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De Apeldoornse winnaar van het Hoogeveen Open GM Roeland Pruijssers speelt in de analysezaal tegen Lois en Hidde. 
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61e 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. 
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 276  abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (525 leden) en op de FB 
pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site.  
 

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.  
Op diverse scholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs Oud 
Zandbergen in Huis ter Heide. Paulusschool in Utrecht: binnenkort voor het derde jaar lesseries. 

 

Beginnerscursussen op scholen en BSO 
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van tien uur.  
De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Bij basisschool Het Woudhuis begon 2 oktober een beginnerscursus van tien lessen met acht deelnemers. 
Bij basisschool de Hertog van Gelreschool begon 4 september een beginnerscursus met 27 deelnemers. 
BSO ‘OOK bij Doomijn’ inventariseert bij alle vestigingen in Apeldoorn de behoefte aan schaaklessen.  
Sprengeloo: gastlessen aan mavo-klassen in december. 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Woensdagmorgen 20 september begon een cursus voor senioren in Het Bolwerk. De wekelijkse lessen duren 
anderhalf uur. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. Vanaf medio januari zijn er weer lessen voor mensen 
die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en voor beginners (9.00-10.30 uur). 

 

Schaaklessen voor mensen met autisme 
Info: www.schaken-en-autisme.nl.  

 

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

Stertrainingen 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  
 

Schaakclinic voor bedrijven 

 

Online compacte training cursus schaakpsychologie 
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact  met psycholoog drs. Karel van Delft. 
In de training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book 
‘Schaaktalent ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)  en een analysevragenlijst.   
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie.  

 

Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops  
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com.  
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops. 
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Tactiekoefeningen op www.chess.com. 
 

 

 
Partijen kun je op allerlei niveaus uitleggen. (foto Olga) 

 

http://www.chess.com/


 
Hugo vond de lange rokade. De kinderen herinneren zich nog goed dat Thomas Beerdsen een gastles in het Bolwerk gaf.  

 
 

 
Hoe vaak aangevallen, hoe vaak verdedigd? (foto andere Olga) 

 
 



 
Dobbelsteen schaak: de dobbelstenen bepalen met welke stukken je mag spelen. 

 
 

 
Plafond-schaak. Uitvinding van Lois. 

 
 



 
Doorgeefschaak: stukken die je slaat mag je partner gebruiken. 
 

 

 
Four Player chess. Kun je vinden via www.chess.com button spelers. 

 
 

http://www.chess.com/


 
Tutor methode: dubbele aanval op stuk en veld. 

 
Schaakschool Het Bolwerk speelt partij na uit ‘Lang leve de koningin’ 
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.  
Schaakleraar is Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
Motto’s: Fascinatie, Variatie, Participatie. Schaken is leuk en maakt je slimmer. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 25 oktober de negende training van dit seizoen. 
Er waren elf deelnemers.  
Verslag 13.30 groep: Praatschaak: samen partij gespeeld met tips Karel, partij genoteerd, volgende 
keer verder. Chessmatec  scores. Video toernooi Bennekom bekeken. Uitleg schaakklok. Partij Lasker 
– Thomas nagespeeld. Film Lang leve de koningin. Partijtje Sara – meester uit boek LLDK nagespeeld.  
Verslag 14.45 groep: Onderling schaken. Op www.chess.com kun je tactiekoefeningen vinden. 
Informatie Apeldoornse scholencompetitie: Karel coördineert, Sandra Berendsen teamleider. 
ChessMatec: scores. Terugblik deelname viertal jeugdtoernooi Bennekom via video en openingen 
van partijen. Lange rokade: Heerenveen Thomas ronde 5 en Lasker-Thomas. Deelnemer 
notatieformulieren meegegeven en link naar download van notatieformulieren op A-vier formaat: 
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/75-avier-notatie. 
Verslag 16.00 groep: Onderling schaken. Rondvraag: Kan Merijn een keer komen? Lange rokade: 
partijen Beerdsen en Lasker-Thomas. Fide-ratings Apeldoornse topschakers. Tutor 3 H8 en 
oefeningen. Chess Movies partij 5. Samen spelen tegen Lichess.org. Antwoord Merijn later: ja. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 1 november de tiende training van dit seizoen. 
Er waren acht deelnemers.  
Verslag 13.30 groep:  Zelf schaken begin en eind: gewoon schaken en dobbelsteen schaken. Partij 
praatschaak. Boekje Ik leer schaken t/m pag. 37. 
Verslag 14.45 groep: Tutor 2 H7 inleiding (dubbele aanval op veld en stuk). Dobbelschaak: varianten 
op heel bord twee dobbelstenen en op 5x5 bord. Doorgeefschaken.  
Verslag 16.00 groep: Spelen tegen Lichess.org. Uitleg doorgeefschaak. Dobbelsteen schaken. Uitleg 
‘door de vlag gaan’ met analoge klokken. EK Landenteams online partij Giri bekeken. Four Players 
chess via www.chess.com (button spelen). 
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Afgebroken partij. De stelling is genoteerd en wordt een volgende les uitgespeeld. 
 
 

 
Naspelen partij Lasker – Thomas. 
 
 
 



 
Naspelen partij Anderssen – Kieseritsky. 

 
Schaken voor senioren in Het Bolwerk: Anderssen - Kieseritsky 
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 
(9.00-10.30 uur) en een cursus voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00). De cursussen 
tellen tien lessen van anderhalf uur en kosten 55 euro. 
 
De zesde les was woensdagmorgen 25 oktober. Er waren zeven deelnemers. We begonnen met 
koffie en zelf schaken. Diverse deelnemers doen mee aan een vervolgcursus die in januari begint. 
Chessmatec app bevalt prima. Uitleg www.chess.com (correspondentieschaken, tactiek gratis). 
Aanval met de lange rokade: partijen Lasker-Thomas en Colijn-Beerdsen. Uitleg gratis site Vuurboom 
(lessen en oefeningen): https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken.  
Partijen: zie item ‘Mat zetten via de lange rokade’ elders in deze nieuwsbrief. 
 
De zevende les was woensdagmorgen 1 november. Er waren zes deelnemers. Eerst koffie en zelf 
schaken. Rondvraag: Wanneer is het remise. Wat is pat? Remise is onder meer mogelijk door dit 
overeen te komen. Via www.schaaksite.nl bekeken we slotstellingen op het EK voor landenteams dat 
deze week wordt gespeeld. Via een link zagen we op www.chess24.com remise-slotstellingen. 
Bijvoorbeeld van Aronian – Giri. We bespraken tactische onderwerpen van Tutor 1 (H9 t/m 12). Of 
een stelling met maximaal zes stukken remise is, kun je zien op de Nalimov tablebase: 
www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb (stukken op bord slepen, klikken op wit of zwart). 
We bespraken de onsterfelijke partij Anderssen – Kieseritsky.  
 
Adolf Anderssen - Lionel Kieseritsky  London, 1851 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Lc4 Dh4+ 4.Kf1 b5 5.Lxb5 Pf6 6.Pf3 Dh6 7.d3 Ph5 8.Ph4 Dg5 9.Pf5 c6 10.g4 Pf6 
11.Tg1 cxb5 12.h4 Dg6 13.h5 Dg5 14.Df3 Pg8 15.Lxf4 Df6 16.Pc3 Lc5 17.Pd5 Dxb2 18.Ld6 Lxg1 19.e5 
Dxa1+ 20.Ke2 Pa6 21.Pxg7+ Kd8 22.Df6+ Pxf6 23.Le7# 1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/1/Game2631828.html.  
Uitleg MatoJelic in video: www.youtube.com/watch?v=ARrOGeSWv3g.  
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Jacqueline Wouda geeft uitleg over Chessity via een digibord. 

 
 

 
Alle kinderen hadden een laptop, ipad of tablet meegenomen. Populair is ‘de rivier’. 

 
 



 
Er waren veel ouders meegekomen voor de uitleg. Kinderen kunnen ook thuis oefenen, eventueel samen met ouders. 

 
Uitleg Chessity op basisschool De Regenboog 
Jacqueline Wouda van Chessity gaf maandagavond 30 oktober een demonstratieles over Chessity 
aan de schoolschaakclub van de Apeldoornse basisschool De Regenboog. Die telt circa 40 leden.  
Chessity is een online schaakprogramma waarmee je gamend leert schaken. De schoolschaakclub 
overweegt licenties voor het programma aan te schaffen. 
De kinderen waren erg enthousiast. Voordeel van het programma is dat je leert in je eigen tempo op 
je eigen niveau. Schaakleraren kunnen vorderingen volgen via een leerlingvolgsysteem en ook 
oefeningen aangeven. Via www.chessity.com/nl kun je gratis een account voor drie dagen krijgen. 
 
 

 
 

Chessity Event 2017 
Jacqueline Wouda meldt: 
Zondag 19 november 2017 vindt het Chessity Event 2017 plaats, een kennis- en inspiratie-evenement 
over digitaal schaakonderwijs. Het programma biedt een mix tussen plenaire onderdelen en 
verdiepende keuze-onderdelen. Je stelt zelf je eigen programma samen, afhankelijk van jouw 
persoonlijke interesses. Met inspirerende sprekers uit het onderwijs en de schaakwereld. In één dag 
ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het hedendaags onderwijs en weet je hoe je 
Chessity kunt gebruiken voor schaakles op school of voor de jeugdafdeling van de schaakclub. Tijdens 
het Chessity Event wordt een nieuwe release van Chessity onthuld, met onder andere een nieuwe 
technologie die kinderen leert om betere partijen te schaken. Deelname is gratis, maar aanmelden is 
noodzakelijk (want vol = vol). 
Datum en tijd: 19 november 2017, 12:00 – 17:00 uur 
Locatie: Seats2Meet, Amersfoort 
Meer info en aanmelding: www.chessity.com/nl/chessity_event_2017 

http://www.chessity.com/nl
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Schaken doe je voor je plezier. De meester van Sara (met wit) kan er niet zoveel van. 

 
 

 
Sara (zwart) geeft mat met een dameoffer. 

 



 
Dobbelsteen schaken kan ook met een gewone dobbelsteen: pion is 1, paard 2, koning 6. 

 
Dobbelsteen schaken in basisschool Het Woudhuis 
Tijdens de naschoolse lessen in basisschool Het Woudhuis deden we deze week maandag onder 
meer dobbelsteen schaken. 
 
Je speelt op een bordje van vijf bij vijf velden. Om beurten gooi je met een schaak-dobbelsteen. De 
stukken die dat oplevert, zet je op het bord. Stukken op de onderste rij, pionnen op de tweede rij. 
Daarna ga je schaken. Wie het eerst alle stukken van de ander heeft geslagen, heeft gewonnen.  
Soms heb je mazzel en krijg je drie dames. Tja, het leven is ook altijd niet eerlijk. Maar als je slim bent 
en je best doet, kun je een heel eind komen. 
 
Elke les doen we vijf of zes verschillende dingen, elk ongeveer tien minuten.  
 
We begonnen met onderling schaken. Om beurten mogen duo’s op het tuinschaakspel spelen. 
 
Daarna deden we tactische oefeningen, dit keer ChessMatec (mat in één). We hebben afgesproken 
dat een aantal kinderen thuis samen gaat oefenen.   
 
We bespraken tien pagina’s uit het boekje ‘Ik leer schaken’. Dit keer ging dat over schaakmat en pat. 
We namen de STUDT-regel door. Als een stuk staat aangevallen: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, 
Dekken, Tegenaanval. Voor de koning geldt: STU. 
 
Uit het boek ‘Lang leve de koningin’ speelden we een partij na waarin Sara in een simultaan van de 
meester won. Die meester is niet zo’n goede schaker. Hij kent de ‘Drie gouden regels van de opening’ 
niet (pion in centrum, stukken er uit, koning veilig). Advies: Houd de dame in het begin thuis en speel 
niet veel pionzetten in de opening. 
Daarna keken we naar een deel van de film ‘Lang leve de koningin’.  
 
We eindigden met dobbelsteen schaken.  
   



 
Voorkant boek. 

 
 

 
Presentatie boek. Vader Ron en Jorrit. (foto familie Strik) 



Happy speelt kampioenspartij van Jorrit na. 

 
The happy life of Happy 
Jorrit Strik (14) uit Meteren is een bijzondere jongen. Hij heeft een boek over zijn leven geschreven, 
dat hij bekijkt door de ogen van zijn knuffelhond Happy.  
Happy maakt dingen mee die Jorrit graag doet, heeft meegemaakt of mee zou willen maken.  
Jorrit heeft te weinig energie om te reizen. In plaats van Jorrit mocht Happy mee met mensen naar 
Rome, Parijs en naar een finalewedstrijd in Stockholm van zijn favoriete club Ajax. 
Vader Ron presenteerde het boek 28 oktober namens Jorrit aan zo’n 100 mensen in de bibliotheek 
van Geldermalsen. Het boek bestaat uit foto’s en korte teksten.  De foto’s heeft Jorrit bijna allemaal 
zelf gemaakt, op de foto’s van de reisjes na. De teksten bij de foto’s heeft Jorrit zelf geschreven. 
Op de voorkant van het boek is Happy te zien met een schaaktrofee, die Jorrit heeft gewonnen als 
clubkampioen van de jeugdafdeling van S.V. Rivierenland. Dat die trofee op de voorkant prijkt, is niet 
zomaar: schaken is de grote passie van Jorrit. En die trofee laat zien waartoe hij in staat is. 
Jorrit heeft flinke beperkingen. Hij kan niet eten en drinken door een maagdarmstoornis, die 
veroorzaakt wordt doordat de hersenen maag en darmen niet aansturen. Jorrit heeft een infuus in de 
bloedbaan, waardoor hij voeding en medicijnen krijgt. Ook heeft hij klassiek autisme. 
Moeder Anne heeft het voorwoord van het boek geschreven. Ze vertelt hoe ze verrast was door het 
idee van Jorrit om boek over zijn leven te maken. Het boek is symbool voor de kracht, levenslust en 



positiviteit van Jorrit. Het boek is een les voor veel mensen. Een les in blij zijn met wat je hebt, in 
leven in het nu en in positiviteit. Anne beschrijft een indrukwekkende medische geschiedenis vol 
ziekenhuisopnames en onderzoeken. Met hulp van dokter Marc Benninga van het AMC leerden zijn 
ouders Jorrit thuis verzorgen in een aangepaste kamer. Naar school gaan bleek al vroeg niet mogelijk. 
Jorrit volgt zeer beperkt thuis onderwijs. Hij blijft positief. En hij schaakt. Hij bezoekt toernooien, 
clubavonden en heeft privétrainingen. Dat gaat goed. Jorrit heeft diploma Stap 4 en wordt steeds 
beter. 
  
Het boek kost 24,95 euro en is te bestellen via www.bol.com, www.boekengilde.nl en de familie Strik 
(anne.ron@kpnmail.nl).  
 

Kampioenspartij van Jorrit. 
 
Jordan – Jorrit 
13.06.2017 [Strik, Jorrit] 
1.e4 d5 2.Pc3 d4 3.Pd5 Pf6 4.Pxf6+ exf6 5.Pf3 Pc6 6.Lc4 Le6 7.Lxe6 fxe6 8.0–0 Dd7 9.c3 d3 10.e5 
Pxe5 11.Pxe5 fxe5 12.Dh5+ g6 13.Dxe5 Lg7 14.De4 0–0–0 15.De3 Kb8 16.b4 The8 17.La3 Da4 18.Lc1 
Db5 19.Df3 Df5 20.Dd1 Le5 21.Da4 Df4 22.g3 Df3 23.Db5 Dh5 24.f4 Ld4+ 25.Kg2 Dxb5 26.cxd4 Dxb4 
27.Tf3 Txd4 28.a3 Db3 0–1 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/29/Game974500.html. 

 
 

 

 
Uit het liveblog van Peter Boel. IM Thomas Beerdsen mist een tactische winst. Dat kostte hem de derde plaats. 
In Rusland zeggen ze: ‘Something every schoolboy knows.’ Verplichte kost voor de Apeldoornse jeugdopleiding: 
‘Something every Apeldoorn school kid should know.’ 
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IM Stefan Kuipers in ronde 7 remise op bord 2. 
 
 

 
 

Apeldoorners in top Hoogeveen en terugblik Thomas Beerdsen 
MuConsult Apeldoorn speler GM Roeland Pruijssers won de finale van het Open toernooi.  
IM Thomas Beerdsen werd vierde. De vijfde plaats was voor IM Stefan Kuipers. 
Stertrainingsdeelnemer Bas de Boer scoorde 5/9 met tpr 2015. 
In de Open groep speelden de hoogst geëindigde spelers na zeven ronden een halve finale en finale. 
Op basis van de ranglijst speelden GM Roeland Pruijssers en IM Thomas Beerdsen in de halve finale 
tegen elkaar, evenals in de zevende ronde. Dat werd een overwinning voor Pruijssers.  
Kuipers was de sterkste van de rest van het deelnemersveld. 
Het Hoogeveen Schaaktoernooi was van 21 – 28 oktober 2017. 
Site: www.hoogeveenchess.nl/nl/deelnemers-open-groep.  
Peter Boel belichtte in een blog de hoogtepunten. 
IM Herman Grooten schreef over prestaties van Pruijssers en Beerdsen: 
www.schaaksite.nl/2017/10/25/pruijssers-en-beerdsen-domineren/#comment-9994.  
Alle partijen van de open groep zijn via de site terug te vinden. 
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Pruijssers, Roeland - Beerdsen, Thomas 
27.10.2017 (commentaar Thomas Beerdsen) 
Tot nu toe heb ik prima gespeeld, maar hier begon ik de draad kwijt te raken. 26...h5 27.Kh1 Dh6 
28.Lc1 g5? Ik dacht dat mijn stelling sowieso al slecht was, maar dat is natuurlijk geen reden om de 
koningstelling zo erg te verzwakken. 29.Te5 [29.Tg3! En mijn stelling valt uit elkaar.] 29...Tae8 
30.Txe8 Txe8 31.h4 Lxd4 32.hxg5 De6 33.Le3 Le5 34.Lxf4 Lxf4 35.Txf4 De1+ 36.Dxe1 Txe1+ 37.Pf1 
Txf1+ 38.Kh2 Dit eindspel is erg lastig, helaas deed ik het al snel verkeerd. 38...Kg7 39.Tf6 Tb1 40.f4 
Txb4 41.g4 h4?? Mijn idee was om de witte koning niet zomaar toe te laten, maar om die pion daar 
zomaar voor te geven was een slecht idee. [41...hxg4 42.Kg3 Met nog steeds een gecompliceerd 
eindspel, wat uiteindelijk remise zou moeten worden.] 42.Kh3 c5 43.f5 d4 44.Td6 d3 45.Td7+ Kg8 
46.Txd3 Td4 47.Tc3 c4 48.Kxh4 Kg7 49.Kg3 Kf7 50.Kf3 Kg7 51.Te3 Kf7 52.g6+ Kf6 53.Te6+ Kg7 
54.Te7+ Kf8 55.f6 Td3+ 56.Ke2 Td8 57.Th7 Te8+ 58.Kd2 1–0 
 

IM Thomas Beerdsen blikt terug op het toernooi: 
Afgelopen week vond het jaarlijkse toernooi in Hoogeveen weer plaats. Hier deden weer een aantal 
Apeldoorners aan mee, namelijk Roeland Pruijssers, Stefan Kuipers en ikzelf, Thomas Beerdsen. 
Voor Stefan en Roeland was het toernooi zeer geslaagd, Roeland als toernooiwinnaar en Stefan 
winnaar van de rest van de open groep.   
Na 7 ronden werd de top 4 afgesplitst van de rest van de Open groep in een finalegroep (Final 4), 
bestaande uit een  halve finale gevolgd door een finale. Roeland wist zich als koploper met score van 
6/7 te plaatsen voor de top 4, en wist vervolgens de halve finale en finale ook te winnen. 
Stefan haalde de top 4 net niet, maar wist met een zeer sterke score van 7/9 uiteindelijk wel 5e te 
worden. 
Zelf haalde ik de top 4 net wel door 4e te staan na de 7e ronde, maar helaas betekende dit wel dat ik 
2x zwart zou hebben in de finales. Mijn tactiek was daarom om met zwart in de reguliere partij 
remise te houden, en dan proberen de blitz tiebreak te winnen. Nadat ik de halve finale van Roeland 
verloor, speelde ik in de finale om 3/4e plaats tegen de 20-jarige jeugdwereldkampioene 
Saduakassova. De reguliere partij werd een snelle remise, maar de blitz tiebreak speelde ik te 
gehaast en verloor ik met 1.5-0.5, dus helaas een 4e plaats. Van tevoren was ik hier waarschijnlijk wel 
blij mee geweest, maar nadat ik de Final 4 had gehaald eindigde het toch met een teleurstelling. 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/1/Game12367734.html.  

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/1/Game12367734.html


 
GM Sipke Ernst en IM Arthur van de Oudeweetering schaken op vier borden tijdens BIS festival 2003 in Apeldoorn. 

 
Baskisch schaken en schaken op vier borden 
Tijdens het Hoogeveen toernooi waren er matches Baskisch schaken. Dat is een schaakvorm waarbij 
spelers op twee borden tegen elkaar schaken.  
Een variant is schaken op vier borden tegen elkaar. GM David Bronstein was daar groot voorstander 
van. Liefst met inspirerende muziek er bij. Schaken is immers kunst. GM Sipke Ernst en IM Arthur van 
de Oudeweetering speelden op vier borden in 2003 tijdens het Apeldoorns BIS schaakfestival. 

 

 
 Four Player Chess 
 Naast schaken op vier borden, kun je ook schaken met vier spelers op één bord. 
 Via www.chess.com kan dat ook online. 
 Zie: www.chess.com/article/view/four-player-chess-how-to-play-and-win.  
 Zie: www.chess.com/4-player-chess.  

http://www.chess.com/
http://www.chess.com/article/view/four-player-chess-how-to-play-and-win
http://www.chess.com/4-player-chess


 
Square4Chess met Jozias Hillenkamp van 468 Educatie (http://468educatie.nl/over-468). 
 

  
Hidde kreeg van opa Karel een S4C spel en dat nam hij de volgende dag 
mee naar school. Als je de enige in je klas bent die kan schaken, kan je  
met jezelf schaken. Dat doen studiecomponisten ook. (foto de juf) 

http://468educatie.nl/over-468


 
Lois en Hidde Weller vs GM Roeland Pruijssers.  
 
 

 
 
 



 
Karel noteert. Karel vertelde aan Lois en Hidde dat hij dertien jaar geleden al in een training tegen Thomas had verteld 
dat Ld6 fout is (de witveldige loper kan er niet uit). Thomas vertelde dat hij hardleers is. (foto Marco Beerdsen) 
 

 
Na een paardoffer op g3 zet Thomas mat. Leerzaam! 
 
 
 



Apeldoornse meesters in Hoogeveen tegen Apeldoornse jeugdspelers 
Het is een goede traditie dat Apeldoornse topschakers betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
Apeldoornse jeugdschakers. 
In ronde 7 speelden de Apeldoorners IM Thomas Beerdsen en GM Roeland Pruijssers in Hoogeveen 
een vlotte remise tegen elkaar.  
Dat gaf de spelers tijd om zich met fans bezig te houden. Lois Weller en Hidde Weller speelden 
samen partijtjes met beide MuConsult Apeldoorn spelers. 
 
Hidde en Lois Weller - Roeland Pruijssers 
Hoogeveen, 26.10.2017 
1.e4 Pf6 2.d3 e5 3.Pf3 Pc6 4.De2 Lc5 5.Lg5 d6 6.Dd1 Lg4 7.Le2 h6 8.Ld2 0–0 9.0–0 d5 10.Pxe5 Pxe5 
11.d4 Lxe2 12.dxe5 Lxd1 13.Txd1 Pxe4 14.Tf1 Dh4 15.Le1 Tae8 16.Pc3 Txe5 17.Pxe4 dxe4 18.b4 Ld6 
19.Td1 Td5 20.Txd5 Dxh2# 0–1 
 
Partij Hidde en Lois versus GM Roeland Pruijssers in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game26240515.html. 
 
Hidde en Lois Weller - Thomas Beerdsen 
Hoogeveen, 26.10.2017 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Pf3 Ld6 4.0–0 Pc6 5.Pc3 Pd4 6.Pxd4 exd4 7.Pb5 Lc5 8.d3 c6 9.Pa3 0–0 10.Lf4 d5 
11.Lb3 Lg4 12.De1 dxe4 13.dxe4 Te8 14.f3 Le6 15.Lxe6 Txe6 16.Td1 De7 17.c4 dxc3+ 18.Kh1 cxb2 
19.Pc2 Ph5 20.Ld2 Df6 21.La5 b6 22.Lc3 Dxc3 23.Dxc3 Pg3+ 24.hxg3 Th6# 0–1 
 
Partij Hidde en Lois versus IM Thomas Beerdsen in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game26328546.html.  
 
 

 
Uit het toernooiblog van Peter Boel. 

 
Mat zetten via de lange rokade 
IM Thomas Beerdsen had in ronde vijf van het Hoogeveen toernooi 2017 Stefan Colijn geforceerd 
mat kunnen zetten met een lange rokade.  
De partij herinnert aan de klassieker Edward Lasker – George Alan Thomas (London, 1912). 
Ook in die partij werd de vijandelijke koning over het bord gejaagd en had de winnaar mat kunnen 
zetten met een lange rokade. 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game26240515.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game26328546.html


Colijn, Stefan - Beerdsen, Thomas 
Hoogeveen Open 2017 Hoogeveen, Netherlands (5.6), 24.10.2017 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 b6 4.Lg5 h6 5.Lh4 g5 6.Lg3 Pe4 7.Pc3 Lb4 8.Dc2 Lb7 9.e3 Lxc3+ 10.bxc3 d6 
11.Ld3 f5 12.d5 exd5 13.Pd4 dxc4 14.Lxc4 Df6 15.Le6 Pc6 16.Lxf5 Pxd4 17.Da4+ Pb5 18.Lxe4 Dxc3+ 
19.Ke2 Db2+ 20.Kf3 Tf8+ 21.Kg4 h5+ 22.Kxh5 Dh8+ 23.Kg6 Df6+ 24.Kh7 Th8# [24...Tf7+ 25.Kg8 0–0–
0#]  0–1 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game10010562.html. 
 
Edward Lasker - George Alan Thomas 
Casual game London ENG, 29.10.1912 
1.d4 e6 2.Pf3 f5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.Lxf6 Lxf6 6.e4 fxe4 7.Pxe4 b6 8.Pe5 0–0 9.Ld3 Lb7 10.Dh5 De7 
11.Dxh7+ Kxh7 12.Pxf6+ Kh6 13.Peg4+ Kg5 14.h4+ Kf4 15.g3+ Kf3 16.Le2+ Kg2 17.Th2+ Kg1 18.Kd2# 
[18.0–0–0#]  1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game10924234.html.  
 

Video MatoJelic: The Immortal King walk: Edward Lasker vs George Alan Thomas 
www.youtube.com/watch?v=S6X6g_-W-rw.  
Voor een historische beschouwing over de partij zie Edward Winter in zijn Chess Notes: 
www.chesshistory.com/winter/extra/laskerthomas.html. 
 
Een partij waar de lange rokade een geducht aanvalswapen bleek, was Otto Feuer –  Alberic O’Kelly 
de Galway (Belgisch kampioenschap Luik 1934). 
 
Otto Feuer - Alberic O'Kelly de Galway  
Belgisch kampioenschap Luik, 1934 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 d6 5.Lxc6+ bxc6 6.d4 f6 7.Pc3 Tb8 8.Dd3 Pe7 9.Le3 Txb2 10.dxe5 
fxe5 11.Pxe5 dxe5 12.Dxd8+ Kxd8 13.0–0–0+ 1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game11594062.html.  
 
 

 
 

Een toernooi in Stavanger 
Dries Wedda meldt:  
 
Van 11 tot en met 15 oktober heb ik een negen-rondig toernooi gespeeld in het Noorse Stavanger.  
Daar heb ik 5/8 gescoord; de laatste dag was ik ziek. Mijn TPR was 2138, terwijl mijn FIDE rating 2214 
is. De toernooisite is:  
http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=StavangerOpen2017-StavangerSjakklubb. 
Ik had tegenstand van wisselend niveau: van 1400 tot 2550. Veel Noorse jeugdspelers zijn zwaar 
underrated, omdat er amper weekendtoernooien zijn (die voor de FIDE meetellen). 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game10010562.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game10924234.html
http://www.youtube.com/watch?v=S6X6g_-W-rw
http://www.chesshistory.com/winter/extra/laskerthomas.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/27/Game11594062.html
http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=StavangerOpen2017-StavangerSjakklubb


Wedda, Dries (2214) - Torja, Alexander (1445) [E01] 
Stavanger Open Stavanger (1), 11.10.2017 [Wedda, Dries] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Nf3 c6 5.Bg2 Bd6 [Deze opzet werkt slecht tegen het Catalaans: na een 
snel e4 is de loper op d6 kwetsbaar.] 6.0–0 0–0 7.Nfd2! Nbd7 8.Nc3 Re8 9.e4 dxe4 10.Ndxe4 Nxe4 
11.Nxe4 Be7 12.Bf4 Nf6 13.c5!? Nd5 14.Bd6 b6 15.a3 f5?! 16.Bxe7 Rxe7 17.Nd6 e5? [Geeft een pion 
weg.] 18.dxe5 Rxe5 19.Qd4 Qe7 [19...Qf6 20.Rae1! Rxe1 21.Rxe1 Qxd4 22.Re8#] 20.f4 Re6 21.Bxd5 
cxd5 22.Qxd5 Rb8 23.Nxc8?! [Dit ruilt een heel actief paard tegen een slechte loper; slaat nergens op 
maar ik dacht dat het concreet werkte.] [23.Rae1 Bd7 24.Rxe6 Bxe6 (24...Qxe6 25.Qxe6+ Bxe6 26.c6 
Rd8 27.Rd1) 25.Qe5] 23...Rxc8 [23...Qxc5+ 24.Qxc5 bxc5 25.Nxa7 Ra6 26.b4! Rxa7 27.bxc5+–] 
24.Rae1 Re8 [24...Rcc6 25.Qxc6 Rxe1 26.cxb6+–]  
25.cxb6 [25.c6? is iets te overhaast (wint ook nog, maar met meer inspanning): 25...Qc5+ 26.Qxc5 
bxc5 en nu als enige winnende zet 27.Re5! en dan: 27...Rxe5 28.fxe5 Rxe5 29.c7 Re8 30.Rc1 Rc8 
31.Rxc5+–] 25...axb6 26.Re5 Kf7 27.Rfe1 g6 28.Rxe6 1–0 
 
Partij in gameviewer http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/31/Game356028500.html. 

 
 

             
 
Apeldoorn Apes uitgeschakeld in Pro Chess League 
Het team van Apeldoorn Apes is uitgeschakeld in de voorronden van de online PRO Chess League. 
Drie teams kwalificeerden zich direct zaterdag 28 oktober. Van de drie daar op volgende teams kon 
één team zich plaatsen doordat fans via Chess.com en Twitter konden stemmen. Apeldoorn kwam 
stemmen tekort. 
Het team bestond uit IM Robby Kevlishvili (8/15), Nico Zwirs (8/15), IM Merijn van Delft (7/15) en FM 
Max Warmerdam (9/15). 
 
Merijn van Delft meldt:  
Bij de Chess.com poll lagen we uiteindelijk voor met de Apeldoorn Apes, maar omdat we bij de 
Twitter poll aanzienlijk achter lagen (Twitter blijkt niet bepaald populair te zijn onder Nederlandse 
schakers!), hebben de Oslo Trolls zich gekwalificeerd voor de PRO Chess League en zijn wij eerste 
reserve. Het leuke van die PRO Chess League is dat het ons op ideeën brengt hoe je het schaken 
verder kunt promoten en natuurlijk gaan we de volgende keer gewoon weer een poging doen met de 
Apeldoorn Apes. 
 
Links: 
www.prochessleague.com 
www.chess.com/news/pro-league-qualifier-40-teams-vie-for-8-spots-3530 
www.chess.com/news/6-teams-qualify-for-pro-chess-league-you-pick-2-more 
www.schaaksite.nl/2017/10/31/apeldoorn-apes-4e-in-pro-chess-league-qualifier-en-hebben-uw-stem-nodig  

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/31/Game356028500.html
http://www.prochessleague.com/
http://www.chess.com/news/pro-league-qualifier-40-teams-vie-for-8-spots-3530
http://www.chess.com/news/6-teams-qualify-for-pro-chess-league-you-pick-2-more
http://www.schaaksite.nl/2017/10/31/apeldoorn-apes-4e-in-pro-chess-league-qualifier-en-hebben-uw-stem-nodig


Apeldoorn Apes vierde in voorronde van de PRO Chess League 
Verslag Nico Zwirs: 
 

Zaterdag 28 oktober speelden de Apeldoorn Apes mee in de voorronde van de PRO Chess League. 
Een online competitie die afgelopen jaar door chess.com is opgericht. De voorronde bestond uit een 
open Zwitsers toernooi, waarbij elk team 4 spelers opstelde. Na de 15 ronden werden de punten van 
alle spelers van een team bij elkaar opgeteld. De top 3 plaatst zich rechtstreeks voor de PRO Chess 
League, voor de teams die op plek 4,5 en 6 zijn geëindigd is nog één wildcard beschikbaar. Namens 
de Apes speelden Max Warmerdam, Robby Kevlishvili, Merijn van Delft en Nico Zwirs.  
 

 
 
Met de Apeldoorn Apes zijn we op de 4e plek geëindigd en hebben we van iedereen hun stem nodig! 
Er kan gestemd worden met een chess.com account en via twitter (2x dus!). Hieronder de twee links: 
https://www.chess.com/survey/which-team-from-our-early-pro-chess-league-qualifier-gets-your-
vote-to-join-the-central-or-eastern-d 
https://twitter.com/PROChessLeague/status/924702872914354176 
Iedere speler heeft uit zijn partijen een leuk fragment gekozen om te laten zien. 
 
Nico Zwirs: 
In ronde 3 mocht Nico het daarom opnemen tegen niemand minder dan Vidit Gujrathi. Al vrij snel 
werd hij weggespeeld, maar hij had nog een laatste truc ingebouwd en mocht Vidit daar toch 
intrappen! In de onderstaande stelling had Vidit net 38… Tc8?? gespeeld. 
 

 
Na 39. Txg7+ Lxg7 40. Pf6+ won Nico de dame en daarna ook de partij.  
 
Robby Kevlishvili: 
Na een mindere start kwam Robby terug in het toernooi dankzij een sterk middenstuk. De 
overwinning op de Zuid-Afrikaanse IM hielp daarbij.  
In de onderstaande stelling speelde zwart 28… f6. Een logische zet om de diagonaal van de loper te 
blokkeren, maar deze zet heeft ook een groot nadeel. 
 

https://www.chess.com/survey/which-team-from-our-early-pro-chess-league-qualifier-gets-your-vote-to-join-the-central-or-eastern-d
https://www.chess.com/survey/which-team-from-our-early-pro-chess-league-qualifier-gets-your-vote-to-join-the-central-or-eastern-d
https://twitter.com/PROChessLeague/status/924702872914354176


 
Na 29. Lxf6! Werd de hele stelling open gereten. Er volgde 29… Tf8 30. Pxh6+! Waarna de hele koning 
open kwam te staan. Twee zetten later gaf zwart op.  
 
Merijn van Delft:  
Na een het online blitzen opnieuw te moeten uitvinden wist Merijn halverwege het toernooi een 
flinke inhaalslag te slaan. Deze overwinning was het begin daarvan. In de onderstaande stelling 
kwam hij aan met 22. Pf5! 
 

 
Na 22… xg5 23. Pxe7 kon zwart niet terugslaan op e7 met 23… Kxe7 vanwege 24. Pd5+ met 
damewinst.  
 
Max Warmerdam: 
De topscorer van de Apes met 9 punten kwam langzaam op stoom, maar met een tussensprint van 
5/5 stond Max na 13 rondes op de gedeeld 6e plek. In de 13e ronde versloeg hij David Gorodetzky uit 
Israël. De dreigingen op de koningstelling zijn al behoorlijk en zwart besluit daarom weg te gaan met 
18… Kf8.  
 

 
 
Max speelde heel sterk 19. Txg7! Kxg7 20. Dg3+. Zwart gaf een stuk terug met 20… Pg4, want na 20… 
Kf8 volgt 21. Pg6+ xg6 22. Dxc7 met damewinst. Nadat zwart het stuk terug gaf bleef de aanval van 
Max bestaan en hij ging er dwars doorheen.  
 



 
Foto in boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ (in boek zw), schaken in Oeganda met Apeldoornse steun (foto Cobie Ordelman) 
 
 

 
Karel van Delft na laatste wedstrijd als teamleider van Schaakstad Apeldoorn 1. (foto Fred Lucas www.fredlucas.eu) 
 

http://www.fredlucas.eu/


 
 

Schaakfotografie en PR 
Schaakfoto’s kunnen een nuttige rol spelen bij het populariseren en genieten van schaken. 
Dat geldt voor toptoernooien maar ook voor bijvoorbeeld lokale toernooien en jeugdactiviteiten. 
 
Albert Silver geeft op de nieuwssite van Chessbase adviezen over schaakfotografie. 
Fotografie is een vaardigheid en die kun je leren. 
Net als bij schaakdenken moet je kennis en vuistregels toepassen (en die omzetten in routines): 
http://en.chessbase.com/post/chess-photography-dos-and-don-ts 
http://en.chessbase.com/post/chess-photography-tips-and-tricks 
In trefwoorden: lens schoon (eyeopener!), camera niet trillen, compositieregels, niet van boven af 
fotograferen, ogen zien, focus op onderwerp, laat loze context weg, wat moet je in ieder geval in 
beeld brengen, doe ideeën op via foto’s van goede fotografen, let op lichaamstaal en emoties, 
fotobewerkingsprogramma’s, licht en donker, zwartwit. Enzovoort. 
 
Amazing Chess photography by Czech photographer Michael Hanke - 2017 World Press Photo 
www.youtube.com/watch?v=MIzKH3GoZdI. 
 
IM/WGM Alina l’Ami: Chess photography at Wijk aan Zee (1/2)  
http://en.chessbase.com/post/chess-photography-at-wijk-aan-zee 
Site Alina l’Ami: www.alinalami.com.  
 
Zie over schaak-PR:  
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/49-schaakpromotie-of-ivoren-toren. 
Zie over schaak-PR en organisatie het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. Previews: 
Geprinte versie: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen.  
Ebook: www.schaaktalent.nl/index.php/ebook-schaaktalent-ontwikkelen.  

http://en.chessbase.com/post/chess-photography-dos-and-don-ts
http://en.chessbase.com/post/chess-photography-tips-and-tricks
http://www.youtube.com/watch?v=MIzKH3GoZdI
http://en.chessbase.com/post/chess-photography-at-wijk-aan-zee
http://www.alinalami.com/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/49-schaakpromotie-of-ivoren-toren
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen
http://www.schaaktalent.nl/index.php/ebook-schaaktalent-ontwikkelen


 
 

300e uitzending Game of the week van Merijn van Delft 
IM Merijn van Delft presenteerde woensdagavond 25 oktober vanaf 20.00 uur de 300e aflevering van 
zijn ‘Game of the week’ via schaakserver Playchess (van ChessBase).  
In een uitzending van een uur behandelt hij wekelijks in het Engels een recent gespeelde partij. Ga 
via Playchess naar ‘uitzendingen’ (tweede, niet van KNSB), zoek dan bij ‘Merijn van Delft’.  
Abonnees kunnen de partijen ook terugzien via het Chessbase video-kanaal.  
Vrijwel dagelijks zijn er uitzendingen. Onder meer van GM’s Simon Williams en Karsten Müller.  
 
Met een Premium account heb je toegang tot de hele video-bibliotheek van Chessbase. 
Eerder ging alles via PlayChess, nu kun je de bibliotheek ook bereiken via www.chessbase.com. 
 

 
Dit scherm zie je als je in bent gelogd via www.chessbase.com.  

 

IM Herman Grooten verzorgt uitzendingen in het Nederlands via ChessBase 
Zie www.schaken.nl/over-schaken/schaaktraining/videolessen-herman-grooten. 
Zie www.chessbase.com (videos, navigatie,  TV CHESSBASE NETHERLANDS). 

 

Download gratis ChessBase reader voor allerlei partijformats 
http://en.chessbase.com/post/chessbase-reader-2017 

http://www.chessbase.com/
http://www.chessbase.com/
http://www.schaken.nl/over-schaken/schaaktraining/videolessen-herman-grooten
http://www.chessbase.com/
http://en.chessbase.com/post/chessbase-reader-2017


 
 
Quote Sun Tzu: ‘Every battle is won before it is fought.’  
Sun Tzu was een befaamd Chinees krijgsheer rond 500 voor Christus ten tijde van de Periode van 
Lente en Herfst (771 - 476 v.Chr.). Hij wordt beschouwd als de schrijver van het boek ‘De kunst van 
het oorlog voeren’. Hij formuleerde daar in een aantal succesvolle principes.  
Het boek is een klassieker voor militairen, ondernemers en sporters. 
Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu.  
 
Schaken is een veredelde manier van oorlog voeren. Het is een mentale vechtsport. Aanval en 
verdediging, eerst denken dan doen. 
Presteren is presenteren (sportpsycholoog Peter Blitz). Je moet het kunstje beheersen en zorgen dat 
je het kunt vertonen als het er op aan komt. Dat is in de arena. 
Daarbij gaat het om de juiste mindset en gedragsroutines. 
Effectief en efficiënt denken en gedrag zijn gebaseerd op routines. ‘Je bent wat je herhaaldelijk doet.’ 
(Griekse filosoof Aristoteles). 
Routines kun je trainen via ‘deliberate practice’: wat train je, waarom, wanneer, hoe, met wie en 
wanneer. 
Stel prestatiedoelen (goed willen spelen) i.p.v. resultaatdoelen (denken aan 1-0). 
Dat betekent meer dan alleen goede bedoelingen hebben. Daarover zei de Hoenderloose anarchist 
en schrijver A. den Doolaard: ‘De wereld gaat aan goede bedoelingen ten onder.’ 
Schaakprestaties zijn afhankelijk van schaaktechnische, mentale en fysieke aspecten 
(wereldkampioen Michail Botwinnik). 
Niets is zo praktisch als een goede theorie (Kurt Lewin): weet wat je doet en waarom. 
 
Ontwikkel je eigen trainingsleer en pas die toe. 
Je kunt van anderen leren. Lees en kijk. Maak je eigen sterkte-zwakte analyse.  
Schrijf trefwoorden op en werk systematisch aan verbetering. 
 
Goede voorbereiding is het halve werk, luidt een Nederlands gezegde. 
 
Voor openingsvoorbereiding zie bijvoorbeeld een tekst en video over GM Sipke Ernst: 
www.schaaktalent.nl/index.php/jsg.  
 
Ook kun je vooraf nadenken over hoe je mentaal in een partij staat. 
 
Het volgende tekstfragment komt uit een interview met de toenmalige Nederlandse bondscoach GM 
Vladimir Chuchelov (23 februari 2012): 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk. 
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'Carlsen ontspant zijn geest voor een partij via gymnastiek, maar voor een ander werkt yoga of 
wandelen misschien wel.' 
Van de jonge Indiase GM Negi weet Chuchelov dat hij zich op partijen voorbereidt met een 
psycholoog via imaginatie: hij visualiseert het mogelijk partijverloop en kan zich daardoor goed 
focussen op een belangrijke partij.’ 
 
Het volgende tekstfragment komt uit een interview met GM Jan Gustafsson (28 mei 2010): 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten. 
‘Schaakpsychologische literatuur is beperkt, maar je kunt ook inzichten aan andere disciplines 
ontlenen. Ik lees bijvoorbeeld over marketingstrategie. Als je allerlei denktechnieken en wellicht 
geheugentraining kunt benutten, kan dat de kwaliteit van voorbereiding en het spelen van partijen 
verhogen.' 
Je kunt ‘in de winkel’ werken, maar als je verder wilt komen moet je ook ‘aan de winkel’ werken:  
www.briskmagazine.nl/nieuws/5022/h&eacute-ondernemer,-zullen-we-een-stukje-gaan-wandelen.html.  
 
Energiemanagement is een aspect.  
Zie www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-
doping-en-schaken.  
 
Vijfvoudig wereldkampioen GM Viswanathan Anand spreekt over bisociatie: Pas inzichten uit het ene 
domein toe in het andere: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JSOw1Yk_RQU.  
Volleyballers nemen een time-out als het slecht gaat. Dammers bekijken een stelling vanaf de kant 
van de tegenstander (tip GM Ton Sijbrands). Bij ijshockey is een voorpost irritant (waarneming GM 
Michael Tal). Ook bij de voorbereiding van partijen kun je ideeën ontlenen aan andere sporten.  
Een tactische warming up is nuttig. Atleten lopen warm voor een wedstrijd, schakers kunnen hun 
hersens opwarmen via tactische oefeningen. En door patronen (jpegjes) in een databank na te kijken. 
 
In het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ zijn diverse teksten gewijd aan voorbereiding op partijen, 
bijvoorbeeld (A4.6): 
Aan stress kun je proberen te ontsnappen door gebruik van bepaalde pillen, ontspanningsoefeningen 
of zelfs hypnose. Het beste is om je verstand te gebruiken en een doordachte realistische benadering 
te kiezen. 
Je kunt je het best concentreren als je uitgerust bent, je taak aankunt en gemotiveerd bent die tot 
een goed eind te brengen. 
Dat heeft alles te maken met een positief en realistisch zelfbeeld en zelfmanagement. Een goede 
voorbereiding op een partij draagt daar in zowel schaaktechnisch als mentaal opzicht aan bij. Die 
voorbereiding houdt zowel openingsvoorbereiding, het bestuderen van partijen van de tegenstander 
(sterkte-zwakteanalyse), een tactische warming up als het overdenken van het mogelijk partijverloop 
in (wat doe ik als hij dit of dat doet). 
Peptalk van een coach met opmerkingen als ´winnen hè´ is zinloos. Een schaker moet tijdens de 
training al weten wat hij kan en wil, daar moet een coach of ouder niet vlak voor een wedstrijd nog 
over beginnen. 
 
Als je je uitstekend voelt, zin hebt in waar je mee bezig bent en alle vertrouwen in de uitkomst van je 
handelen hebt , kun je in een optimale concentratietoestand komen, de flow. 
De volgende tips bevorderen een goede concentratie tijdens een partij (of een training): 

- uitgerust zijn 
- niet teveel eten vooraf 
- enige lichaamsbeweging vooraf  
- realistisch doel stellen 
- energiemanagement (inspanning en ontspanning afwisselen) 
- eventueel vingers op je oren, handen om gezicht tegen afleiding 
- systematisch en creatief denken  
- uitsluitend in het nu denken (dus: aan de volgende zet) 
- tijd goed indelen 

 

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten
http://www.briskmagazine.nl/nieuws/5022/h&eacute-ondernemer,-zullen-we-een-stukje-gaan-wandelen.html
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-doping-en-schaken
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-doping-en-schaken
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JSOw1Yk_RQU


Preview boek www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen. 
 
Je kunt reflectie op je eigen schaken stimuleren via de Analysevragenlijst. 
Het is nuttig vragen te beantwoorden en die te bespreken met een trainer.  
De vragenlijst staat in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en in de databank van Schaakacademie 
Apeldoorn: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst. 

 
Schaakvariant:  
www.chessvariants.com/incinf.dir/suntzu.html.  
 
The Chess Improver (GM Nigel Davies):  
http://chessimprover.com/chess-strategy. 
 
Video’s 
Sun Tzu - The Art of War - Documentary (History Channel) 
https://www.youtube.com/watch?v=LGHLOGx9MUU 
The Art of War - Sun Tzu - An Animated Book Summary 
https://www.youtube.com/watch?v=qBduuL-DZ24 
Understanding Sun Tzu's Book 'The Art of War'- Full Documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=4Z4IuOHGAFU 
Sun Tzu - The Art of War Explained In 5 Minutes 
https://www.youtube.com/watch?v=Hz4FNBj1APA 
The 48 Laws of Power (Animated) 
https://www.youtube.com/watch?v=670ZGMBjrPI 
Machiavelli’s Advice For Nice Guys 
https://www.youtube.com/watch?v=GTQlnmWCPgA  
 

 

Divers nieuws 
 

- OSBO PK gaat niet door  
- European Team Championship 
- Bespreking tactiekboek Afek op site GA Chess News 
- Kiste Trui Toernooi in Mook 
- 3e CNE NK rapid en Schaakweek Amstelveen  
- Bovenregionale kwalificatietoernooi voor het NJK ABC 
- London Chess Conference 2017 
- ECU Schools Internet 2017 
- Video’s Zweedse schaakbond 
- Checklist klasmanagement 
- In Prison, Chess is King in Helping to Educate Inmates  
- Training Techniques van TheChessWorld 
- 31. Nordhorner Schachfestival 

 

 

 
OSBO PK gaat niet door 
Nico Bosman (OSBO - Wedstrijdzaken), meldt op de OSBO site (www.osbo.nl): 
De deelname aan het OSBO pk valt zodanig tegen dat het niet verantwoord is dit jaar het persoonlijk 
kampioenschap te laten doorgaan. Allen die zich reeds hebben aangemeld zijn hiervan per mail op de 
hoogte gesteld.  

 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst
http://chessimprover.com/chess-strategy
https://www.youtube.com/watch?v=LGHLOGx9MUU
https://www.youtube.com/watch?v=qBduuL-DZ24
https://www.youtube.com/watch?v=4Z4IuOHGAFU
https://www.youtube.com/watch?v=Hz4FNBj1APA
https://www.youtube.com/watch?v=670ZGMBjrPI
https://www.youtube.com/watch?v=GTQlnmWCPgA
http://www.osbo.nl/


 

Fragment GM Erwin l’Ami – GM Sergey Movsesian 1-0 
 

 
 

European Team Championship 
Van 28 oktober t/m 6 november doet Nederland mee aan het Europees kampioenschap voor teams 
in Griekenland.  
www.euroteams2017.com/en/index informatie, ranglijsten 
www.europechess.org/european-team-chess-championship-2017-starts 
www.chess24.com live partijen 
www.schaaksite.nl Rondenverslagen in Nederlands 
 

http://www.euroteams2017.com/en/index
http://www.europechess.org/european-team-chess-championship-2017-starts
http://www.chess24.com/
http://www.schaaksite.nl/


 

  
 

Bespreking tactiekboek Afek op site GA Chess News 
http://georgiachessnews.com/2017/10/21/review-extreme-chess-tactics-by-yochanan-afek 
De Georgia Chess Association is de schaakbond van de staat Georgië (USA). 
 

 

 
 
Kiste Trui Toernooi in Mook 
Huub Blom meldt: 
Het Kiste Trui Toernooi in Mook vindt plaats op 18 november 2017. 
Meer info op www.sv-mook.nl.  
 

 

 
 

3e CNE NK rapid en Schaakweek Amstelveen  
http://cne-nkrapid.nl. 

http://georgiachessnews.com/2017/10/21/review-extreme-chess-tactics-by-yochanan-afek/
http://www.sv-mook.nl/
http://cne-nkrapid.nl/


 

 
 
Bovenregionale kwalificatietoernooi voor het NJK ABC 
Het tweede kwalificatietoernooi (van vier) vindt plaats op 2 en 3 december in Amstelveen. De 
organisatie is in handen van de SGA. Informatie over het toernooi: http://cne-nkrapid.nl. 

 

 

 
 
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. 
 

http://cne-nkrapid.nl/
http://chessplus.net/wp
http://www.eventbrite.co.uk/e/london-chess-conference-2017-scholastic-chess-tickets-38096742382
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ECU Schools Internet 2017 
John Foley meldt: http://ecuschoolsinternet2017.org. 
 

 

 
 

Video’s Zweedse schaakbond 
Op het YouTube kanaal van de Zweedse schaakbond staan video’s van IM Jesper Hall. Hij is nationaal 
en internationaal actief als stimulator van schoolschaken. Een deel van de video’s is in het Engels. 
Kanaal: www.youtube.com/channel/UCUY53dXkFgrDoh9rK2TsO0w.  
 

 

 
 
Checklist klasmanagement 
https://i.pinimg.com/640x/4b/42/50/4b4250d167b78f87566c4d19e1662f94.jpg. 

http://ecuschoolsinternet2017.org/
http://www.youtube.com/channel/UCUY53dXkFgrDoh9rK2TsO0w
https://i.pinimg.com/640x/4b/42/50/4b4250d167b78f87566c4d19e1662f94.jpg


 

 
Simultaan GM Maurice Ashley.  

 
In Prison, Chess is King in Helping to Educate Inmates  
www.wsj.com/articles/in-prison-chess-is-king-in-helping-to-educate-inmates-1508975240. 
Info Ashley: https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ashley. 
Site Ashley: http://mauriceashley.com.  

 
 

 
 

Training Techniques van TheChessWorld 
Een reeks trainingsadviezen rond diverse thema’s. 
https://thechessworld.com/category/training-techniques.  
 

 

 
 

31. Nordhorner Schachfestival 
www.nsv-grandprix.de/anmeldung.  
 

http://www.wsj.com/articles/in-prison-chess-is-king-in-helping-to-educate-inmates-1508975240
https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ashley
http://mauriceashley.com/
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Kalender en sites  
 

MuConsult Apeldoorn – Groninger Combinatie 
Komende zaterdag (4 november) speelt MuConsult Apeldoorn thuis tegen Groninger Combinatie.  
De wedstrijd begint om 13:00 uur in Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22. 

 

Veluws College Apeldoornse scholencompetitie 
Het schema voor de Apeldoornse scholencompetitie schaken 2017-2018 verschijnt in de komende 
nieuwsbrief. Er zijn een pupillencompetitie en een aspirantencompetitie van elk tien teams. Er zijn 
vijf speelavonden. Coördinator Chris Doornekamp is met de laatste organisatiedetails bezig. 
De site van de scholencompetitie is www.vcsc.nl. 

 
- 4 november IJSCO jeugdtoernooi  Zutphen www.schaakgenootschapzutphen.nl 
- 3 december 3e CNE NK rapid met open Brainwave toernooi Amstelveen http://cne-nkrapid.nl 
- 12-28 januari 2018 Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com 
- 18-21 januari 2018 Tata Steel journalisten 
- 20 januari Ermelo http://osbo.nl/kalender/kalderitem/1024/rie-timmer-rapidtoernooi 
- 10 februari 2018 Apeldoorns Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS) 
- 11 februari 2018 Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap  

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

 
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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