZ9g5_u9iFPOMwHF4KNLhp4rDW21SRBiGi5QYbpTTeSreTPK2Sw?key=alA1OXVfZnlYY1c3ZUJqN2xBc21UdmlRa0luVjln
https://photos.google.com/share/AF1QipOVfufXhh7bzBtfZ9g5_u9iFPOMwHF4KNLhp4rDW21SRBiGi5QYbpTTeSreTPK2Sw?key=alA1OXVfZnlYY1c3ZUJqN2xBc21UdmlRa0luVjln
http://www.schaaksite.nl/2017/10/07/partijen-pathena-rotterdam-muconsult-apeldoorn-6-4
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/11/Game8557625.html


 
Andries Elskamp (zwart) versus Hessel Hulleman jr. 

 

De Zeven Pionnen verslaat De Schaakmaat 
De Zeven Pionnen heeft de eerste OSBO-competitiewedstrijd van dit seizoen gewonnen van De 
Schaakmaat met 6,5-1,5.   
Andries Elskamp (voorzitter De Zeven Pionnen) doet verslag op de site van de club uit Epe: 
www.de7pionnen.nl/rubrieken/osbo. 
Naar eigen zeggen ‘zwijnde’ hij tegen Hessel Hulleman en kwam hij goed weg met remise. 
De wedstrijd werd vrijdag 13 oktober in De Stolp in Apeldoorn gespeeld. 
 

Hessel Hulleman – Dries Elskamp 14.10.2017 
Analyse Dries Elskamp: 
1.d4 E12: Dame-Indisch: Ongebruikelijke Wit 4e zetten, 4 a3, 4 Pc3 Lb7 5 a3 en 4 Pc3 Lb7 1...Pf6 
2.Pf3 e6 3.c4 b6 4.Lg5 Lb7 5.e3 h6 6.Lh4 g5 7.Lg3 Lg7 8.Pc3 d6 laatste zet uit boek 9.Tc1 Pbd7 10.h3 
Controleert g4 10...Ph5 11.Lh2 f5 12.Pb5 [¹12.c5 bxc5 13.Db3 Lxf3 14.Dxe6+ De7 15.Dg6+ Df7 
16.Dxf7+ Kxf7 17.gxf3²] 12...Pdf6? [¹12...a6 En zwart doet nog mee. 13.Pc3 0–0=] 13.c5± bxc5 
14.dxc5 0–0 [14...a6 15.cxd6 axb5 16.Txc7 0–0 17.Txb7 Txa2²] 15.c6 [15.cxd6!? cxd6 16.Lxd6 Ld5+-] 
15...La6 [15...Lc8!?²] 16.Pfd4± Lxb5 [16...De7 17.Le2±] 17.Lxb5 De7 18.g4 fxg4 19.hxg4 Pe4 20.f3 
Phg3 21.Lxg3 Pxg3 22.Tg1 Wit dreigt met materiaalwinst: Tg1xg3 [22.Th3 Lxd4 23.exd4 d5±] 22...Le5 
[22...Lxd4!? Is interessant. 23.exd4 d5=] 23.Pxe6 Tf7 [¹23...Tf6!? 24.Lc4 Txe6±] 24.Lc4± d5?? Dit 
maakt het alleen maar erger. [¹24...Kh8 25.Kf2 Tf6+-] 25.Lxd5 [¹25.Dxd5 De rest is een kwestie van 
techniek. 25...Db4+ 26.Kd1+-] 25...Db4+ ½–½ 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/15/Game232500.html.  
 

Rapidtoernooi 
Het jaarlijkse Rapidtoernooi van De Zeven Pionnen is 24 februari 2018, vanaf 10.00 uur in Kulturhus 
Eper Gemeentewoning. 

 

http://www.de7pionnen.nl/rubrieken/osbo
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/15/Game232500.html


 
 

 
 
Schaakpartij Münninghoff in film De Stamhouder 
De EO zond onlangs de film ‘De Stamhouder’ uit over Alexander Münninghoff. De film is gemaakt 
naar aanleiding van zijn boek ‘De Stamhouder’. De film kun je terugzien via  
https://portal.eo.nl/programmas/tv/eo-documentaires/gemist/eo/2017/10/10-de-stamhouder. 
 
Schaken heeft altijd een belangrijke rol in het leven van Münninghoff gespeeld. 
In de film speelt Münninghoff een partij tijdens het Tata Steel Chess journalistenkampioenschap 
2016. We zien in de film flarden van de partij.  
De hele partij staat hier onder.  
Zie deze link voor de partij in een gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/13/Game22822718.html. 

https://portal.eo.nl/programmas/tv/eo-documentaires/gemist/eo/2017/10/10-de-stamhouder
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/13/Game22822718.html


 
Foto Ger Poppelaars. 

 
Münninghoff, Alexander - van Delft, Karel 
Tata journalisten 2016 (3), 22.01.2016 [van Delft, Karel] 
1.c4 e5 2.g3 Pf6 3.Lg2 c6 4.Pf3 d6 5.Pc3 Le7 6.d3 h6 7.0–0 0–0 8.Tb1 Le6 9.h3 Pbd7 10.e4 Ph7 11.g4 
h5 12.Ph2 hxg4 13.hxg4 Lg5 14.Pe2 Lxc1 15.Txc1 Dh4 16.Pg3 Phf6 17.Pf5 Lxf5 18.gxf5 Df4 19.Df3 
Dxf3 20.Lxf3 g6 21.Pg4 Kg7 22.Pe3 Th8 23.Tfe1 Ph5 24.Lxh5 Txh5 25.Kg2 Tah8 26.Tg1 Tg5+ 27.Kf3 
Th3+ 28.Ke2 Txg1 29.Txg1 a5 30.fxg6 fxg6 31.Pf5+ Kf6 32.Pxd6 Pc5 33.Td1 Ke6 34.d4 Kxd6 35.dxc5+ 
Kxc5 36.Td7 Th4 37.Kf3 Tf4+ 38.Ke3 Th4 39.Txb7 Kxc4 40.Te7 Th3+ 41.f3 Th2 42.Txe5 Txb2 43.Txa5 
c5 44.f4 Th2 45.Ta6 Th3+ 46.Kd2 Kd4 47.e5 Th4 [47...Th2+] 48.Td6+ Ke4 49.e6 Th2+ [49...Th8] 
50.Kc3 Txa2 51.e7 1–0 
 

 
 
Münninghoff is biograaf van Max Euwe, de enige Nederlandse wereldkampioen (1935-1937). 
Zie bijvoorbeeld: www.newinchess.com/max-euwe-the-biography. 
De Nederlandse versie van het boek is wellicht nog tweedehands verkrijgbaar. 

http://www.newinchess.com/max-euwe-the-biography


 
www.youtube.com/watch?v=2wzs33wvr9E 

 

GM Susan Polgar film: ‘My Brilliant Brain’ 
Schaken is psychologie: informatieverwerking, creativiteit, leren, zelfmanagement, coachen, 
enzovoort. GM Susan Polgar bespreekt in deze documentaire aspecten van haar schaakbrein.  
 
Zie voor schaken en psychologie ook:  
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops 

 
Site van Susan Polgar: www.themaven.net/chessdailynews. 
 
Leermethode vader László Polgár: https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r.  
Nederlandse tekst over Polgar, zie scriptie Karel van Delft ‘Op weg naar de schaaktop’ (UVA 1992): 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Op%20weg%20naar%20de%20schaak-top.pdf.  
 

 
 

Girls can be as good as boys at chess: 
www.themaven.net/chessdailynews/womens/susan-polgar-with-encouragement-right-environment-
girls-can-be-as-good-as-boys-at-chess-IHfDeRkp1EGh8bJE2O0KUw. 

http://www.youtube.com/watch?v=2wzs33wvr9E
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops
http://www.themaven.net/chessdailynews
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Op%20weg%20naar%20de%20schaak-top.pdf
http://www.themaven.net/chessdailynews/womens/susan-polgar-with-encouragement-right-environment-girls-can-be-as-good-as-boys-at-chess-IHfDeRkp1EGh8bJE2O0KUw
http://www.themaven.net/chessdailynews/womens/susan-polgar-with-encouragement-right-environment-girls-can-be-as-good-as-boys-at-chess-IHfDeRkp1EGh8bJE2O0KUw


 
 

Chess Patterns Are For Everyone 
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. Daarnaast gebruik je vuistregels en reken je 
varianten door. Een nuttige trainingstip is ‘jpegjes’ maken: voer partijen in een schaakprogramma als 
Chessbase of Fritz in. Sla thematische stellingen op als jpegje (in menu: Bestand – Stelling opslaan) en 
beschrijf in de naam van het jpegje in enkele woorden de essentie. Zo verwerk je informatie actief. 
Door stellingen regelmatig te bekijken ontwikkel je een goed schaakgeheugen (kennen is herkennen). 
 
De bekende Russische trainer Mark Dvoretsky had een database van ongeveer 3.000 thematische 
stellingen (priyomes), die hij gebruikte tijdens trainingen. Zie onder meer artikel in nieuwsbrief 34: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven, klik op link nieuwsbrief 34. 
 
Artikel IM Jeremy Silman: www.chess.com/article/view/chess-patterns-are-for-everyone. 
 
Dat patroonherkenning de basis van het schaakdenken is, werd voor het eerst wetenschappelijk 
vastgesteld door psycholoog professor A.D. de Groot in zijn proefschrift ‘Het denken van den 
schaker’ (1946). Informatie over De Groot: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Groot. 
Proefschrift downloaden: http://dbnl.nl/tekst/groo004denk01_01/groo004denk01_01.pdf en 
www.dbnl.org/tekst/groo004denk01_01. 
 
Er zijn allerlei experimenten gedaan met patroonherkenning. Zo blijkt dat sterke schakers logisch 
opgebouwde schaakstellingen kunnen reproduceren als ze die slechts enkele seconden hebben 
gezien. Met random stellingen lukt dat veel slechter. Zie bijvoorbeeld video ’Memory for chess 
positions (featuring grandmaster Patrick Wolff)’: www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc.  
Zie ook http://theinvisiblegorilla.com/blog/2012/02/15/how-experts-recall-chess-positions. 
Schaakacademie Apeldoorn heeft dit experiment herhaald tijdens een Stertraining: 
KVDC patroonherkenning, vuistregels, rekenen, geheugen, actief leren Schaakacademie Apeldoorn 
www.youtube.com/watch?v=ffBgxaR7zv8.  
Zie ook nieuwsbrief 16 voor een uitgebreid artikel met video’s en links : 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
016%20-%2020%20januari%202016.pdf.  
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
http://www.chess.com/article/view/chess-patterns-are-for-everyone
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Groot
http://dbnl.nl/tekst/groo004denk01_01/groo004denk01_01.pdf
http://www.dbnl.org/tekst/groo004denk01_01
http://www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc
http://theinvisiblegorilla.com/blog/2012/02/15/how-experts-recall-chess-positions
http://www.youtube.com/watch?v=ffBgxaR7zv8
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2016%20-%2020%20januari%202016.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2016%20-%2020%20januari%202016.pdf


Zie ook een interessant artikel over geheugentechnieken op de ChessBase site: 
 

 
 
Memory Techniques: the chess equation 
http://en.chessbase.com/post/memory-techniques-the-chess-equation 
 
 

 
Pinterest pagina over schaken. 

 

Beter leren schaken door grasduinen 
GM Daniel Stellwagen vertelde ooit aan Karel van Delft dat het heel nuttig is om alles te bestuderen 
wat je interessant vindt. Structuur in trainingsopbouw is echter ook nuttig: deliberate practice 
(weten wat, waar, wanneer, waarom en hoe je traint). Daar is (denk)sportliteratuur over (Google).  
Systematisch trainen staat beschreven in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ van IM Merijn van 
Delft en Karel van Delft, met een voorwoord van GM Artur Joesoepov.  
Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen.  
Naast systematisch trainen is het zeker nuttig om te grasduinen, ofwel te snuffelen en je te laten 
inspireren door wat je tegenkomt als je een paar trefwoorden in Google of YouTube intypt. 
Bijvoorbeeld ‘chess psychology’. 
Op de Pinterest pagina van Schaakacademie Apeldoorn staan 436 pins (links naar sites).  
Ga naar https://nl.pinterest.com en typ Schaakacademie Apeldoorn. 
Stellwagen heeft een handvol artikelen voor Schaakkrant Apeldoorn geschreven. 
Zie www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn.  
Bijvoorbeeld in 2001 ‘Hoe word je goed in schaken?’: 
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/02schaakkrant_sept2001.pdf. 
 

http://en.chessbase.com/post/memory-techniques-the-chess-equation
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen
https://nl.pinterest.com/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/02schaakkrant_sept2001.pdf


 
 

Boek over Spaans-Italiaanse structuren en lezingen van Herman Grooten 
IM Herman Grooten meldt: 
 
Hierbij wil ik je graag op de hoogte stellen van een tweetal schaaktrainingen, speciaal voor 
clubschakers, die ik ga geven naar aanleiding van mijn binnenkort te verschijnen nieuwe boek 
getiteld: ‘Begrijp wat je doet deel 1, Spaans-Italiaanse structuren’. Dit boek, de eerste in een reeks, 
geeft een overzicht van stellingen, hun bijbehorende plannen en concepten die ontstaan uit de 
Spaanse en Italiaanse opening. Het boek is in het Nederlands geschreven en in kleurendruk bij de 
Belgische Uitgeverij Thinkers Publishing uitgegeven.  
 
Deze uitgeverij wordt geleid door een oude schaakvriend, Daniël Vanheirzeele. Daniël heeft mij 
gevraagd of ik mijn serie in Schaakmagazine, ‘Begrijp wat u doet’, in een veel uitgebreidere versie in 
boekvorm zou willen uitbrengen. Daarom is er de afgelopen zomer hard gewerkt en zal het eerste 
deeltje (dat gaat over de Spaans-Italiaanse structuren 1.e4 e5) binnenkort van de persen rollen. 
Ondertussen staat ook het tweede deel (over Damegambietstructuren 1.d4 d5) al op de rol voor het 
voorjaar. Via mijn eigen vereniging De Stukkenjagers in Tilburg ben ik erin geslaagd om tweemaal een 
mooie zaal in de prachtige bioscoop Cinecitta (ons clublokaal!) te reserveren op twee zaterdagen. 
Cinecitta ligt op loopafstand van het Centraal station (5 minuten lopen). 
Ik zal tweemaal een schaaktraining van zo’n 3½ uur (inclusief 2 pauzes) verzorgen aan de hand van 
dit boek. Als je inschrijft voor deze trainingen, krijg je het boek er uiteraard bij. Het is ook mogelijk 
om voor één training (plus boek) in te schrijven.  
 
Data: zaterdagmiddag 11 november en 2 december 
Plaats: Cinecitta, Willem II straat 29, Tilburg 
Tijden: 13:00 – 16:30 uur 
Opgeven per e-mail: hgrooten@xs4all.nl 
Kosten: € 55,- (inclusief het boek à € 25,-)  
Graag voor 1 november overmaken op bankrekening NL41 ABNA 0492 8422 72 t.n.v. H. Grooten, 
Eindhoven, onder vermelding van uw naam. Als u intekent voor één training krijgt u € 12,50 korting. 
 
Aanvullende info: www.sterkspel.nl. 
 

mailto:hgrooten@xs4all.nl
http://www.sterkspel.nl/


 
 
Quote Magnus Carlsen: ‘I tried to learn from everyone and create my own style.’ 
Bron:  
https://thechessworld.com/articles/general-information/27-great-chess-quotes-from-magnus-carlsen.  

Zie onder het artikel links naar interessante feiten over schaken. 
 
 

Divers nieuws 
 

- Apeldoorners in Hoogeveen 
- Tata Steel Chess 2018 
- Podcast met GM Loek van Wely 
- Police Officers Play Chess in the Community  
- Interview with Hou Yifan: the strongest woman player on the planet! (Part I) 
- Uitleg nieuwe interface Chess.com 
- GM Susan Polgar over GM Bobby Fischer met vier video’s 
- Brian Kisida, Economics Professor at University of Missouri, chats with GM Ashley 
- London Chess Conference 2017 
- ChessBase reader 2017 
- 10 Reasons Why Most People Are Not Good at Chess (and how to fix it) 
- Quora en schaken 
- Nieuwsbrief 25 NBC 

 

 

 
 

Apeldoorners in Hoogeveen 
MuConsult Apeldoorn spelers GM Roeland Pruijssers, IM Thomas Beerdsen, IM Stefan Kuipers en 
Nico Zwirs spelen van 21 – 28 oktober in de hoofdgroep van Hoogeveen: 
www.hoogeveenchess.nl/nl/deelnemers-open-groep.  

https://thechessworld.com/articles/general-information/27-great-chess-quotes-from-magnus-carlsen
http://feedproxy.google.com/~r/chessgameimprovement/~3/cf6LdO4UoBE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.hoogeveenchess.nl/nl/deelnemers-open-groep


 
 

Tata Steel Chess Tournament 2018 
Het 80e Tata Steel Chess Tournament wordt van 12-28 januari gehouden in Wijk aan Zee. 
Naast wereldtoppers doen er zo’n 2.000 amateurs mee aan het toernooi. 
In de hoofdgroep spelen onder meer Carlsen, So, Kramnik, Giri en Anand. 
Publiek heeft gratis toegang.  
Site: www.tatasteelchess.com. 
Facebook: www.facebook.com/search/top/?q=tata%20steel%20chess. 
 

 

 
 

Podcast met GM Loek van Wely 
https://omny.fm/shows/perpetual-chess-podcast/ep-43-grandmaster-loek-van-wely. 
 

http://www.tatasteelchess.com/
http://www.facebook.com/search/top/?q=tata%20steel%20chess
https://omny.fm/shows/perpetual-chess-podcast/ep-43-grandmaster-loek-van-wely


 

 
‘Lets do something that we both enjoy.’ 

 

Police Officers Play Chess in the Community 
http://chess-game-improvement.com. 
Met links en video’s. 
 

 

 
 
Interview with Hou Yifan: the strongest woman player on the planet! (Part I) 
www.youtube.com/watch?v=KnC2P5T5qbk&feature=em-subs_digest 
 

 

 
 

Uitleg nieuwe interface Chess.com 
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rPJaS_Z_9RI 
Via www.chess.com kun je onder meer gratis correspondentie schaak spelen. 
 

http://chess-game-improvement.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KnC2P5T5qbk&feature=em-subs_digest
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rPJaS_Z_9RI
http://www.chess.com/


 

 
 
GM Susan Polgar over GM Bobby Fischer met vier video’s 
Fischer kwam vroeger geregeld over de vloer bij de familie Polgar. Susan Polgar blikt terug. 
www.themaven.net/chessdailynews/news/bobby-fischer-an-incredibly-charismatic-world-champion-
H_CReq6Fx0avdliOE7QLYA?full=1. 
 

 

 
 

Brian Kisida, Economics Professor at University of Missouri, chats with GM Ashley 
Over het nut van schaken als onderwijsvak en onderzoek naar leereffecten: 
www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=3qyGhuXOQg0. 
Schaken heeft naast cognitieve voordelen ook sociaal-emotionele voordelen. Bijvoorbeeld 
stimuleren van studiemotivatie en zelfrespect. 
 

http://www.themaven.net/chessdailynews/news/bobby-fischer-an-incredibly-charismatic-world-champion-H_CReq6Fx0avdliOE7QLYA?full=1
http://www.themaven.net/chessdailynews/news/bobby-fischer-an-incredibly-charismatic-world-champion-H_CReq6Fx0avdliOE7QLYA?full=1
http://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=3qyGhuXOQg0


 

 
 
London Chess Conference 2017 
De vijfde London Chess Conference over schaken en educatie is in het weekeinde van 2 en 3 
december. Het valt samen met het begin van schaaktoernooi London Chess  Classic. 
Coördinator van de conferentie is John Foley. 
ChessPlus site John Foley: http://chessplus.net/wp.  
 
Informatie: 
www.eventbrite.co.uk/e/london-chess-conference-2017-scholastic-chess-tickets-38096742382 
http://londonchessconference.com/2017-conference-announced. 
 
Over eerdere conferenties:  
http://londonchessconference.com/the-impact-of-the-london-chess-conference. 
 
Zie voor video’s over eerdere chess conferences www.chesstalent.com.  
 

 
 
London Chess Classic: www.londonchessclassic.com. 
 

 

 
 
ChessBase Reader 2017 
Informatie en download: http://en.chessbase.com/pages/download.  
Abonnement op ChessBase newsletter: http://en.chessbase.com/pages/contact. 
 

 

 
 
10 Reasons Why Most People Are Not Good at Chess (and how to fix it) 
https://thechessworld.com/articles/general-information/10-reasons-why-most-people-are-not-
good-at-chess-and-how-to-fix-it. 

http://chessplus.net/wp
http://www.eventbrite.co.uk/e/london-chess-conference-2017-scholastic-chess-tickets-38096742382
http://londonchessconference.com/2017-conference-announced
http://londonchessconference.com/the-impact-of-the-london-chess-conference
http://www.chesstalent.com/
http://www.londonchessclassic.com/
http://en.chessbase.com/pages/download
http://en.chessbase.com/pages/contact
https://thechessworld.com/articles/general-information/10-reasons-why-most-people-are-not-good-at-chess-and-how-to-fix-it
https://thechessworld.com/articles/general-information/10-reasons-why-most-people-are-not-good-at-chess-and-how-to-fix-it


 
  Eternal game. www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1711829&kpage=1#kibitzing. Gevonden via Quora. 

 

Quora en schaken 
Vraag- en antwoordsite www.quora.com levert veel schaakinformatie op. 
Bijvoorbeeld: 
www.quora.com/Who-is-the-Most-creative-chess-grandmaster (zie diagram en partij). 
www.quora.com/Is-chess-romantic 
www.quora.com/Why-is-Lichess-org-so-popular-with-online-chess-players 
 

 
Nieuwsbrief 25 NBC 
Zie www.correspondentieschaken.nl. 
 
 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1711829&kpage=1#kibitzing
http://www.quora.com/
http://www.quora.com/Who-is-the-Most-creative-chess-grandmaster
http://www.quora.com/Is-chess-romantic
http://www.quora.com/Why-is-Lichess-org-so-popular-with-online-chess-players
http://www.correspondentieschaken.nl/


 
Kalender en sites  

- 21-28 oktober Hoogeveen Schaaktoernooi www.hoogeveenchess.nl  
- 28 oktober OSBO PK 
- 4 november IJSCO jeugdtoernooi  Zutphen www.schaakgenootschapzutphen.nl 
- 2 december OSBO PK 
- 3 december 3e CNE NK rapid met open Brainwave toernooi Amstelveen http://cne-nkrapid.nl 
- 6 januari 2018 OSBO PK 
- 12-28 januari 2018 Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com 
- 18-21 januari 2018 Tata Steel journalisten 
- 10 februari 2018 Apeldoorns Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS) 
- 11 februari 2018 Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap  

www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi    
- 17 februari 2018 OSBO PK 
- 24 februari 2018 Rapid toernooi De Zeven Pionnen Epe 
- 17 maart 2018 OSBO PK 
- 22 februari t/m 4 maart 2018 Batavia Chess Tournament Amsterdam  

 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
 
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender 2017-2018  
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf  
 
Bijzondere dagen: http://feestdagen.nl 
 
 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018   
Training 1:  17 september 2017  
Training 2:  8 oktober 2017   
Training 3:  5 november 2017   
Training 4:  26 november 2017 
Training 5:  17 december 2017 Meerkampen 
Training 6:  4 februari 2018 
Training 7: 11 maart 2018 
Training 8:  22 april 2018 
Training 9:  13 mei 2018 Thematoernooi 
Training 10: 27 mei 2018 
 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl  

 
 

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.  
 
Nieuw initiatief jeugdtoernooien: 
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers 
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Speeldata KNSB-competitie 2017-2018    
www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
Ronde 1: 16 september 2017 
Ronde 2: 7 oktober 2017 
Ronde 3: 4 november 2017 
Ronde 4: 25 november 2017 
Ronde 5: 16 december 2017 
Ronde 6: 3 februari 2018 
Ronde 7: 10 maart 2018 
Ronde 8: 7 april 2018 
Ronde 9: 21 april 2018  

 

Apeldoornse Schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
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 
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm  
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag  
 
Stefan Kuipers 
Twitch-kanaal  www.twitch.tv/tricksonly 
Twitch-uitzendingen  www.twitch.tv/tricksonly/videos/all 
YouTube-kanaal  www.youtube.com/TricksOnly 
Facebook-pagina  www.facebook.com/TricksOnlyNL 
Twitter-account  https://twitter.com/TricksOnlyNL 

 
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  
 
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   
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