
       Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 65 – 28 december 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. 

 

 
Zaaloverzicht Stertraining Schaakacademie Apeldoorn. 
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    Gezond en voorspoedig nieuw jaar!  

 
De vorige nieuwsbrief 64 was in een licht pdf opgemaakt. Zie zwaardere versie: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2064%20
-%2014%20december%202017.pdf  

  
65e 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 278  abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (526 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 (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.  

 

Lessen onder schooltijd op scholen  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.  
Op diverse basisscholen 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. 
VMBO-school Sprengeloo: lessen aan mavo-klassen in december. 

 

Beginnerscursussen op scholen na schooltijd 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 leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Basisschool Het Woudhuis is een beginnerscursus met acht deelnemers. Vanaf 8 januari 2018 vervolg. 
Basisschool Hertog van Gelreschool beginnerscursus met 27 deelnemers. Vanaf 8 januari 2018 vervolg. 
Basisschool Berg en Bos school: vanaf vrijdag 26 januari twee niveaugroepen 15 lessen (15.15-16.30 uur). 
Basisschool Sint Victorschool waarschijnlijk maandagavonden vanaf eind januari. 
BSO ‘OOK bij Doomijn’ inventariseert bij alle vestigingen in Apeldoorn de behoefte aan schaaklessen.  

 

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 cursussen kosten 
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 individuele 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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Zaaloverzicht Meerkampen van de Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn. 
 
 

 
Sheet quiz. 
 



 
Workshop Nico Zwirs. 
 
 

 
Sheet quiz. Mist zwart 21…Pxf2 door een ‘restbild’?  
Partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/24/Game9994687.html. 
Video partij: www.youtube.com/watch?v=x3EYeO_8ZXQ.  

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/24/Game9994687.html
http://www.youtube.com/watch?v=x3EYeO_8ZXQ


 
Workshop IM Merijn van Delft. 

 
 

 
Sheet quiz. 

 
 



 
Tristan en Dries. 

 
 

 
Sheet quiz. 

 
 



 
Workshop Karel van Delft. 
 

 

 
Sheet quiz. 
 
 



 
Bas, Wouter, Jelle, Anja. 

 
Verslag Meerkampen Stertraining 
In Denksportcentrum Apeldoorn waren zondagmiddag 17 december de traditionele Meerkampen 
van de Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn. 
De Meerkampen bestaan uit negen onderdelen van een half uur en een snelschaaktoernooitje. 
Voor alle onderdelen konden de deelnemers punten verdienen. 
Naast schaaktechniek kwamen fysieke en psychologische (zelfmanagement, zelfstudie) kwesties aan 
bod. Die zaken komen samen in ‘Deliberate practice’: wat doe je, wanneer, waar, waarom en hoe?  
Als je toch traint, kun je het maar beter goed doen. Als je 5 procent van je tijd besteedt aan 
nadenken over hoe je traint, haal je minimaal het dubbele rendement uit die andere 95 procent.  
Het is een kwestie van inzichten verwerven en omzetten in routines (gedrag, denken, voelen). 
Er waren drie groepjes deelnemers die elk drie maal een workshop deden met IM Merijn van Delft, 
Nico Zwirs en Karel van Delft. 
 
Workshops Merijn  

1. Partijquiz   
2. Eindspelen   
3. Kloksimultaan  

Workshops Nico 
4. Dame-eindspelen 
5. Koningsaanval  
6. Profylaxe/wat dreigt de tegenstander? 

Workshops Karel  
7. Sheets met uitleg en vragen uit lezingenserie ‘Schaaktalent’ 
8. Minigames (S4C), uitleg site minigames www.jocly.com/#/games, 6 stellingen Alburt 
9. Lijst psychologische tips (boek Schaaktalent ontwikkelen, bijlage E4) 

 
Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=EWSHohDSUz4&feature=youtu.be.  
 
Info Stertraining Schaakacademie Apeldoorn: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.   

http://www.jocly.com/#/games
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Lisanne en Jessica lossen stellingen op van Solitaire chess.  

 
 

 
Ben en Lucas overleggen tijdens een partij tegen Lichess (www.lichess.org). 

 
 

http://www.lichess.org/


 
Snelschaken met klok na les over partij uit Euwe ‘Meester tegen amateur’. Voorgrond: samenvatting partij. 
Met die samenvattingen heeft Karel vroeger al getraind met onder andere Merijn van Delft, Thomas Beerdsen en Armen 
Hachijan. Het is een prima manier om beginselen van positioneel spel en strategisch denken te leren. 

 
Schaakschool Het Bolwerk oefent schaak-Engels 
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. 
Leerlingen kunnen op ieder moment mee gaan doen. 
 
De volgende lessen zijn woensdag 10 januari 2018. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 20 december de zeventiende training van dit 
seizoen. Er waren vier deelnemers. De meeste leerlingen waren naar kerstbijeenkomsten. 
 
Verslag 13.30 groep:   
Zes stellingen ‘Solitaire chess’. Tutor 1 H7 tien opgaven ‘mat in één’. De deelneemsters spreken naast 
Nederlands en Russisch ook een beetje Engels. Dat is de internationale schaaktaal. Het is handig als 
je ook Engelse schaakwoorden kent. We hebben daarom besloten dat we voortaan een klein deel 
van de les in het Engels doen. Daarbij vertaalt Karel naar het Nederlands. Een enkel woord klinkt wel 
grappig. Het Engelse woord voor stuk is namelijk ‘piece’. Samen hebben we bijna een half uur een 
partij tegen ‘Schaken is cool’ gespeeld. Op het eind speelden de kinderen onderling partijtjes. 
 
Verslag 14.45 groep en verslag 16.00 groep:  
Er waren dit keer maar twee deelnemers, we hebben dat gecombineerd. Eerst een partij tegen 
Lichess.org (www.lichess.org). We hebben ook bekeken welke mogelijkheden het online programma 
kent. Daarna hebben we uitgebreid partij 2 bekeken uit het boek ‘Meester tegen amateur’. Karel 
heeft samenvattingen van dat boek gemaakt. De schrijver van het boek is Max Euwe. Hij was de 
enige Nederlandse wereldkampioen schaken. Van het naspelen van die partijen kun je heel veel 
leren. Bijvoorbeeld combinaties (hoe werken stukken goed samen), maar ook hoe je een goede 
stelling opbouwt en hoe je plannen maakt. Ook speelden de deelnemers twee partijtjes met de klok. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
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Deelnemers seniorencursus in Het Bolwerk in het najaar. Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 

Nieuwe schaakcursussen voor senioren in Het Bolwerk 
In wijkcentrum Het Bolwerk beginnen weer series van tien schaaklessen voor senioren.  
De eerste wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen 10 januari 2018. 
Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners.  
Van 10.30 – 12.00 uur voor mensen die al kunnen schaken. 
 
Deelnemers krijgen oefenmateriaal: boekje 'Ik leer schaken' en de app Chessmatec. 
Naast senioren zijn ook andere volwassenen welkom. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift). 
Schaakleraar is Karel van Delft. 
De lesseries kosten 55 euro, inclusief koffie of thee. 
 
Aanmelden en contact 
Contact is mogelijk door een e-mail te sturen naar Karel van Delft, karel@kvdc.nl. 
Persoonlijk contact kan ook via 06-22226928. 
Vermeld bij aanmelden graag: naam, adres, telefoon, emailadres en schaakniveau. 
 

Wat schaken voor ouderen kan betekenen beschrijft Karel van Delft in een artikel: 
www.schaaktalent.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf 
RTV Apeldoorn radio interview met Karel van Delft over cursussen, vrijdag 29 december 14.30 uur in 
programma Matinee: www.rtvapeldoorn.nl.  

 

Hersengymnastiek 
Schaken is een nieuwe uitdaging. 
Schaken is gymnastiek voor het brein. 
Schaken is leuk. 
Schaken levert nieuwe contacten op. 
Schaken kun je met vrienden en bekenden doen. En met kleinkinderen. 
Schaken kun je doen op een computer en via internet. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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Concentratie tijdens een gezamenlijke partij tegen schaakprogramma ‘Schaken is cool’. 

 

 
Beeld uit video die leraar Karel en enkele kinderen hebben gemaakt. 

 
Schaaklessen op Paulusschool 
Op de Paulusschool in Utrecht krijgen leerlingen van groep 4a en 4b onder schooltijd tien keer een 
wekelijkse schaakles van Karel van Delft. Deelname is vrijwillig, in totaal doen 37 kinderen mee. 
De twee groepen zijn elk verdeeld in twee niveaugroepen, beginners en kinderen die de regels al 
kennen. De kinderen krijgen een half uur les en gaan een half uur op de gang zelf schaken.  
Alle kinderen hebben een kopie van het boekje ‘Ik leer schaken’ gekregen. 
Karel en enkele kinderen hebben een video gemaakt van lessen: 
www.youtube.com/watch?v=xP7OG3yZe3s&feature=youtu.be.  

http://www.youtube.com/watch?v=xP7OG3yZe3s&feature=youtu.be


 
 

 
 

Schaaklessen op Sprengeloo 
Vier MAVO 1-klassen van VMBO-school Sprengeloo in Apeldoorn kregen 20 en 21 december onder 
schooltijd schaaklessen van Karel van Delft.  
De directie van de school vindt schaken belangrijk. Je leert via schaken problemen oplossen en 
plannen maken. Ook leer je beter concentreren en kritisch over jezelf nadenken.  
De lessen duurden 100 minuten. In de lessen kregen leerlingen uitleg over de spelregels en aanvallen 
en verdedigen (‘schaken is een vechtsport met je hersens’). Ze speelden diverse minigames: kat en 
muizen (dame tegen acht pionnen), paarden slaan pionnen alsook Square4Chess. Als je al kan 
schaken mocht je partijtjes spelen. Karel liep rond om uitleg en tips te geven.  
Een derde van de leerlingen heeft al schaken geleerd op de basisschool of van familie.  
Bij voldoende belangstelling begint de school een naschoolse schaakclub. 



 
NB maandag moet zijn woensdag. 

 
Spellenmiddag CODA met schaakactiviteiten 
CODA houdt op woensdag 3 januari 2018 van 13 tot 16 uur een gratis toegankelijke Spellenmiddag. 
Schaakacademie Apeldoorn is daar ook aanwezig. 
Je kunt in een stand schaken, minigames spelen en op een laptop tegen een schaakcomputer-
programma schaken. 
Karel van Delft geeft informatie over diverse activiteiten van Schaakacademie Apeldoorn, waaronder 
de wekelijkse schaakschool Het Bolwerk. 
 
 

 
 
OSBO vraagt aandacht voor Verklaring Omtrent Gedrag 
Jeugdleider Peter Bongers van de Oostelijke Schaakbond (OSBO) meldt in een mailing aan de 
jeugdleiders van verenigingen:  
 
Er is de laatste tijd veel te doen in de media m.b.t. allerlei vormen van ongewenst gedrag, ook in de 
sportwereld. Ook in de laatste ALV van de OSBO  is daar aandacht aan besteed. 
Dat roept ook weer vragen op m.b.t.  het al dan niet verplicht hebben van een verklaring voor goed 
gedrag voor jeugdleiders die in de schaaksport actief zijn. Ik heb begrepen dat via onderstaande link 
het mogelijk is om gratis een dergelijke verklaring aan te vragen. 
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen…  
www.nocnsf.nl/vog/aanvragen.  

http://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen


 
Meer foto’s van Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/6M3a8lN2Ogrejv9u1 

 

 
FM Hachijan – IM Christian Braun na 63. Pe1. Wit geeft remise in gewonnen stelling. Studie-achtig. 

https://photos.app.goo.gl/6M3a8lN2Ogrejv9u1


 
IM Christian Seel – IM Merijn van Delft. Krachtzet 14…Pe5!. Variant: Na 15. Dxe5 0-0-0.  
 

 
IM Stefan Kuipers – FM Ivo Wantola. Na 68…Ke7, 69. Lh7 was het uit.  



 
 
MuConsult Apeldoorn verslaat Voerendaal 
MuConsult Apeldoorn boekte zaterdag 16 december een belangrijke overwinning op Voerendaal.  
Het team staat nu achtste in de Meesterklasse. FM Sjef Rijnaarts heeft een verslag geschreven: 
 
Zaterdag was een belangrijke wedstrijd, omdat we onder de degradatiestreep stonden en dit een 
gelijkwaardige tegenstander was en we hier dus onze kans moesten pakken. Iedereen was hier goed 
van doordrongen en we waren allemaal scherp. 
Dat bleek vooral in de beginfase, want die zag er goed uit. Merijn won snel een pion na een blunder 
van zijn tegenstander. De volgende borden oogden als prettig openingsvoordeeltje: Alexander, 
Stefan, Max, Thomas en Armen. Arthur en ik leken al snel gelijkgemaakt te hebben met zwart. Alleen 
bij Nico en Tim maakte ik me zorgen: Nico had een pion (of twee) geofferd, waarbij ik niet direct zag 
of er voldoende tegenspel was en Tim verloor een kwaliteit tegen Daniel Hausrath (wel met wat 
compensatie). 
In het derde en vierde uur vallen altijd de eerste beslissingen, omdat dit de eerste tijdscontrole is. 
Alexander had ineens gewonnen op tijd, onze Beer had een stuk mee gesnoept en dus gewonnen, 
Arthur had inderdaad de remise gepakt en Nico was niet in staat zijn tegenstander te trucen en 
verloor. Zo stonden wij 2½–1½ voor. 
Merijn stond nog steeds duidelijk gewonnen. Daarnaast stonden Armen, Stefan en Max nog steeds 
prettig. Zelf stond ik nog steeds solide maar Tims stelling was verder afgegleden en stond verloren 
(op zet 31. .., had hij b6!, gemist waarmee hij een machtig paard op c5 had kunnen realiseren). 
Stefan had een heerlijke stelling waarbij hij heel de dag kon manoeuvreren en drukken, en zou 
verwachten dat zijn tegenstander, Ivo Wantola, vanzelf een keer breekt. Kortom een positief saldo. 
Armen gaf in tijdnood en onder de illusie dat zijn tegenstander gelijk had gemaakt in gewonnen 
stelling ten onterechte remise. Niet veel later maakte ook ik remise en snel daarna won Merijn: 4½–
3½ voor. Stefan had nog steeds de stelling met eeuwige druk, maar Wantola stond nog steeds. Max 
had in het middenspel afgewikkeld naar ongelijke lopers om zo zijn aanval kracht bij te zetten. De 
aanval sloeg echter niet door en hij was nu zelfs gedwongen om een ongelijke loper eindspel (met 
torens) met een pion minder te verdedigen. Hij verloor nog een tweede pion en zijn tegenstander, 
Valentin Buckels, miste op zet 69. …, b2, 70. Tb1, Tb3!, 71. Lxb2, Tb7 gevolgd door La2. Hierdoor kon 
Max nog blijven vechten voor een halfje. 
Na heel de dag taai te hebben verdedigd beging Ivo Wantola op zet 68 een blunder: hij gaf een stuk 
en daarmee de partij weg. Daarmee was de overwinning binnen: 5½–3½. Ondertussen kwam Max 
ook steeds dichter bij het halfje en hij had de vrije b-pion gewonnen. Valentin Buckels bleef 
proberen, maar wist niet verder te komen dan in remise te berusten: 6–4. Een mooie, verdiende en 
hele belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie. 
 
Site Schaakstad Apeldoorn: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2017/12/17/muconsult-apeldoorn-verslaat-voerendaal.  
 
Partijen Voerendaal – MuConsult Apeldoorn 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/18/Game48637750.html  

 
KNSB:  
www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-mailing-ronde-5-gedetailleerd  
www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse-20172018 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2017/12/17/muconsult-apeldoorn-verslaat-voerendaal
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/18/Game48637750.html
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Condigne Open NK Schaken 
Toernooidirecteur en voorzitter van de Stichting Open Nederlands Kampioenschap Schaken 
Ap Lammers meldt: 
 
Wij hopen u ook in het komende jaar te begroeten in Dieren bij het Condigne Open NK, het grootste 
open schaaktoernooi in Nederland, dat van 23 juli tot en met 2 augustus wordt gehouden. Schrijf het 
alvast in uw agenda! 
Het Condigne Open NK en de Bondswedstrijden bloeien weer volop. 2018 wordt een heel speciaal 
jaar voor ons evenement: het is de 50ste keer dat het plaatsvindt in de gemeente Rheden, en 
tegelijkertijd de 40ste keer dat het Grandcafé/schouwburg/zalencentrum en de Sporthal Theothorne 
ons ontvangen. De aanloop tot de jubileumeditie gebruiken wij om het toernooi in de regio extra 
onder de aandacht te brengen, bij de jeugd én bij oudere schakers. Wij zetten ons ook in om de 
toernooibezetting nog sterker te maken dan in de afgelopen jaren. En ter ere van het jubileum is er 
een boek in de maak over 50 jaar schaken in Rheden, dat elke deelnemer aan deze editie gratis zal 
ontvangen. 
Over enkele weken zullen wij u meer concrete informatie sturen over dit speciale jubileumtoernooi. 
Wij hopen u weer welkom te heten in de schaakzomer van 2018. En... geeft u de boodschap door aan 
uw schaakvrienden! 
Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website www.schaken.nl/onk, en de ontwikkelingen 
zijn natuurlijk ook te volgen op Facebook en Twitter. 
 
 

 
Dameoffer van GM Sipke Ernst tegen Dries Wedda. Ronde 1 Groningen. Hoe sterk zijn twee lopers tegen een dame? 

http://www.schaken.nl/onk


 
IM Thomas Beerdsen forceerde tegen IM Sameer Kathmale remise door loper- en kwaliteitsoffer toe te staan (ronde 4). 
Partij in gameviewer Follow Chess: http://live.followchess.com/#!groningen-open-2017/1147121244.  
 
 

 
IM Stefan Kuipers: Today I was on the receiving end of a positional masterclass. Tried my best to prevent this position, 
but failed :-)  (ronde 4) 
 

http://live.followchess.com/#!groningen-open-2017/1147121244


 
 

Schippers, Maurice (2302) - Beerdsen,Thomas (2419)  
(5), 26.12.2017 (commentaar Thomas Beerdsen) 
1.e4 c5 2.Pf3 a6 3.c4 Pc6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 e6 6.Pc3 Dc7 7.Le2 Pf6 8.0–0 h5 9.Pxc6 dxc6 10.f4 Lc5+ 
11.Kh1 e5 12.f5 Ld7 13.Lg5 0–0–0 14.Dc1 Tdg8 15.Tb1 Pg4 16.Lxg4 hxg4 17.Le3 Ld4 18.Pe2 c5 
19.Pc3 Th5 20.g3 Tgh8 21.Tf2 Lxc3 22.Dxc3 Dc6 23.Dxe5 Lxf5! Wint geforceerd materiaal. Er zijn 
teveel dreigingen. 24.Kg1 [24.Txf5 Txh2+ 25.Kg1 Th1+ 26.Kf2 T8h2#] 24...Lxe4 25.Dxg7 Lxb1 26.Txf7 
Lg6?? Mist mat. 27.Tf6 Dh1+! Maar nu zag ik het wel :-)[27...Dh1+ 28.Kxh1 Txh2+ 29.Kg1 Th1+ 30.Kf2 
T8h2#]  0–1 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/27/Game13652437.html  
 

 

 
 

Apeldoorners in Chess Festival Groningen 
Enkele spelers van MuConsult Apeldoorn en deelnemers aan de Apeldoornse Stertraining doen mee 
in de A-groep van het Chess Festival Groningen van 22-30 december. Zie site www.chessfestival.nl. 
Partijen op de hoogste borden zijn live te volgen en als pgn-bestand te downloaden. 
 
De engine zag het een tijdje rooskleurig in voor zwart in de partij Sipke Ernst – Dries Wedda. 
Ervaringsregel is een grootmeester moet je twee keer verslaan: fout afstraffen en afmaken. 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/23/Game8430375.html.  
 
IM Stefan Kuipers kreeg les van GM Sergei Tiviakov. 
Bron illustratie: Follow Chess, een app voor Android om live partijen mee te kunnen volgen.  
Zie ook website www.followchess.com met partij Tiviakov – Kuipers in gameviewer: 
http://live.followchess.com/#!groningen-open-2017/-1721746010. 
Stefan meldt dat hij op Facebook enkele highlights heeft gezet: www.facebook.com/TricksOnlyNL.  
Voor online kanalen van Stefan zie het sites-overzicht onder in deze nieuwsbrief. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/27/Game13652437.html
http://www.chessfestival.nl/
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/12/23/Game8430375.html
http://www.followchess.com/
http://live.followchess.com/#!groningen-open-2017/-1721746010
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL


 
 

 
Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen.  

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


 
 
Een weekschema is een hulpmiddel bij Deliberate Practice. Bron: studiegids Stertraining Schaakacademie Apeldoorn.  

 

 
 
Een doorlopende leerlijn bevat leeronderdelen. Bron: studiegids Stertraining Schaakacademie Apeldoorn. 

 

 
 
Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen.  

http://www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen


 
 
Bron: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst (schaaktechnisch en psychologisch). 

 

  
 
Sheets uit lezingenserie ‘Schaaktalent’ van Karel van Delft. 
De serie bestaat uit 18 modulen en 565 sheets. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie. 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie


  
 
 

  



  
 
 
 

 



  
 
 
 

  
 
 
 



Deliberate Practice 
‘Deliberate practice’ is bewust en geconcentreerd oefeningen uitvoeren die gericht zijn op een 
bepaalde taak, waarbij wedstrijdomstandigheden worden nagebootst. 
Het is daarbij belangrijk dat iemand gemotiveerd is en zich bewust is wat, waarom en hoe hij traint. 
De inhoud van de training is toegesneden op het niveau van de sporter. Via feedback krijgt hij van 
een trainer te horen of hij goed traint en wat verbeterpunten zijn.  
Om vaardigheden goed te oefenen moeten oefeningen regelmatig gedaan worden. 
De trainer moet goede oefeningen kiezen. Een oefening is goed als het je moeite kost, maar het wel 
mogelijk is om een goed resultaat te boeken. Daarnaast moeten oefenstellingen een thema bevatten 
dat vaker terugkomt in wedstrijden. 
Je kunt bijvoorbeeld vijf minuten krijgen om een klein plan in een schaakstelling te bedenken. 
Succeservaringen bevorderen motivatie: inspanning loont.  
Door wedstrijdomstandigheden na te bootsen leer je je beter te concentreren en kun je betere 
resultaten boeken.  
 
Voor schakers is deliberate practice belangrijk als ze de ambitie hebben optimaal te presteren.  
Een doordachte trainingsleer is zeker geen gemeen goed in de schaakwereld. 
Voormalig Nederlands bondscoach GM Vladimir Chuchelov uitte daarover kritische opmerkingen in 
een interview met Karel van Delft. Zie het artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ op de site van het Max 
Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk.  
Chuchelov zegt onder meer: 'De zelfstudie kan veel efficiënter. Veel uren maken is niet de sleutel tot 
succes. Je moet je energie goed gebruiken. Trainen alsof je met een wedstrijd bezig bent. Je moet 
helemaal opgaan in wat je doet, weten wat je doet en waarom. Je kunt beter een paar uur helemaal 
geconcentreerd en gemotiveerd bezig zijn, dan veel uren halfslachtig. Als de focus ontbreekt kun je 
beter ontspannen, of praktische dingen doen die je toch moest doen. Veel jeugdige talenten zijn zich 
daar niet van bewust.’  
 
Bij deliberate practice gaat het niet alleen om schaaktechnische zaken. Ook mentale en fysieke 
aspecten spelen een rol.  
Een trainer kan daarbij waardevolle adviezen geven. Heeft zijn pupil bijvoorbeeld een ‘growth 
mindset’ of een ‘fixed mindset’. Is hij uitgerust als hij traint, is er voldoende zuurstof in de ruimte, 
wat is de temperatuur? Enzovoort. 
 

Als je toch traint, kun je het maar beter goed doen. Als je 5 procent van je tijd besteedt aan 
nadenken over hoe je traint, haal je minimaal het dubbele rendement uit die andere 95 procent.  
Het is een kwestie van inzichten verwerven en omzetten in routines (gedrag, denken, voelen). 

 
Wetenschappers, trainers en journalisten hebben onderzoek gedaan naar deliberate practice. 
 
Campitelli en Gobet stellen dat sprake is van deliberate practice als iemand doelbewust een activiteit 
herhaalt om prestaties te verbeteren. De vraag is of dat nodig is om op expert-niveau te presteren. Er 
is onderzoek dat er op duidt dat ook andere factoren een rol spelen bij expert-prestaties. De 
onderzoekers menen dat deliberate practice nodig is, maar alleen niet voldoende is. Zij schatten het 
minimum aantal uren om expert te worden op minimaal 3.000 uur. Andere factoren die van invloed 
zijn, zijn algemene cognitieve kwaliteiten, een gevoelige periode, links- of rechtshandigheid en 
geboorteseizoen. 
 
Bron: Deliberate Practice Necessary But Not Sufficient  
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0963721411421922 

 
In een onderzoek naar schakers in Argentinië concludeerden Campitelli and Gobet dat alle spelers die 
meester werden minimaal 3.000 uur hadden getraind (‘practice’). Anderen deden er tot wel tien keer 
zolang over om hetzelfde niveau te halen. Campitelli and Gobet concludeerden dat training nodig is, 
maar dat het niet genoeg is. 
Een mogelijke factor is intelligentie. Campitelli spreekt van ‘IQ’ (dat is wat een IQ-test meet, en dat is 
niet noodzakelijkerwijs precies hetzelfde als intelligentie). 

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0963721411421922


Hoger IQ en beter schaken gaan niet altijd gelijk op. Wel kunnen intelligentere kinderen eerder 
aangetrokken worden door schaken, veronderstellen de onderzoekers. Ze gebruiken hun 
redeneervaardigheden om goed te spelen. Om verder te komen moeten ze echter toch hard trainen.  
Opmerkelijk is dat dat 90 procent van de bevolking rechtshandig is, terwijl dat bij volwassen schakers 
volgens de onderzoekers 82 procent is. Dat kan duiden op verschillen in breinontwikkeling. 
 
Bron: Mastering chess: Deliberate practice is necessary but not sufficient, psychologists find 
www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111024153448.htm 

 
In 1889 concludeerden onderzoekers Bryan en Harter al dat het tien jaar duurt voor iemand door 
oefening een expert kan worden. In 1993 namen Ericsson c.s. een extreem standpunt in over 
deliberate practice: op de meeste gebieden speelt talent (= aanleg voor het snel en goed ontwikkelen 
van vaardigheden) geen rol. 
Onderzoek van Hambrick (2014) concludeert dat de hoeveelheid deliberate practice bij musici en 
schakers een derde van de variantie verklaart.  
GM Magnus Carlsen exceptionele prestaties en een groot niveauverschil met andere wereldtoppers 
duidt er op dat meer factoren een rol spelen dan alleen trainen, stellen Gobet en Ereku. Terwijl hij 
minder trainingsuren had gemaakt dan andere wereldtoppers (vanwege het leeftijdsverschil). 
De onderzoekers gaan er hierbij van uit dat op topniveau alle spelers met enorme toewijding trainen 
volgens de beste trainingsmethoden. Dat er meer en betere schaakboeken, schaakprogramma’s en 
databases zijn gekomen, kan geen rol spelen. Daar kunnen alle topschakers over beschikken. 
In het algemeen nemen cognitieve functies (visualiseren, informatie verwerken e.d.) vanaf het 25e 
levensjaar af. Of dit bij schaken cruciaal is, is de vraag gezien de leeftijd van veel topschakers (ouder 
dan 30). Gary Kasparov en Viswanathan Anand waren wereldkampioen toen ze 37 en 44 jaar waren. 
Het zou kunnen zijn dat Carlsen beter deliberate practice beoefent. De onderzoekers betwijfelen dat. 
De verklaring moet volgens hen zijn dat Carlsen beter is doordat hij veel talent heeft. Hij is de 
‘Mozart van het schaken’.  
Diverse feiten wijzen op dat grote talent. Hij was intellectueel vroegrijp. Hij begon op zijn achtste jaar 
serieus met schaken en werd in vijf jaar grootmeester. Hij heeft ook een onconventionele benadering 
van schaken. Hij heeft een breed openingsrepertoire en mijdt bekende varianten, ook al leidt dat 
tijdelijk tot mindere stellingen. Hij vertrouwt op zijn vermogen om in middenspel en eindspel vrijwel 
optimale zetten te vinden. 
 
Bron: Checkmate to deliberate practice: the case of Magnus Carlsen 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4132259 
 
Partijen spelen is alleen leerzaam als je er nadien goede feedback op krijgt, zegt Richard James. 
Belangrijk is snelheid en nauwkeurigheid ontwikkelen ten aanzien van basisvaardigheden. 
Regelmatig tactische opgaven oplossen is daarom nuttig. Je ontwikkelt zo bordvisie en 
patroonherkenning. Je leert visualiseren en vooruitdenken. Je leert concentreren en zelfbeheersing. 
Ook leer je doorzettingsvermogen.  
Deze benadering ligt ten grondslag aan de Polgar-methode en de Stappenmethode. 
 
Bron: Deliberate Practice 
http://chessimprover.com/deliberate-practice 

 
De mindset is belangrijk bij training, zegt Tim Hanke. Hij quote Henry Ford: ‘Whether you think or you 
think you can’t you are right.’ 
 
Bron: The Mystery of Deliberate Practice 
http://chessimprover.com/the-mystery-of-deliberate-practice 

 
‘Understanding this “right type of work” is perhaps the most important (and most under-
appreciated) step toward building a remarkable life’, zegt Cal Newport. 
Hij verwijst naar Geoff Colvin, die een aantal kenmerken noemt van deliberate practice: 

1. Doel is prestaties te verbeteren. Steeds iets beter presteren dan eerder. 
2. Veel herhalen. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111024153448.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4132259
http://chessimprover.com/deliberate-practice
http://chessimprover.com/the-mystery-of-deliberate-practice
http://calnewport.com/blog/2009/07/22/does-living-a-remarkable-life-require-courage-or-effort/


3. Feedback op resultaten. 
4. Mentale instelling is belangrijk: focus en concentratie. 
5. Het is hard. 
6. Goal setting. 

Wie optimaal wil presteren moet niet alleen optimaal trainen, maar ook innoveren. Zoals Maureen in 
een van de online reacties op onderstaand verhaal zegt: Henry Ford said, ”If I had asked people what 
they wanted, they would have said faster horses”. 
 
Bron: The Grandmaster in the Corner Office: What the Study of Chess Experts Teaches Us about Building a 
Remarkable Life 
http://calnewport.com/blog/2010/01/06/the-grandmaster-in-the-corner-office-what-the-study-of-chess-
experts-teaches-us-about-building-a-remarkable-life 

 
Ben Hogan was een van de beste golfspelers in de 20e eeuw. Dat bereikte hij door onvermoeid te 
oefenen en dat te herhalen. Hij was enorm gefascineerd en gemotiveerd door zijn sport, zegt James 
Clear. Iedere training had een doel voor Hogan. Jarenlang ontleedde hij technieken testte hij nieuwe 
methoden voor ieder onderdeel van zijn sport.  
Deliberate practice is een kwestie van bewust systematisch goede routines ontwikkelen, 
geconcentreerd oefenen, gericht zijn op verbetering en doorzetten. De grootste uitdaging is om 
gefocust te blijven bij oefeningen die je al veel vaker hebt gedaan. Het brein heeft namelijk de 
neiging om ‘mindless’ te worden bij herhaald gedrag. ‘Mindless activity is the enemy of deliberate 
practice.’ Deliberate practice kent altijd hetzelfde patroon: ontleed het totale proces in delen, 
identificeer je zwaktes, test nieuwe strategieën voor ieder onderdeel en integreer wat je geleerd 
hebt in het totale proces.  
Een groot verschil tussen deliberate practice en simpele herhaling is feedback. 
Er zijn verschillende manieren om feedback te geven en krijgen. Eén manier is meten.  
Een andere manier is coaching. Een goede coach volgt voortgang, geeft mogelijkheden tot 
verbetering aan en spreekt je aan op je inzet. 
 
Bron: The Beginner’s Guide to Deliberate Practice 
https://jamesclear.com/beginners-guide-deliberate-practice  
 

 

Onderzoeksbronnen  
 
ResearchGate:  
www.researchgate.net/search 
 
Google Scholar links: 
https://scholar.google.nl/scholar?q=deliberate+practice+chess&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=schola
rt&sa=X&ved=0ahUKEwjxy627n47YAhXCKMAKHYgVB_cQgQMIJjAA 
 
Sage Journals: 
http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice  
 
Science Direct: 
www.sciencedirect.com 
 
Narcis:  
www.narcis.nl 
 
Internet Archives: 
https://archive.org 
 
Chess Notes Edward Winter:  
www.chesshistory.com/winter 

http://calnewport.com/blog/2010/01/06/the-grandmaster-in-the-corner-office-what-the-study-of-chess-experts-teaches-us-about-building-a-remarkable-life
http://calnewport.com/blog/2010/01/06/the-grandmaster-in-the-corner-office-what-the-study-of-chess-experts-teaches-us-about-building-a-remarkable-life
https://jamesclear.com/beginners-guide-deliberate-practice
http://www.researchgate.net/search
https://scholar.google.nl/scholar?q=deliberate+practice+chess&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjxy627n47YAhXCKMAKHYgVB_cQgQMIJjAA
https://scholar.google.nl/scholar?q=deliberate+practice+chess&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjxy627n47YAhXCKMAKHYgVB_cQgQMIJjAA
http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice
http://www.sciencedirect.com/
http://www.narcis.nl/
https://archive.org/
http://www.chesshistory.com/winter


 

 

 
GM Yasser Seirawan gaf commentaar tijdens de London Chess Classic. 

 
Schaakcurriculum GM Yasser Seirawan 
GM Yasser Seirawan heeft een schaakcursus gemaakt voor de schaakschool van schaakcentrum St. 
Louis. De uitgebreide cursus is gratis te downloaden. 
https://saintlouischessclub.org/education/chess-curriculum. 
Op de site van het schaakcentrum staan ook veel gratis instructievideo’s van Seirawan. 

https://saintlouischessclub.org/education/chess-curriculum


 
 
Quote GM Gregory Serper: I hope one day Garry Kasparov decides to write a book about 
his great successors.  
‘I bet he will devote a chapter to AlphaZero!’ 
www.chess.com/article/view/alphazero-its-great-predecessors.  

 

Divers nieuws 
- Results composing tourney Jan Timman 65th anniversary 
- ARVES Solving in Wijk aan Zee 
- Fotoboek schaken David Llada 
- Magath schaken en voetbal 
- Dirty Chess Tricks to win fast 
- Is AlphaZero really a scientific breakthrough in AI? 
- Vier inzichten over trainerschap 
- Bill Gates: Teachers need real feedback 
- Een schaakbord voor iedereen 
- Super-GP 7 januari voor spelers vanaf 1200 
- Chess Emporium: schaken in Arizona 
- Database schaakspelletjes 
- Artikel over schaaktafels in openbare ruimte 
- Presentaties Nationaal Coach Congres 2017 
- Third Saturday Chess Tournament  
- GM Peter Svidler wint voor de achtste keer Russisch kampioenschap 
- Sneller leren denken door routines ontwikkelen 
- Voorbereiden op een toernooi 
- ChessBase India 
- GM Smerdon bespreekt boek The Secret of Chess van Tsvestkov 
- Merry Christmas uit Ningbo 
- Post-Graduate Course on Scholastic Chess 
- WK rapid en blitz in Saudi Arabië 
- Protest naar FIDE tegen uitsluiting Israëlische spelers WK rapid en blitz 

http://www.chess.com/article/view/alphazero-its-great-predecessors
https://www.youtube.com/playlist?list=PLz_KK5ifYNx00JXwZ8WNTb4l7FY-xI1d0


 

 
 
Results composing tourney Jan Timman 65th anniversary 
Bericht van GM Yochanan Afek op zijn FB-pagina. 
www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1224-jan-timman-65-jt-section1 
www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1225-jan-timman-65-jt-section2 
 

 

   ARVES Solving in Wijk aan Zee 
GM Yochanan Afek meldt: 
The ninth international ARVES Study Solving Day will be held on Saturday, January 27th 2018 in Hotel 
Zeecroft address: Zeecroft 19-21 1949 BK Wijk aan Zee, Nederland www.zeecroft.nl  [5 minutes walk 
from De Moriaan; 3 minutes walk from the central bus stop in Julianaplein]  
Chief Arbiter: Luc Palmans  
Schedule: 10:15 -10:45 Registrations 
11: 00 Official opening  
11:15- 14: 15 International Open Solving Competition of original studies.  
Prizes: EG subscriptions and study book prizes. Special prizes will be awarded to the best newcomers 
and youth solvers.  
14.30-16.30: Watching the world’s most famous chess tournament with live expert commentary.  
16.30: Announcing the preliminary results. – 17.00: Prize giving.  
Entry fee: 15 Euros; juniors (u-20) 10 Euros; GMs and IMs – free.  
For further details and registration please write to Yochanan Afek: afekchess@gmail.com before 
January 21st 2018 as the number of participants is limited. 
Past winners: 2009: GM Twan Burg; 2010: GM John Nunn 2012: IM David Klein 2013: GM John Nunn; 
2014: IM Joost Michielsen; 2015: FM Wouter van Rijn; 2016: GM Twan Burg; 2017: GM Twan Burg  
The Dutch section of the International Solving Championship 2018 (for problems & studies) will be 
held in the same venue on Sunday, January 28th 2018 from 10.30 and is open to all. Organizer is 
Hans Uitenbroek; e-mail address:  jcuitenbroek@kpnplanet.nl.  
 

Chessbase maandelijkse column eindspelstudies van Siegfried Hornecker 
https://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-december-2017#discuss  

http://www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1224-jan-timman-65-jt-section1
http://www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1225-jan-timman-65-jt-section2
http://www.zeecroft.nl/
mailto:afekchess@gmail.com
mailto:jcuitenbroek@kpnplanet.nl
https://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-december-2017#discuss


 

 
 
Fotoboek schaken David Llada 
www.chess.com/article/view/the-most-beautiful-chess-book 
www.davidllada.com 
 

 

 
 

Magath schaken en voetbal 
www.magath.net/2013/11/22/schach-lehrt-fussball 
 

 

   
 

Dirty Chess Tricks to win fast 
Kanaal GJ_Chess: www.youtube.com/channel/UCji6ITCdOOmxUzd6R2TonZQ  
 

http://www.chess.com/article/view/the-most-beautiful-chess-book
http://www.davidllada.com/
http://www.magath.net/2013/11/22/schach-lehrt-fussball
https://www.youtube.com/playlist?list=PLz_KK5ifYNx00JXwZ8WNTb4l7FY-xI1d0
http://www.youtube.com/channel/UCji6ITCdOOmxUzd6R2TonZQ


 

 
 

Is AlphaZero really a scientific breakthrough in AI? 
IM Jose Camacho Collados 
https://medium.com/@josecamachocollados/is-alphazero-really-a-scientific-breakthrough-in-ai-
bf66ae1c84f2 
www.josecamachocollados.com 
https://twitter.com/CamachoCollados 
 
 
 

 

 
 
Vier inzichten over trainerschap 
www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Crs_tvVqq7c 
Link gevonden via: www.schakenmetjudith.nl (schaakdocent in Utrecht). 
 

https://medium.com/@josecamachocollados/is-alphazero-really-a-scientific-breakthrough-in-ai-bf66ae1c84f2
https://medium.com/@josecamachocollados/is-alphazero-really-a-scientific-breakthrough-in-ai-bf66ae1c84f2
http://www.josecamachocollados.com/
https://twitter.com/CamachoCollados
http://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Crs_tvVqq7c
http://www.schakenmetjudith.nl/


 

 
 

 
 
Bill Gates: Teachers need real feedback 
Wie traint de trainers? Hoe verbeter je een onderwijssysteem? Wat is het nut van vragenlijsten? 
Zelf bedenken: hoe zit dat in de schaakwereld? 
Video Bill Gates TED-lezing: www.youtube.com/watch?v=81Ub0SMxZQo. 
 
Site Teaching Channel: www.teachingchannel.org. 
 
Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson: 
www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_58586&feature=iv&src_vid=SFnMTHhKdkw&v
=iG9CE55wbtY  
 
Sir Ken Robinson: Changing education paradigms: 
www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=81Ub0SMxZQo
http://www.teachingchannel.org/
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_58586&feature=iv&src_vid=SFnMTHhKdkw&v=iG9CE55wbtY
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_58586&feature=iv&src_vid=SFnMTHhKdkw&v=iG9CE55wbtY
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms


 

 
 
 
Een schaakbord voor iedereen 
www.schaaktalent.nl/databanktraining/FIDE%20A_chess_set_for_everyone.pdf 
 
 

http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/FIDE%20A_chess_set_for_everyone.pdf


 

 
 

Super-GP 7 januari voor spelers vanaf 1200 
Tigran Spaan meldt: 
De Super GP is er voor spelers met een rating vanaf ongeveer 1200 
- 1 dag, 3 partijen 
- toernooicoach en rustige zaal 
- geldprijzen en cyclusprijzen 
- in verschillende regionale bonden 
- initiatief van regionale bonden en ouders, gesteund door de KNSB 
Info en aanmelden op: www.sgaschaken.nl/7-januari-grandprix-en-super-gp-van-caissa 
 

 

 
 
Chess Emporium: schaken in Arizona 
Schaakorganisatie in Arizona (USA) www.chessemporium.com 
Benefits of chess: www.chessemporium.com/?page=benefitsOfChess 
 

 

 
 
Database schaakspelletjes 
http://schakenopdebasisschool.nl/schaakspelletjes. 
 

http://www.sgaschaken.nl/7-januari-grandprix-en-super-gp-van-caissa
http://www.chessemporium.com/
http://www.chessemporium.com/?page=benefitsOfChess
http://schakenopdebasisschool.nl/schaakspelletjes


 

 
Fragment uit verhaal over Medina en schaaktafels. 

 
Artikel over schaaktafels in openbare ruimte 
Jesús Medina meldt: 
Hierbij het artikel dat vandaag is gepubliceerd door Sport Knowhow XL:  
www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/111558 

 

 Zie over dit onderwerp ook de vorige nieuwsbrief (item over Max Euwe Centrum).  
 

 
 

     
 

 
Presentaties Nationaal Coach Congres 2017 
Zie presentaties: www.nlcoach.nl/63853-2.  
De site bevat veel informatie over onder meer voeding, talentontwikkeling en coaching principes. 
 

http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/111558/
http://www.nlcoach.nl/63853-2


 

 
 

Third Saturday Chess Tournament  
FM Goran Tomic meldt: 
 
I organize closed GM, IM and FM chess tournaments, Third Saturday in Djenovici, Herceg Novi, 
Montenegro, Europe, with 10 participants  
I have some vacancy for the IM and FM tournament in January 2018 (20-29. January). If there are 
some interested to play and try to catch IM or GM norm, you can send email on tomicvd@t-com.me 
Here is the web site with all information: https://thirdsaturday.wordpress.com  
Starting dates  2018 year: 20 Jan, 17 Feb, 17 March, 21 April, 19 May 
Time control 90-90 min for 40 moves, after that 30 min till the end, after all move 30 sec 
increments        
 
Best regards, 
FM Goran Tomic 
Third Saturday Chess Tournaments organizer 
Viber, WhatsApp +382 67 301 030 
tomicvd@t-com.me  
http://chess-results.com/tnr320911.aspx?lan=1&art=2&wi=821 
www.fide.com/calendar/tournaments.html?view=calview&aid=10472 

 

 

 
 

GM Peter Svidler wint voor de achtste keer Russisch kampioenschap 
Chess24: 
Interview: https://chess24.com/en/read/news/svidler-on-going-down-in-russian-chess-history 
https://chess24.com/en/read/news/svidler-wins-incredible-8th-russian-championship 
Chessbase: 
https://en.chessbase.com/post/russian-championship-svidler-makes-it-eight 

mailto:tomicvd@t-com.me
https://thirdsaturday.wordpress.com/
mailto:tomicvd@t-com.me
http://chess-results.com/tnr320911.aspx?lan=1&art=2&wi=821
http://www.fide.com/calendar/tournaments.html?view=calview&aid=10472
https://chess24.com/en/read/news/svidler-on-going-down-in-russian-chess-history
https://chess24.com/en/read/news/svidler-wins-incredible-8th-russian-championship
https://en.chessbase.com/post/russian-championship-svidler-makes-it-eight


 

 
 

Sneller leren denken door routines ontwikkelen 
www.quora.com/How-can-I-train-my-brain-to-think-faster-and-process-thoughts-ideas-quickly.  
 

 

 
 

Voorbereiden op een toernooi 
Adviezen over openingen, tactiek en een trainingspartij. 
www.quora.com/How-do-I-prepare-for-a-Chess-Tournament-in-14-days.  

http://www.quora.com/How-can-I-train-my-brain-to-think-faster-and-process-thoughts-ideas-quickly
http://www.quora.com/How-do-I-prepare-for-a-Chess-Tournament-in-14-days


 
 

ChessBase India 
Schaken is enorm in opkomst in India.  
Als je Elo-punten wilt verliezen, moet je naar India gaan, zegt GM Sipke Ernst. Hij spreekt uit ervaring.  
www.chessbase.in.  
 

 

 
 

GM Smerdon bespreekt boek The Secret of Chess van Tsvestkov 
GM David Smerdon bespreekt het boek van Lyudmil Tsvestkov ‘The Secrets of Chess’.  
Zijn er nieuwe concepten in het schaakdenken mogelijk? 
Zijn er andere en betere manieren om schaken te trainen? 
Smerdon: ‘It’s essentially just a list of hundreds of essential chess themes or patterns that together 
comprise the key heuristics to success, each with a definition, frequency and value (written as a 
bonus or penalty in terms of centipawns, or hundredths of a pawn).’ 
http://davidsmerdon.com/?p=1970 
https://en.chessbase.com/post/the-secret-of-chess 
Amazon: 
www.amazon.com/gp/product/1522041400/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=
1522041400&linkCode=as2&tag=davsmesblo-20&linkId=5482f9bc5a52b9c7157c03183b65934a  

http://www.chessbase.in/
http://davidsmerdon.com/?p=1970
https://en.chessbase.com/post/the-secret-of-chess
http://www.amazon.com/gp/product/1522041400/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1522041400&linkCode=as2&tag=davsmesblo-20&linkId=5482f9bc5a52b9c7157c03183b65934a
http://www.amazon.com/gp/product/1522041400/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1522041400&linkCode=as2&tag=davsmesblo-20&linkId=5482f9bc5a52b9c7157c03183b65934a


 

 
 

Merry Christmas uit Ningbo 
Ming Zhu is de leverancier van de schaaksets waarmee Schaakacademie Apeldoorn traint. 
 
May your New Year be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered 
ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.  
Best Regards Ming Zhu 
  
HuaQingTing Industry Co.,Limited 
(CNCHESS CHESS MANUFACTURER) 
The largest&professional chess manufacturer in China 
Add: No.68, Beihai Road, Jiangbei, Ningbo 315029 China. 
Tel: 0086-574-87150591 
Fax: 0086-574-87150592  
Skype: cnchess@188.com 
WeChat: 18858006858 
Whatsapp: +86 18858006858 
QQ: 130374758 
Linkedin: cnchess@188.com 
E-mail: cnchess@188.com or sales@cnchess.com or cnchess@live.com 
Url: http://www.cnchess.com or http://www.cnchess.cn 
 

 

 
 
Post-Graduate Course on Scholastic Chess 
IM Stefan Löffler meldt: 
http://londonchessconference.com/post-graduate-course-on-scholastic-chess. 

http://londonchessconference.com/post-graduate-course-on-scholastic-chess


 
 

 
Carlsen blunderde in ronde 9 rapid tegen Anand: …33. Txc5, 34. Dxc5 De4. 

 

WK rapid en blitz in Saudi Arabië 
Het WK is van 26-30 december.  
Toernooisite: http://riyadh2017.fide.com.  
FIDE: www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10538-world-no1-magnus-carlsen-to-
play-in-king-salman-world-rapid-and-blitz-championships.html. 
Partijen zie www.chess24.com.   
Resultaten rapid: www.chess-results.com/tnr323006.aspx?lan=1&art=2&rd=15&flag=30&wi=821  
 

 

 
www.chess.org.il/Files/ContentPageFiles/FIDE'S%20Offensive%20and%20unacceptable%20behavior%20about%20the%2
0World%20%20Championship%20%20%20-%20%20%20Saudi%20%20Arabia%20%20%20December%20%2025%20%20-
%20%2030,%202017201712261326356858513.pdf 
 

Protest naar FIDE tegen uitsluiting Israëlische spelers WK rapid en blitz 
GM Yochanan Afek meldt: 
I attach the letter sent today by Dr. Zvika Barkai, chairman of the Israeli chess federation, to Fide 
following the exclusion of Israeli players from rhe WC games in Saudi Arabia.  
The letter was published today on the Israeli federation's official website. 
 
www.schaaksite.nl/2017/12/25/saoedi-arabie-weigert-schakers-israel 

http://riyadh2017.fide.com/
http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10538-world-no1-magnus-carlsen-to-play-in-king-salman-world-rapid-and-blitz-championships.html
http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10538-world-no1-magnus-carlsen-to-play-in-king-salman-world-rapid-and-blitz-championships.html
http://www.chess24.com/
http://www.chess-results.com/tnr323006.aspx?lan=1&art=2&rd=15&flag=30&wi=821
http://www.chess.org.il/Files/ContentPageFiles/FIDE'S%20Offensive%20and%20unacceptable%20behavior%20about%20the%20World%20%20Championship%20%20%20-%20%20%20Saudi%20%20Arabia%20%20%20December%20%2025%20%20-%20%2030,%202017201712261326356858513.pdf
http://www.chess.org.il/Files/ContentPageFiles/FIDE'S%20Offensive%20and%20unacceptable%20behavior%20about%20the%20World%20%20Championship%20%20%20-%20%20%20Saudi%20%20Arabia%20%20%20December%20%2025%20%20-%20%2030,%202017201712261326356858513.pdf
http://www.chess.org.il/Files/ContentPageFiles/FIDE'S%20Offensive%20and%20unacceptable%20behavior%20about%20the%20World%20%20Championship%20%20%20-%20%20%20Saudi%20%20Arabia%20%20%20December%20%2025%20%20-%20%2030,%202017201712261326356858513.pdf
http://www.schaaksite.nl/2017/12/25/saoedi-arabie-weigert-schakers-israel


 
Kalender en sites  

- 22-30 december Chess Festival Groningen (Apeldoorners in A-groep) www.chessfestival.nl 
- 29 december Bennekom Oudejaarstoernooi zeskampen www.bennekomsesv.nl 
- 3 januari 2018 Spellenmiddag CODA met schaakactiviteiten 13.00 - 16.00 uur 
- 4 en 5 januari 2018 OSBO PJK 
- 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 Apeldoornse Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS) 

www.schoolschakenapeldoorn.nl 
- 18 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 
- 21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn 
- 25 april 2018 Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur 
- Condigne Open NK Schaken 23 juli t/m 2 augustus www.schaken.nl/onk 

 
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 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. 
 
Super GP jeugdtoernooien: 
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers 

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018    
www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
Ronde 6: 3 februari 2018 
Ronde 7: 10 maart 2018 
Ronde 8: 7 april 2018 
Ronde 9: 21 april 2018  
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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  
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl 
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion 
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken 
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken www.schoolschakenapeldoorn.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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www.asv-schaken.nl en www.osbo.nl  
 
 
 
 
 
 

   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 

 
 
 

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 

http://www.asv-schaken.nl/
http://www.osbo.nl/


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 

 

 


