
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 62 – 16 november 2017 
 
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 
Nico Zwirs won een fraaie aanvalspartij in de Meesterklasse, inclusief dameoffer. 
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62e 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 onder schooltijd 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: vanaf 14 november voor het derde jaar lesseries. 

 

Beginnerscursussen op scholen en BSO 
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van tien of vijftien 
uur. De cursus kost 50 of 75 euro per kind. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Bij basisschool Het Woudhuis is een beginnerscursus met acht deelnemers. In 2018 vervolg. 
Bij basisschool de Hertog van Gelreschool is een beginnerscursus met 27 deelnemers. In 2018 vervolg. 
Bij basisschool Berg en Bos school: vanaf eind januari twee niveaugroepen op vrijdag (15.15-16.30 uur).  
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  
Vanaf 10 januari 2018 zijn er weer tien lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en ook 
voor beginners (9.00-10.30 uur. De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. 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.). 

 

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 Info: op aanvraag.  

 

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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Wouter kreeg een oorkonde op een toernooi in Duitsland. 

 

 
Nico Zwirs bespreekt zijn winstpartij in de Meesterklasse. 
 
 



 
Stelling Jelle. Zwart aan zet. STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. (foto Eric van Mullekom) 

 

 
Training met Merijn van Delft. 

 



 
Merijn van Delft met boek van Dvoretsky. Hij heeft met Dvoretsky getraind. 

 

 
Ouders bespraken met Merijn stellingen. Zie vorige nieuwsbrief. Essentie is met witte koning veld d4 te vermijden. 



 

 
Gert Reichardt toonde een stelling van Oldrich Duras (speciale prijs Deutsche Schachzeitung 1908): Wit: Kh1, La3, a2, 
Zwart: Kg8, d7. Thema is ‘Cutting of the square’. Wit aan zet wint. 

 
Stertraining bespreekt Glanzpartie Ding Liren 
De derde Stertraining van dit seizoen was zondag 5 november in Denksportcentrum Apeldoorn. 
 
Groep 1-2:  
De groep besprak met Karel van Delft partij 11 van ‘Meester tegen amateur van Euwe’ in quizvorm. 
We formuleerden vuistregels, zoals ‘pion is drie tempi waard’ en ‘let op materiaal, ruimte en tijd.' 
In de rondvraag vertelde Wouter over een toernooi in Duitsland.  
Diverse deelnemers speelden mee in het jeugdtoernooi van Zutphen. Bas Capel won de A-groep (zie 
toernooiverslag site SG Zutphen).  
Tip: maak een lijst Nederlands-Engels met schaakwoorden. Engels is de internationale schaaktaal.  
Als je 200 woorden kent, kun je veel teksten begrijpen.  
Via een stelling van Jelle bespraken we de STUDT-regel en jpegjes maken (eigen databank patronen).  
Nieuwbrief 61 bevatte interessante onderwerpen, zoals ‘Four Player’ schaken (zie www.chess.com) 
en mat zetten met de lange rokade. 
We noteerden Lichess-accounts en keken via www.chess24.com naar het EK landenteams. 
 
De groep besprak met Nico Zwirs in quizvorm zijn winstpartij op Jan Baljé in de Meesterklasse.  
Ook besprak Nico partijen van Jelle en Bram en openingsvallen.  
Uit het boek ‘Schaakideeën’ bekeek de groep de Damiano-opening. 
 
Groep 4-5: 
Besprak met Merijn van Delft in quizvorm de Glanzpartie Bai, Jinshi (2585) vs. Ding, Liren (2759). 
Verder kwamen diverse pioneindspelen aan bod.  
Een rijke studiebron is het boek ‘Dvoretsky’s Endgame Manual’. 
 
 

http://www.chess.com/
http://www.chess24.com/


 
 
www.chess.com/news/view/did-ding-liren-play-the-game-of-the-year 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/chinese-league-2017/18/4/1 
http://en.chessbase.com/post/who-is-ding-liren  
http://en.chessbase.com/post/ding-liren-plays-brilliancy  
Video analyse GM Jan Gustafsson: www.youtube.com/watch?v=WZ8racLC8MA&t=195s  
Video analyse IM Merijn van Delft: https://videos.chessbase.com serie Game of the week   

 
  

 
De deelneemsters van de jongste groep spreken allemaal Russisch. We bekeken een Russische schaakklok. 
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Uit het boekje ‘Ik leer schaken’: verdedigen via tussenplaatsen. (foto Olga) 

 
 

 
De tweede groep speelde een partij tegen ‘Schaken is Cool’. Via laptop + scherm en op borden. 

 

 



Bolwerk schaakleerlingen - Schaken is Cool 
Bolwerk, 08.11.2017 
1.e4 e5 2.Lc4 Dg5 3.Pf3 Df4 4.d3 Df6 5.0–0 Lb4 6.Lg5 Dd6 7.a3 La5 8.b4 Lb6 9.Pc3 Pf6 10.Lxf6 gxf6 
11.Pb5 Dc6 12.Dd2 h5 13.Ph4 a5 14.Pf5 axb4 15.axb4 Txa1 16.Txa1 Pa6 17.h3 h4 18.Kh1 Th5 
19.Pg7+ Kf8 20.Pxh5 1–0 
Partij in gameviewer:  http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/8/Game14662500.html.  
 
 

 
Toreneindspelen oefenen. 
 
 

 
Wit aan zet moet een wachtzet doen. Bijv. 1. Tb6 Kh8, 2. Th6 mat. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/8/Game14662500.html


 
Bord voor vier spelers. Sla zoveel mogelijk stukken en pionnen. Na een tijdje tel je het aantal veroverde punten. 

 
 

 
Liv en Lois spelen online ‘Four Player’ via www.chess.com (via button ‘spelen’ in menu). 

 
 

http://www.chess.com/


 
Cijfer- en letterschaak. Sla munten met cijfers of woord van drie letters. (foto Sandra) 

 
Schaakschool Het Bolwerk bekijkt Russische schaakklok 
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 8 november de elfde training van dit seizoen. 
Er waren tien deelnemers.  
Verslag 13.30 groep:  Zelf schaken. Chessmatec oefenen. Russische schaakklok. Hondje Happy (vorige 
nieuwsbrief). Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz 47. Tutor 1 H4 (stuk slaan). Film Lang leve de koningin 
t/m 1.45 uur. 
Verslag 14.45 groep: Zelf schaken. Info scholencompetitie. Tutor 2 H8. Samen partij tegen ‘Schaken is 
Cool’ op scherm en borden. 
Verslag 16.00 groep:  Ging niet door. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 15 november de twaalfde training van dit seizoen. 
Er waren negen deelnemers.  
Verslag 13.30 groep:  Schaken op bord voor vier. Chessmatec: scores en oefenen. Boekje Ik leer 
schaken t/m pag. 57. Film Lang leve de koningin nu helemaal bekeken. 
Verslag 14.45 groep: Zelf schaken: bord schaken voor vier en gewoon schaken. Russische schaakklok. 
Tutor 2 H9 inleiding  en oefeningen. Samen partij tegen Lichess. Letterschaak en cijferschaak. 
Verslag 16.00 groep: Ging niet door. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
 
 

 
 
Veluws College Apeldoornse scholencompetitie met 22 teams 
De scholencompetitie telt dit jaar 22 deelnemende teams. 
Er zijn een paar nieuwe scholen bij. 
De pupillen (t/m groep 6) beginnen 21 november, de aspiranten 28 november. 
 
Alle teams van een categorie spelen tegelijk op één locatie. 
Coördinator is Chris Doornekamp: 
06-24830644, schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl. 
 
Per avond worden er twee partijen gespeeld (voorlaatste keer drie bij aspiranten). 
Alle wedstrijdavonden beginnen om 18.30 uur. 
 
De site is www.vcsc.nl. 
De speelschema’s staan ook onderaan in deze nieuwsbrief. 

 
Schaakschool Het Bolwerk (teamleider Sandra Berendsen) speelt met een team mee in de 
pupillencompetitie: Mads B., Hugo, Liv en Ben. 
 
Diverse leerlingen van de schaakschool spelen mee in de twee pupillenteams van de Hertog van 
Gelre school (teamleiders Marijke Weller en Bearene Lentink): 
Veerle, Lois, Hidde, Mads L. en Thijs. 

mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
http://www.vcsc.nl/


 

 
Solitaire chess stellingen maken op cbs Oud Zandbergen. 
 

 

 



 
Gemaakt door Fenna en Maxime. 

 
Schaken tegen elkaar zonder Lichess account en Solitaire stellingen maken 
Op www.lichess.org kun je tegen elkaar schaken zonder dat je een account hebt. De site is gratis. 
Op cbs Oud Zandbergen legden Fenna en Maxime dat uit in de klas tijdens de wekelijkse schaakles.  
Je moet er wel even op letten dat je allebei aanklikt dat je niet met een rating speelt. 
 
Als de een partij gespeeld hebt, kun je die opslaan als pgn-bestand. Zo’n bestand kun je aan een 
leraar geven (mailen, USB-stick). Die kan de partij dan later weer bespreken. Bijvoorbeeld via Fritz. 
Hoe dat moet, vertellen we een andere keer. Dagmar gaat daar een spreekbeurt over houden. 
 
Een leuk spel is ‘Solitaire chess’. Je  hebt een stelling met diverse schaakstukken van dezelfde kleur. 
Je moet elke beurt je eigen stukken slaan tot je één stuk overhoudt. 
Er bestaat een spel met 60 stellingen op diverse niveaus. Dat kun je bij schaakwinkels kopen. 
Drie bestanden met stellingen van schaakleraar Gert Reichardt (Houd 1 stuk over) kun je vinden via  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank.  
Je kunt het tevens online spelen: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess. 
 
Je kunt ook zelf Solitaire stellingen maken. Leerlingen van cbs Oud Zandbergen maakten zulke 
stellingen deze week tijdens de schaakles. Het is leuk om dat in een groepje te doen. Dan kun je 
samen slimme dingen bedenken en ook samen controleren of het goed is. 

http://www.lichess.org/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank
http://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess


 
Tutor-oefeningen in les Het Woudhuis. (foto Sanne) 
 

 

 
Lang leve de koningin. Zie www.schaaktalent.nl button ‘leren schaken’. 

http://www.schaaktalent.nl/


 
Via een pointer kun je stukken en velden aanwijzen. (foto Sanne) 
 
 

 
Karel wijst een stuk aan. (foto Sanne) 

 
Pointer: leraar loopt door het lokaal 
Een pointer is een handig hulpmiddel. Bij het geven van lessen kan een leerling de laptop bedienen 
en de leraar kan door het lokaal lopen en via de pointer stukken en velden aanwijzen.  
De foto’s zijn 6 november gemaakt door Sanne tijdens een naschoolse les op basisschool Het 
Woudhuis. Leerlingen mogen om de beurt foto’s maken van de les. 



 
Quizformuliertjes. Tactiekopgaven kun je in duo’s laten maken. Een competitie-element bevordert concentratie. 

 

Klasmanagement 
Schaakles omvat veel aspecten. Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie. Hoofdstuk 22 gaat 
over ‘klasmanagement’. Het hoofdstuk telt negen pagina’s. De tekst hieronder bevat fragmenten. 
De truc bij lesgeven is om inzichten te krijgen in relevante aspecten en die om te zetten in een 
houding en gedragsroutines. Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.  
 
Als het goed is, is schaakles een ‘speeltuin voor de geest’ vol ontdekkingen en plezier.  
Dat kan alleen als er orde is in een les. Dat wil zeggen dat een les gestructureerd plaatsvindt. 
Dat is nodig opdat leerlingen zich prettig voelen, zich kunnen concentreren en goed kunnen leren. 
Orde houden is een ingeburgerd begrip, maar het is beter om over klasmanagement te spreken.  
Die term duidt naast beheersen van problemen vooral op ontwikkelen van mogelijkheden. 
Het doel is productief lesgeven. Daarbij horen een goede structuur en een inspirerende cultuur. 
 
In het (schaak)onderwijs zijn leerprestaties vaak niet optimaal. Dat is jammer en onnodig. 
Er zijn diverse oorzaken. Die kunnen verband houden met de leraar, de leerlingen of de lessituatie.  
 
Een klas is een wereld op zich. Er gebeurt altijd van alles. Veel factoren hebben invloed op een les. 
Hoe meer een leraar daar van begrijpt, hoe meer hij er positieve invloed op kan uitoefenen. 
 
Nuttige inzichten kun je vertalen in een goede lesmethode en praktische routines. 
 
Het is belangrijk dat een leraar zich realiseert waarom leerlingen zich op een bepaalde manier 
gedragen en hoe hij gedrag kan beïnvloeden. Daarbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen. 
 
Motivatie speelt een cruciale rol. Die kun je bevorderen door variatie, fascinatie en participatie. 
Dat wil zeggen afwisseling, interesse wekken en actief met een onderwerp bezig zijn.  
 
Vraag je als leraar af: Hoe zou ik zelf reageren als je leerling was. Wat kan ik als leraar beter doen? 
 
Aandachtspunten klaslokaal 

- Voldoende licht en zuurstof. Goede temperatuur. 
- Lokaal is prikkelarm: geen rommel, overzichtelijk, geen afleiding. 
- Opstelling tafels afhankelijk van werkvormen (U-vorm, losse tafels, eilandjes, middenruimte).  

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


Aandachtspunten lesinhoud en structuur 
- Les goed voorbereiden geeft structuur en inhoud aan een les. 
- Bondig lesverslag maken dwingt tot zelfreflectie en is handig bij rapporten. 
- Les duidelijk afronden. Bijvoorbeeld een paar conclusies trekken uit de les. 

 
Aandachtspunten leraar 

- Open, vriendelijk, positief communiceren. 
- Altijd rustig blijven, stiltes gebruiken. 
- Eerlijk zijn. Toegeven als je een fout maakt.  
- Laat wat van jezelf zien (bijv. een eigen partij bespreken). 
- Formuleer bondig, taalgebruik aansluiten bij taalgebruik en belevingswereld van leerlingen. 

 
Relatie naar leerlingen 

- Leerlingen horen de woorden van een leraar, maar ze voelen zijn houding. 
- Leerlingen zo snel mogelijk bij naam kennen. Smoelenboek is handig. 
- Leerlingen regelmatig bij hun naam noemen maakt contact persoonlijker. 
- Empathie tonen. 

 
Samen 

- Leerlingen leren samenwerken: ‘Vraag het eerst aan je buurvrouw en dan aan mij.’ 
- Leerlingen stimuleren om elkaar te helpen. (‘Wie goed doet goed ontmoet’, ‘Je leert er zelf 

ook van als je iets uitlegt’) 
- Samen nieuwsgierig zijn: ‘Laten we dat eens samen op internet uitzoeken.’ 

 
Complimenteren, stimuleren 

- Leerlingen complimenteren, succeservaringen benadrukken (inzet belangrijker dan 
resultaat). 

- Feedback (beoordeling leerling) richten op gedrag, niet op resultaat of persoon. 
- Ontdekken waar leerlingen goed in zijn. Leerlingen helpen en stimuleren om ergens in uit te 

blinken. Via spreekbeurten kunnen leerlingen bijv. eigen expertise tonen. 
- Nagaan of leerlingen beperkingen hebben. Daar rekening mee houden. Beperking 

bespreekbaar maken en vertalen in een positief initiatief (bijv. samen een spreekbeurt met 
hen maken over schaken en dyslexie, ADHD, gehoorproblemen of visuele beperkingen). 

 
Manier van lesgeven 

- Aan interesses van leerlingen appèleren, gedragsregels in de klas bijvoorbeeld vergelijken 
met regels die bij hun voetbalselectie gelden. 

- Inhoud: leer wat nuttig is. 
- Korte heldere uitleg via diverse kanalen (verbaal, visueel), veel oefenen en ontdekken. 
- Kort frontaal lesgeven, leerlingen veel zelf laten doen. 
- Pas op voor informatie-overkill (wereldkampioen Capablanca: ‘Ik weet niet veel, maar wat ik 

weet beheers ik goed.’). 
- Leerlingen bij de les betrekken via vragen. Voldoende wachttijd gebruiken. Daardoor 

reageren meer kinderen en de kwaliteit van antwoorden is beter. 
 

 
Nuttige bron:  Gratis boek Educational Psychology van Kelvin Seifert en Rosemary Sutton 
www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=5421.  

http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=5421


 
Eén van de deelneemsters had chocola meegenomen voor de laatste les van deze serie. 

 

 
Ter afsluiting van de lesserie gaf Karel een simultaan. Met commentaar bij de zetten. 

 
 
 



André en Peter - Karel 
Senioren Bolwerk simultaan, 08.11.2017 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.d4 exd4 5.Pxd4 Lc5 6.Lf4 0–0 [6...Lxd4 Als je niet kijkt, zie je niets. 
Volgens Johan Cruijff. Zwart kan tot twee keer een stuk winnen.] 7.e5 Pe8 8.Pxc6 bxc6 9.Lc4 d5 
10.exd6 cxd6 11.0–0 De witten hebben keurig gerokeerd en hun stukken ontwikkeld 11...d5 12.Ld3 
f5 13.Dh5 Pf6 14.Dh3 Pe4 15.Le5 Dg5 16.Pxe4 Deze ruil heeft grote nadelen 16...fxe4 Lijnruiming en 
aanval op een stuk 17.Le2 Lxh3 18.g3 Lxf1 19.Kxf1 Dxe5 0–1 
 

Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/8/Game15566687.html. 

 

 
Zaaloverzicht bij simultaan.  

 
Schaken voor senioren in Het Bolwerk: afsluiting met simultaan 
In Het Bolwerk is een beginnerscursus ‘schaken voor senioren’ afgerond. Leraar was Karel van Delft. 
Informatie over de cursus: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 
 
De achtste en laatste les was woensdagmorgen 8 november. Er waren zeven deelnemers. We 
dronken koffie en begonnen met zelf schaken. Els en Lies speelden een afgebroken partij uit. We 
voerden de stelling in programma Fritz in en beoordeelden de stelling (materiaal, ruimte, tijd, 
positioneel en tactisch). Ook bespraken we de eindstelling Koning-dame versus Koning-loper. Die kun 
je invoeren in de Nalimov database: www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb. 
Van de Tutor methode bespraken we de onderwerpen ‘en passant’ slaan en pionpromotie. 
Tot slot gaf Karel een simultaan, terwijl hij toelichting op zetten gaf. 
 

Nieuwe seniorencursussen 
Woensdagmorgen 10 januari 2018 beginnen er weer series van tien schaaklessen voor senioren. 
Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor mensen die al een beetje kunnen 
schaken. Van de huidige deelnemers gaan in ieder geval deelnemers door in die groep. 
De lesseries kosten 55 euro, inclusief koffie.  
Deelnemers krijgen ook documentatie en oefenmateriaal (boekje ‘Ik leer schaken’, app Chessmatec). 

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/8/Game15566687.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb


 
IM Alexander Kabatianski is aan zijn 20e seizoen voor Apeldoorn begonnen. 
Eerste, meest recente en winstpartij op GM Reinderman in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/10/Game10227515.html 
 

 

 
Zaaloverzicht. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/10/Game10227515.html


 
IM Thomas Beerdsen denkt. 

 
 

 
GM Sipke Ernst – GM Roeland Pruijssers. 



Belangrijke overwinning: MuConsult Apeldoorn - Groninger Combinatie 6-4 
Merijn van Delft meldt: 

 

 
 
In de derde ronde van de Meesterklasse stond het cruciale duel tussen MuConsult Apeldoorn en 
Groninger Combinatie op het programma. Beide teams stonden nog op nul matchpunten en waren 
gebrand op de overwinning. Groningen speelde met vier grootmeesters, maar daar stond tegenover 
dat de Apeldoornse topspelers het recente toernooi in Hoogeveen domineerden. Het werd een zeer 
spannende wedstrijd waarin het alle kanten op kon. 
Nico Zwirs opende de score met een lekkere aanvalspartij tegen Jan Baljé. In een stelling met 
geïsoleerde d-pion leverde de thematisch opstoot d4-d5 al snel winnend voordeel op en het 
dameoffer op het laatst was leuk voor de fans. Thomas Beerdsen kwam zeer ongelukkig uit de 
opening tegen Maurice Schippers en kwam al snel verloren te staan. Met enig kunst- en vliegwerk 
wist onze man zich er nog uit te wurmen en met remise te ontsnappen. Tussenstand 1,5-0,5 voor 
Apeldoorn. 
Ondertussen waren we op een aantal borden in de problemen gekomen. Tim Lammens liet een 
kwaliteitsoffer op f6 toe, waarna de stelling makkelijker speelde voor wit. Bonno Pel kreeg het 
initiatief en maakte het goed af. Roeland Pruijssers won een knappe partij van Sipke Ernst. Wellicht 
dat wit's h4-h5 iets te creatief was, waarna zwart doortastend counterde. Vervolgens ging het mis op 
twee borden. Arthur van de Oudeweetering kwam niet onder de druk vandaan tegen Eelke de Boer 
en ook deze aanvalspartij werd bekroond met een leuk dameoffer. Max Warmerdam kwam in de 
tijdnoodfase nog even terug in de partij tegen Sergey Tiviakov, maar de zeer ervaren grootmeester 
trok de partij alsnog rap naar zich toe. Tussenstand 2,5-3,5 voor Groningen. 
Stefan Kuipers deed wat terug namens Apeldoorn door het zware stukken eindspel tegen Daan 
Brandenburg vakkundig in winst om te zetten. Sjef Rijnaarts had net als de vorige ronde de heftigste 
partij van de dag. Tegen Jan Werle was de stelling urenlang zeer complex met kansen voor beide 
partijen. De zwarte centrumpionnen en lopers zagen er zeer dreigend uit en Jan kwam daadwerkelijk 
gewonnen te staan, maar Sjef rommelde zich eruit en plaatste een dodelijke counter. Zelf had ik in de 
tijdnoodfase mijn gewonnen stelling weggegeven tegen Jasper Geurink, maar wist ik het eindspel 
uiteindelijk alsnog te winnen. Dat Alexander Kabatianski te weinig eindspelvoordeel over had tegen 
Erik Hoeksema maakte toen niet meer uit. 
 

Partijen MuConsult Apeldoorn – Groninger Combinatie in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/6/Game3705734.html 

 

Video MuConsult Apeldoorn – Groninger Combinatie 
www.youtube.com/watch?v=IzBZa1Ln_yw&feature=youtu.be  

 

Verslag op site Schaakstad Apeldoorn met gameviewer 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2017/11/06/belangrijke-overwinning 

 

KNSB: Ranglijsten en standen 
https://knsb.netstand.nl/scores/index/6 

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/6/Game3705734.html
http://www.youtube.com/watch?v=IzBZa1Ln_yw&feature=youtu.be
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2017/11/06/belangrijke-overwinning/
https://knsb.netstand.nl/scores/index/6


Informatie Schaakstad - MuConsult Apeldoorn: 
Site: schaakstad-apeldoorn.nl 
Facebook: facebook.com/schaakstadapeldoorn 
Foto’s: plus.google.com/+schaakstad 
Twitter: twitter.com/Schaakstad  
 
Aanvalspartij Nico Zwirs 
Nico Zwirs meldt: 
Afgelopen weekend speelde ik tegen Jan Baljé. De partij had twee hoogtepunten. Het eerste 
hoogtepunt is na 14.Tc1!!.  
 

 
 
Een dubbel uitroepteken, omdat het een profylaxe zet is die twee dreigingen tegen houdt. Zoals mijn 
oud trainer Lucas Smid zei: twee vliegen in één klap. Het zwarte plan was …Pd5 spelen om stukken te 
ruilen en ruimte te maken om verder te ontwikkelen. 14… Pd5? Faalt nu op 15. Pxd5 xd5 16. Txc6 xc6 
en 17. Lxe7 met kleine kwaliteit winst. De tweede zwarte dreiging was … Td8. Op 14… Td8 komt nu 
15. Pa4 Dc7 16. b5 en wit wint een stuk. Na 14… Ld7 volgde 15. d5! waarna het snel uit was. Niet veel 
later stond het zo:  
 

        
 
Hier maakte ik de partij mooi af met 23. Dxh6! xh6 25. Ld4+ f6 26 Lxf6#  
Een mooi plaatje al zeg ik het zelf.  
 
Zwirs, Nico - Baljé, Jan 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Bb4 7. cxd5 Nxd5 8. Bd2 Nc6 9. Bd3 O-O 10. 
O-O Nf6 11. Bg5 Be7 12. a3 Qa5 13. b4 Qb6 14. Rc1 Bd7 15. d5 Nxd5 16. Nxd5 exd5 17. Rxc6 Qxc6 
18. Bxe7 Rfe8 19. Bc5 Qa4 20. Bc2 Qxa3 21. Ng5 h6 22. Qh5 Be6 23. Bh7+ Kh8 24. Qxh6 gxh6 25. 
Bd4+ f6 26. Bxf6# 1-0 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://plus.google.com/+schaakstad
http://twitter.com/Schaakstad


 
 

 
 
IM Thomas Beerdsen wint blind huiskamertoernooi  
IM Thomas Beerdsen heeft blind een huiskamertoernooi gewonnen met 5,5/6. Dat gebeurde 
donderdagavond 2 november ten huize van Theo Visschedijk. Thomas had per partij vijf minuten 
bedenktijd. Zijn tegenstanders hadden zeven minuten en speelden voor Thomas zijn zetten.  
Video: www.youtube.com/watch?v=DzPdE7-d8f4&feature=youtu.be. 
 

Beerdsen, Thomas - Kabanof, Nikolai - 02.11.2017 Commentaar Thomas Beerdsen 

1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.h4 h5 5.Ph3 Pd7 6.Pg5 e5?? Dit verzwakt teveel. [6...Ph6] 7.Lc4 Ph6 
8.Lxf7+! Pxf7 9.Pe6 De7 10.Pd5 Dxe6 11.Pxc7+ Ke7 12.Lg5+?? Ik dacht een handig tussenschaakje te 
geven, maar ik was het paard op f7 vergeten. 12...Pxg5 13.Pxe6 Pxe6–+ Zwart heeft 4 stukken voor 
de dame en staat daarmee gewonnen, maar uiteindelijk wist ik dit nog te winnen. 1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/13/Game761109.html.  

http://www.youtube.com/watch?v=DzPdE7-d8f4&feature=youtu.be
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/13/Game761109.html


 
 
London Chess Conference 2017 programma 
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. 
Het programma is in grote lijnen bekend: http://londonchessconference.com/2017-programme. 
Coördinator van de conferentie is John Foley. ChessPlus site John Foley: http://chessplus.net/wp.  
Medeorganisator is IM Stefan Löffler. Zie ook www.zeit.de/autoren/L/Stefan_Loeffler/index.xml.  
 

 
 
Informatie: 
www.eventbrite.co.uk/e/london-chess-conference-2017-scholastic-chess-tickets-38096742382 
http://londonchessconference.com/2017-conference-announced. 
 

 
Zaaloverzicht conferentie 2016. 

 
Beschouwing over eerdere conferenties:  
http://londonchessconference.com/the-impact-of-the-london-chess-conference. 
Zie voor video’s over eerdere chess conferenties www.chesstalent.com.  
 

 
London Chess Classic: www.londonchessclassic.com. 

http://londonchessconference.com/2017-programme/
http://chessplus.net/wp
http://www.zeit.de/autoren/L/Stefan_Loeffler/index.xml
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/


 
 

Magnus Carlsen vs 1600 player - 8 things to learn!  
De Nederlandse wereldkampioen Max Euwe schreef het boek ‘Meester tegen amateur’. 
Dat komt bijvoorbeeld regelmatig aan de orde in de Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn.  
Vaak blijven in een partij allerlei thema’s onder de oppervlakte. Vergelijk het met een ijsberg 
waarvan je maar een klein deel boven water ziet. In partijen waarin een veel sterkere speler tegen 
een zwakke speler speelt komen leerzame thema’s duidelijker aan de orde. Dat is leerzaam. 
Dat geldt ook voor een video over een winstpartij in een simultaan van wereldkampioen Magnus 
Carlsen. Zie www.youtube.com/watch?v=0LlJosnaOQk.  
Tip: noteer aandachtspunten en vergelijk ze met je eigen partijen. 
 
 

 
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijst
ellingen/onderwijs/vrijstelling_in_het_onderwijs  
 

Btw-tarieven schaaktrainers en schaakleraren 
Schaken is een sport. Schaken is ook een onderwijsvak.  
Trainers en leraren die als ondernemer btw-plichtig zijn hebben te maken met diverse btw-tarieven. 
Onderstaand overzichtje is gebaseerd op contact met de Belastingdienst in Zwolle.  
 
Btw vrijgesteld 
Als schaken onderdeel is van het lesrooster op scholen. Schaken is dan een schoolvak. Zelfstandig 
ondernemers die deze lessen geven zijn vrijgesteld van btw. 
Btw 6 procent 
‘Geven van gelegenheid tot sporten’ in een ruimte die je zelf beheert. Je bent zelf organisator en 
huurt (of hebt gratis beschikking over) een ruimte in bijvoorbeeld een denksportcentrum, buurthuis 
of school. Of je geeft een training in je eigen huis. Bepalend is of je zelf de ruimte beheert tijdens de 
training. Dit tarief geldt ook voor naschoolse schaaklessen. 
Btw 21 procent 
Als je op uitnodiging trainingen geeft. Bijvoorbeeld bij een schaakclub, buurthuis of bij privépersonen 
thuis. Schaaklessen geven bij een BSO vallen onder dit tarief omdat BSO geen onderwijs is. 

Btw schaaklessen via internet 
Als de klant zich in Nederland bevindt geldt 21 procent. Voor schaaklessen waarbij de klant zich in of 
buiten de EU bevindt: zie www.belastingdienst.nl en zoek op ‘Digitale diensten in en uit het 
buitenland’.  

http://www.youtube.com/watch?v=0LlJosnaOQk
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/onderwijs/vrijstelling_in_het_onderwijs
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/onderwijs/vrijstelling_in_het_onderwijs
http://www.belastingdienst.nl/


 
FM Ben Dardha (links) vs FM Armen Hachijan. (beeld uit video, Apeldoorn, 8 oktober 2016) 
 

 
FM Daniel Dardha. (Beeld uit ATV reportage) 

 
Quote: Herhaling is moeder van het leren en de vader van de verveling 
Een Russisch gezegde luidt: ‘Herhaling is de moeder van het leren’. 
Karel van Delft vertelde dat tijdens een trainerscursus in 2014 bij ‘Go for Grandmaster’ in België. 
Trainer FM Ben Dardha citeerde een Albanees gezegde: ‘Herhaling is de vader van de verveling’. 
Hoe verhouden die gezegdes zich? Zijn ze allebei waar? Wat kun je er als schaaktrainer mee?   
De oplossing ligt in variatie. Bijvoorbeeld bij tactiektraining is het nodig onderwerpen te herhalen, 
maar je kunt verschillende stellingen en verschillende methoden gebruiken.  
 
FM Ben Dardha is de vader en trainer van het Belgische jeugdtalent Daniel Dardha (2005), die 
inmiddels een FIDE-rating van 2229 heeft. 
Video ‘Familie Dardha doet niets liever dan schaken’: www.youtube.com/watch?v=QzddGDCHNU8  
www.schaakkringdeurne-zuid.net/daniel-dardha-wereldkampioen-snelschaken-bij-14-jarige 
www.schaakkringdeurne-zuid.net/daniel-dardha-europees-jeugdkampioen-rapid-2017-min-12 
www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=153978. 

http://www.youtube.com/watch?v=QzddGDCHNU8
http://www.schaakkringdeurne-zuid.net/daniel-dardha-wereldkampioen-snelschaken-bij-14-jarige/
http://www.schaakkringdeurne-zuid.net/daniel-dardha-europees-jeugdkampioen-rapid-2017-min-12
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=153978


Ben Dardha mailt als aanvulling hier op: 
Ook al is herhaling vervelend, het is in de dagelijkse training noodzakelijk en van groot belang:  
Herhaling is de vader van de verveling, maar zoals voor een vader moet je er respect voor hebben . 
Hieronder is een recente reportage op regionale TV over Daniel’s wereldtitel in snelschaken: 
https://atv.be/nieuws/video-12-jarige-deurnenaar-pakt-wereldtitel-schaken-51540. ‘ 
PS. Ondertussen is Daniel sinds september ook een FM 
 
Links trainingen Karel van Delft bij Go For Grandmaster: 
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/538-workshop-schaaktalent-bij-go-
for-grandmaster-in-belgie 
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/608-workshop-go-for-grandmaster-
20-december-2014 
 

Video KVDC MuConsult Apeldoorn en De Schaakmaat in KNSB 2e ronde competitie 8 oktober 2016: 
www.youtube.com/watch?v=I5TTC6npUSs&feature=youtu.be. 
 

 

Divers nieuws 
 

- Jeugdschaaktoernooi in Zwolle  
- Albert Heijn Bennekom BSV Schaaktoernooi 2017 

- OSBO snelschaakkampioenschap 6 januari 2018 
- The Pie rule 
- KNSB Landelijke Themadag voor Kader Utrecht 9 december 
- Chessity Event 2017 
- Schachbundesliga weekeind 11-12 november 
- WK Junioren in Tarvisio met vijf Nederlanders  
- Russia’s Amazing People 
- Champions Showdown in Saint Louis 
- Great Moves: Learning Chess Through History 

- Sharp Endgames 
- Peter Lane - CHREST Models of Implicit Learning & Board Game Interpretation 
- Understanding Chess Mastery: Jennifer Shahade at TEDxBaltimore 2014 

 

 

 
 

Jeugdschaaktoernooi in Zwolle  
Zaterdag 2 december 2017  
De resultaten tellen mee in de IJSCO-competitie van de OSBO  
Aanvang: 1e ronde om 13:00 uur  
Zaal open: vanaf 12:15 uur  
Prijsuitreiking: rond 17:15 uur  
Prijzen: 3 bekers per groep van 8 deelnemers  
Indeling: op speelsterkte  
Speeltempo: 15 minuten per persoon per partij  
Locatie: De Terp, Radewijnsstraat 1, 8022 BG Zwolle  
Inschrijfgeld: €5 te betalen contant bij de zaal  
Aanmelden: via arjan999@gmail.com, onder vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, 
speelsterkte (IJSCO-rating/stap) en de schaakclub waar je lid van bent/huisschaker. De aanmelding is 
pas definitief na bevestiging! Foto’s van het toernooi worden gepubliceerd op www.zwols-sg.nl en 
www.facebook.com/groups/SchaakclubZSG. 

https://atv.be/nieuws/video-12-jarige-deurnenaar-pakt-wereldtitel-schaken-51540
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/538-workshop-schaaktalent-bij-go-for-grandmaster-in-belgie
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/538-workshop-schaaktalent-bij-go-for-grandmaster-in-belgie
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/608-workshop-go-for-grandmaster-20-december-2014
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/608-workshop-go-for-grandmaster-20-december-2014
http://www.youtube.com/watch?v=I5TTC6npUSs&feature=youtu.be
mailto:arjan999@gmail.com
http://www.zwols-sg.nl/
http://www.facebook.com/groups/SchaakclubZSG


 

    
 

Albert Heijn Bennekom BSV Schaaktoernooi 2017 
Zaterdag 9 december Denksportcentrum De Commanderij, Commandeursweg 44, Bennekom. 
Zeven ronden Zwitsers in drie groepen (A-groep iedereen, B onder 1800 elo, C onder 1600 elo  
(jeugd t/m 16 jaar korting 2,50 euro). Inschrijfgeld: 10 euro, (GM/IM gratis). Prijzen, zie site. 
Speeltempo 18 minuten plus 5 seconden per zet 
Aanvang 10 uur, prijsuitreiking uiterlijk 18 uur 
Contact: Rini Kreeft, 0318-415245 of 06-51601673, ahtoernooi@bennekomsesv.nl 
Site www.bennekomsesv.nl.  
Aanmelden: Opgave uiterlijk 8 december 2017 onder vermelding van rating + vereniging, liefst per e-
mail via ahtoernooi@bennekomsesv.nl 

 

 

 
 
OSBO snelschaakkampioenschap 6 januari 2018 
Georganiseerd door ASV in Arnhem. 
In Dagbesteding Het Pleijwerk, Vlamoven 22-24, Arnhem. Aanvang 11.00 uur. 
(Bedrijventerrein IJsseloord 1 - Presikhaaf). 
Gespeeld wordt volgens systeem Amsterdam, d.w.z. drie voorronden in vierkampen en vervolgens 
een dubbelrondige finalegroep, speeltempo 5 minuten p.p.p.p.  
Prijzen  
Finalegroep A 1e prijs: € 150,00 
Finalegroep B: 1e prijs: € 50,00 
Finalegroep C en volgende: 1e prijs: € 20,00 
Ook de 2e en 3e prijzen in de diverse groepen zijn geldprijzen.  
Inschrijven kan tot vrijdag 5 januari 21.00 uur onder vermelding van club en KNSB-rating bij: R. Wille 
e-mail: r.wille@planet.nl. 
Inschrijfgeld: 
€ 10,00 te betalen aan de speelzaal (IGM/IM zijn vrijgesteld van inschrijfgeld). Deelname aan dit 
jaarlijkse individuele snelschaaktoernooi staat open voor iedereen die lid is van de OSBO. 
Boekenverkoop: 
ASV zal aanwezig zijn met tweedehands schaakboeken, die tegen redelijke prijzen te koop zijn. De 
opbrengst komt ten goede aan schaakactiviteiten in Arnhem. 
Website: www.asv-schaken.nl en www.osbo.nl.  

 

mailto:ahtoernooi@bennekomsesv.nl
http://www.bennekomsesv.nl/
mailto:ahtoernooi@bennekomsesv.nl
mailto:r.wille@planet.nl
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.osbo.nl/


 

 
The pie rule 
Bron: www.quora.com/If-you-could-change-one-rule-of-chess-what-would-it-be.  
Instead of picking one player ahead of time to be white and go first, have Player 1 make a move for 
white, Then, Player 2 gets to decide which color they want to play as. This rule leads to fairer games, 
as Player 1 will have an incentive to make an opening move just strong enough for the game to be 
balanced. The pie rule is based on the principle of sharing a pie between two people; have one 
person cut, and the other decide which piece they want. The great thing is that it works for almost 
any game, not just chess. 
 

 

 
 
KNSB Landelijke Themadag voor Kader Utrecht 9 december 
www.schaakbond.nl/agenda/landelijke-themadag-voor-kader-0 
 
Op 9 december  wordt de Landelijke Themadag voor Kader gehouden in Utrecht. Deze dag is 
bestemd voor jeugdleiders, bestuursleden, schaaktrainers, arbiters en andere geïnteresseerden. 
Tijdens deze dag kunnen alle deelnemer drie workshops naar keuze volgen. Er zijn 19 workshops. 
Deelname kost 15 euro. Aanmelden voor 26 november.  
 
Onderwerpen (voor toelichting zie site): 
1)  Gaat het om de knikkers of om het spel - door Herman Grooten 
2)  Vergroten van begrip en inzicht - door Herman Grooten 
3)  Motiverende werkvormen - door Dolf Meijer 
4)  Hoe maken we schoolschaak tot een succes? - door Dolf Meijer 
5)  Hoe vind ik (assistent)trainers voor mijn schaakplannen op school en/of (buurt) schaakvereniging? 
-  door Jop Delemarre 
6)  Hoe geef ik schaakles met de Stappenmethode - door Jop Delemarre 
7)  Kinderen in de schaaksport begeleiden in hun mentale en psychologische ontwikkeling - door 
Anne-Marie Benschop 
8)  Van schoolschaak naar wijkschaak Project Kanaleneiland - door Anne-Marie Benschop 
9)  Hoe organiseer ik trainingen voor volwassen - door Eddy Sibbing 
10)  Hoe geef ik effectiever les met de Stappenmethode in Stap 1 - door Eddy Sibbing 
11)  De samenwerking tussen SBO, OSBO en SGS - door Erik Mijnheer 
12)  Hoe blijf je als club aantrekkelijk voor volwassenen - door Pascal Losekoot  
13)  Hoe organiseer ik een toernooi? - door Pascal Losekoot 
14)  Theorie en praktijk van verschillende competitiesystemen - door Frans Peeters 
15)  Veranderingen in het FIDE reglement inclusie vragenuurtje - door Paul Peters 
16)  Chessity  theorie en praktijk -  door Janton van Apeldoorn 
17)  4 Inzichten voor bestuurders - NOC*NSF door: Hikmet Weeling 
18)  4 inzichten over trainerschap - NOC*NSF door Hikmet Weeling 
19)  Trainersbegeleiding -  NOC*NSF 

http://www.quora.com/If-you-could-change-one-rule-of-chess-what-would-it-be
http://www.schaakbond.nl/agenda/landelijke-themadag-voor-kader-0


 

 
 

Chessity Event 2017 
Zondag 19 november Amersfoort. Deelname gratis. 
www.chessity.com/nl/chessity_event_2017 
Zie ook informatie in nieuwsbrief 61. 
 

 

 
 
Schachbundesliga weekeind 11-12 november 
www.schaaksite.nl/2017/11/11/bundesliga-2017-2018 
http://schachbundesliga.de/liveportal  
Alle partijen waren live te volgen. Ze zijn ook terug te zien. 
IM Thomas Beerdsen en FM Max Warmerdam spelen voor Mülheim Nord. 
   

 

 
 

WK Junioren in Tarvisio met vijf Nederlanders  
Van maandag 13 tot en met zaterdag 25 november wordt in Tarvisio (Italië) het WK junioren 
gehouden. Bij de jongens zijn vijf Nederlanders. GM Jorden van Foreest is als eerste geplaats. 
http://chess-results.com/tnr305835.aspx?lan=16&art=25&fedb=NED&flag=30&wi=821 
http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/2017/11/wk-junioren-in-tarvisio-met-vijf.html 
www.fideacademy.com/wjcc2017/junior   
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-junior-championship-2017#live  
 

 

 
 
Russia’s Amazing People 
Bijzondere schaakprestaties in shows: http://en.chessbase.com/post/russia-s-amazing-people. 

http://www.chessity.com/nl/chessity_event_2017
http://www.schaaksite.nl/2017/11/11/bundesliga-2017-2018
http://schachbundesliga.de/liveportal
http://chess-results.com/tnr305835.aspx?lan=16&art=25&fedb=NED&flag=30&wi=821
http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/2017/11/wk-junioren-in-tarvisio-met-vijf.html
http://www.fideacademy.com/wjcc2017/junior
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-junior-championship-2017#live
http://en.chessbase.com/post/russia-s-amazing-people


 

 
Blunder Magnus Carlsen vs Ding Liren, partij verzandde in remise, 11 november. 

 

 
Carlsen offert Lxh6 in eerste tien minuten partij 13 november en wint. 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/13/Game8128578.html.  

 

Champions Showdown in Saint Louis 
Vier matches van 11-14 november in Saint Louis (USA): Magnus Carlsen vs Ding Liren, Hikaru 
Nakamura vs Veselin Topalov, Fabiano Caruana vs Alexander Grischuk, Wesley So vs Leinier 
Dominguez.  
Saint Louis Chess Club: www.youtube.com/user/STLChessClub?feature=em-lss 
https://www.uschesschamps.com/2017-champions-showdown/2017-champions-showdown  
Terugblik Peter Doggers met link naar pgn-bestand met partijen: 
www.chess.com/news/carlsen-ding-biggest-champions-showdown-win.  

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/13/Game8128578.html
http://www.youtube.com/user/STLChessClub?feature=em-lss
https://www.uschesschamps.com/2017-champions-showdown/2017-champions-showdown
http://www.chess.com/news/carlsen-ding-biggest-champions-showdown-win


 

 
 
Great Moves: Learning Chess Through History 
www.nscfchess.org/parents-and-teachers/nscf-news/great-moves-chess-and-social-studies  
Boek preview: 
https://rolls.bublup.com/view/005-w-7c9d0566-fa40-4e75-9269-8afb3e69c46c 
 

 

 
 
Sharp Endgames 
Eindspelen bestuderen kun je het beste doen via een combinatie van basiskennis (bijv. ‘Just the facts’ 
van GM Alburt) en studies (bijv. boeken GM Afek). 
IM Esben Lund geeft in zijn boek zestien parameters om eindspelen te beoordelen. 
New In Chess: https://www.newinchess.com/sharp-
endgames?utm_source=New+In+Chess&utm_campaign=526e76db13-953A++-
+sharp+endgames+EURO&utm_medium=email&utm_term=0_44628fb704-526e76db13-246547429 
Voor een preview: https://www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/7756.pdf 
 
In het voorwoord schrijft GM Lars Bo Hansen: 

 

http://www.nscfchess.org/parents-and-teachers/nscf-news/great-moves-chess-and-social-studies
https://rolls.bublup.com/view/005-w-7c9d0566-fa40-4e75-9269-8afb3e69c46c
https://www.newinchess.com/sharp-endgames?utm_source=New+In+Chess&utm_campaign=526e76db13-953A++-+sharp+endgames+EURO&utm_medium=email&utm_term=0_44628fb704-526e76db13-246547429
https://www.newinchess.com/sharp-endgames?utm_source=New+In+Chess&utm_campaign=526e76db13-953A++-+sharp+endgames+EURO&utm_medium=email&utm_term=0_44628fb704-526e76db13-246547429
https://www.newinchess.com/sharp-endgames?utm_source=New+In+Chess&utm_campaign=526e76db13-953A++-+sharp+endgames+EURO&utm_medium=email&utm_term=0_44628fb704-526e76db13-246547429
https://www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/7756.pdf


 

 
 
Peter Lane - CHREST Models of Implicit Learning & Board Game Interpretation 
www.youtube.com/watch?v=D5HEellKh6Y&list=PLRMNVXvt79o0SZ3GcU9NOaqHMPjgpAHHj.  
 

 

 
 
Understanding Chess Mastery: Jennifer Shahade at TEDxBaltimore 2014 
www.youtube.com/watch?v=fPopQaY7Og4&list=PLRMNVXvt79o0SZ3GcU9NOaqHMPjgpAHHj&index=9  

Tekst op site: Jennifer is a chess champion, author, poker player and commentator. Her books Chess 
Bitch and Play Like A Girl both aim to bring more women and girls into chess.  She is the editor of the 
US Chess Federation website, a board member of the World Chess Hall of Fame and the co-founder 
of 9 Queens. 

http://www.youtube.com/watch?v=D5HEellKh6Y&list=PLRMNVXvt79o0SZ3GcU9NOaqHMPjgpAHHj
http://www.youtube.com/watch?v=fPopQaY7Og4&list=PLRMNVXvt79o0SZ3GcU9NOaqHMPjgpAHHj&index=9


 
Kalender en sites  

- 2 december jeugdschaaktoernooi Zwolle www.zwols-sg.nl 
- 3 december 3e CNE NK rapid met open Brainwave toernooi Amstelveen http://cne-nkrapid.nl 
- 9 december Bennekom rapidtoernooi www.bennekomsesv.nl 
- 6 januari 2018 OSBO snelschaakkampioenschap Arnhem www.asv-schaken.nl, www.osbo.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 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 

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018    
www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
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  
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http://www.bennekomsesv.nl/
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Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
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   

 
 
 

   Pupillenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018 
1 De Regenboog 1 6 De Terebint 

2 De Regenboog 2 7 Koningin Wilhelminaschool (KWS) 

3 De Sjofar 8 Hertog van Gelre 1 

4 De Wegwijzer 9 Hertog van Gelre 2 

5 De Schakel & Schaakmaat 10 Het Bolwerk 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
https://plus.google.com/+schaakstad
https://twitter.com/Schaakstad
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http://www.oajkschaken.nl/
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http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.vcsc.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TricksOnlyNL
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http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
http://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
https://twitter.com/ApesApeldoorn


Speelschema pupillen 2017-2018 

ronden datum speellokatie Aanvang 

1-2 Dinsdag 21 november De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

18.30u 

3-4 Dinsdag 16 januari De Sjofar  

Glazeniershorst 403/404 

18.30u 

5-6 Dinsdag 13 februari Hertog van Gelre 

Morellenlaan 47 

18.30u 

7-8 Dinsdag 13 maart KWS 

Prof Röntgenstraat 10 

18.30u 

9* Dinsdag 17 april De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

18.30u 

    

* prijsuitreiking 

 

 

Speelschema 10-kamp 

Ronde  

1 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6  

2 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2  

3 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7  

4 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3  

5 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8  

6 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4  

7 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9  

8 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5  

9 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1  

 

 

 

Aspirantenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018 
1 De Regenboog 1 7 De Diamant 1 

2 De Regenboog 2 8 De Diamant 2 

3 De Regenboog 3 9 Koningin Wilhelminaschool (KWS) 

4 De Sjofar 10 Sprengenpark 

5 De Zonnewende 11 De Pion 1 

6 De Schakel 12 De Pion 2 

 

 

Speelschema aspiranten 2017-2018 

ronden datum speellokatie Aanvang 

1-2 Dinsdag 28 november De Pion 

Laan van Charleston 75 

18.30u 

3-4 Dinsdag 23 januari De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

18.30u 

5-6 Dinsdag 20 februari De Sjofar  

Glazeniershorst 403/404 

18.30u 

7-8-9 Dinsdag 20 maart De Diamant 

Laan van de Leeuw 299 

18.30u 

10-11* Vrijdag 20 april De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

18.30u 

* prijsuitreiking 

 



Speelschema 12-kamp 

Ronde  

1 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

2 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 

3 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 

4 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 

5 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 

6 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 

7 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 

8 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 

10 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

11 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


