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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. 

 

 
Starterstoernooi ABKS. Hertog van Gelre (links) versus Russische school.  
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Chessmatec oefenen op de Hertog van Gelre school. Via www.chessmatec.com kun je als guest inloggen. 
 
 

 
Solitaire Chess oefenen op St. Victor school. Video: www.youtube.com/watch?v=9-YO7smeSjk&feature=youtu.be. 
Online spelen: www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess.  

 

http://www.chessmatec.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9-YO7smeSjk&feature=youtu.be
http://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess


     
 
69e 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 302 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. 

 

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 maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.  
Basisschool Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met  tien deelnemers. 

 

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. Opnieuw cursussen vanaf eind maart. 
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. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
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Mads versus Adil Aslanov, opa van Fatima. 
 

 

 
Leerzaam schaakmat. Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/15/Game44016046.html 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/15/Game44016046.html


 
Beginners: Fatima vs Jessica. 
 
 

 
Stefania en vader Lev. 
 
 
 



 
Sharwan Boedhoe gaf als stagiair schaakles bij schaakschool Het Bolwerk. Uitleg over val in de Russische opening. 
 
 

 
Samen onder leiding van Sharwan een partij tegen www.lichess.org spelen. 
 

http://www.lichess.org/


 
Sharwan, Lucas en Mads speelden met zijn drieën Hands and Brains tegen Karel. (foto Sandra Berendsen) 

 
Schaakschool Het Bolwerk maakt kennis met Koningsgambiet 
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. Een proefles is gratis. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app ‘Chessmatec’. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 14 februari de 23e lessen van dit seizoen. Er waren 
negen deelnemers.  
Verslag 13.30 groep:  
Zelf schaken. Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz 30. Terugblik ABKS via video. Chessmatec oefenen. Film 
‘Lang leve de koningin’ t/m min 30. 
Verslag 14.45 groep:  
Zelf schaken. Terugblik ABKS via video en toernooisite. Stap 2 opgaven i.v.m. examenvoorbereiding.  
Verslag 16.00 groep:  
Zelf schaken. Tactiek Stap 2 aantal hoofdstukken oefeningen. Vier partijtjes Bill Wall Koningsgambiet. 
Spelen via Chessmatec tegen Lichess.org (online.chessmatec.com/login)  
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 21 februari de 24e lessen van dit seizoen. Er waren 
elf deelnemers. Stagiair Sharwan verzorgde een deel van de lessen. 
Verslag 13.30 groep:  
Zelf schaken. Chessmatec: oefeningen. Bill Wall openingsvallen 1/5/8. Partij tegen stagiair Sharwan. 
Film LLDK t/m minuut 40.  
Verslag 14.45 groep:  
Zelf schaken. Stap 2 10 stellingen H12 mix. Samen partij tegen Lichess.org. Banterblitz. 
Verslag 16.00 groep:  
Zelf schaken. Samen spelen tegen Lichess.org. Solitaire chess. Banterblitz. Hands and Brains. Partij 
Morphy tegen hertog en graaf in Parijs. 
 

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


 
Aula Veluws College: Aspiranten en Pupillenkampioenschap ABKS. 
 
 

 
Het Woudhuis kampioen in de Starterscategorie. (foto Kim van Hoek) 

 



 
Team Het Woudhuis in actie. 
 
 

 
Hertog van Gelre tweede in Pupillencategorie. Coach Sandra staat ergens op een video. (foto Marijke Weller) 
 



 
Startersteam Hertog van Gelre met coach Evelyne en IM Merijn van Delft. 
 
 

 
Team Russische school met coach Olga. 
 



 
Simultaan IM Merijn van Delft. 
 
 

 
Merijn zet zus Marijke mat. 
 
 



 
Coördinator Chris Doornekamp. 
 
 

 

www.schoolschakenapeldoorn.nl 

 
41e Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS) groot succes 
Het Apeldoornse scholentoernooi ABKS was een zeer geslaagd en goed georganiseerd evenement.  
Er waren 17 scholen, 37 teams en ongeveer 175 deelnemers. Het toernooi vond zaterdagmiddag 10 
februari plaats in het Veluws College Walterbosch aan de Waltersingel 130 te Apeldoorn.  
Site toernooi: www.schoolschakenapeldoorn.nl met kampioenen, uitslagen, video’s enzovoort. 
Video: www.youtube.com/watch?v=u7PMdm76I6g&feature=youtu.be 
Foto’s: 219 foto’s van Eelco Schaap www.facebook.com/eelco.schaap 
 

Van de ABKS-deelnemers trainen 18 kinderen met Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn:  
teams Hertog van Gelre 1 en 2, Het Woudhuis en de Russische school. Het Woudhuis werd eerste bij 
de Starters en Hertog van Gelre tweede bij de Pupillen. Topscorersprijzen: Liv van der Wal (Hertog 
van Gelre) en Jessica Vinikaite (Russische school). Sommigen kregen net geen individuele prijs zoals 
Hidde Weller (Hertog van Gelre) die 4,5/5 scoorde bij de Starters, maar één ronde reserve stond. 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=u7PMdm76I6g&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/eelco.schaap


Schaakschool Het Bolwerk heeft nu ook teamshirts. 
 
 

 
Schaakteam Het Bolwerk. 
 
 



 
Arbiter IM Merijn van Delft kijkt toe. 
 
 

 
Arbiter Casper Wouters kijkt toe. Casper traint bij de Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn. 

 



 
Hertog van Gelre 1. 
 
 

 
Hertog van Gelre 2. De moeder van Guus debuteerde als teamleider. 
 



 
De paardvork is een geducht aanvalswapen. 

 
Vijfde en zesde pupillenronden Apeldoornse scholencompetitie  
De Hertog van Gelre school was dinsdagavond 13 februari gastheer van de vijfde en zesde ronde van 
de Pupillencompetitie van de Apeldoornse scholencompetitie.  
De coördinatie was in handen van Marijke Weller en Bearene Lentink. IM Merijn van Delft en Casper 
Wouters waren arbiter. Schaakacademie Apeldoorn leverde schaaksets en klokken. 
Uitslagen, ranglijsten en meer informatie staat op de site www.vcsc.nl. 
Video: www.youtube.com/watch?v=RHXQHieAMVg&feature=youtu.be.  
 
 
 

 

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


 
Veel ideeën en techniekjes mogelijk in pionnenspel. Laat de koning actief meedoen. 
 
 

 
De zet 1. b6 wint. 

 



 
Verkeerde zwarte pion opgespeeld. Beter is de kandidaat vrijpion op te spelen: b7-b6. 

 
Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: pionnenspel 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 14 februari en 21 februari schaaklessen voor 
senioren. Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 
Lessen 14 februari 
Verslag Beginners  

- Zelf schaken minigames uit boekje ‘Ik leer schaken’ (paard en munten)  
- Uitleg over www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken:  

o Paardsprong Troyis www.troyis.com 
o Vuurboom Jeugdschaakpagina https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken 
o Spelletjeskaarten Chess Karate Kid 

www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf 
o Film ‘Knights of the South Bronx’ www.youtube.com/watch?v=PBCLUTCRM9w 

- Boekje Ik leer schaken vanaf blz 48 t/m 59 
- Opstapje 1 vanaf blz 13 t/m 23 
- Partijtjes koning en acht pionnen vs koning en acht pionnen (met diverse thema’s) 

Verslag  Gevorderden 
- Zelf schaken 
- Rondvraag: boek middenspel (‘Oordeel en Plan’) en ‘Meester tegen amateur’ van Euwe 
- Openingsvalletjes Bill Wall 1,5,8,10,13,14 www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm 
- Koningsgambiet: vier partijtjes Bill Wall www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/kg.htm 
- Herdersmat: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken (zie Stap 1) + Google op video’s 
- Mat van Dilaram www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA 

 
Lessen 21 februari 
Verslag Beginners 

- Minigames uit boekje (K 8 pionnen vs K 8 pionnen) 
- Meer info zelf schaken: www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken
http://www.troyis.com/
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
http://www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=PBCLUTCRM9w
http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm
http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/kg.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
http://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
http://www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken


- Materialen kopen o.a. Webwinkel Schaakbond: www.schaakbond-winkel.nl 
- Narrenmat 
- N.a.v. Merijn in Stentor video Samsam snelschaaktoernooi  
- Opstapje 1 t/m  blz 28 

Verslag Gevorderden 
- Zelf schaken 
- Playing zone Chessmatec https://online.chessmatec.com/login  
- Openingsvalletjes Bill Wall 15 en 16 
- Tutor 2, H2. Zoekstrategie: doelen, is het veilig 
- Morphy consultatiepartij  
- Studie Réti 
- Artikel eindspelstudies: www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-

eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden 
 

 

 
 
Informatie over schaaktafels en pleinschaakspelen op site Schaakacademie 
Gemeenteraadslid  Hessel Dooper (CDA) en Karel van Delft (Schaakacademie Apeldoorn) stimuleren 
dat er op veel plaatsen in Apeldoorn schaaktafels en pleinschaakspelen komen. De gemeente 
Apeldoorn heeft een verzoek in behandeling van de CDA-fractie om steun te overwegen. 
Op de site van Schaakacademie Apeldoorn staat nu meer informatie voor mensen die zelf een 
initiatief willen nemen tot het plaatsen van schaaktafels en pleinschaakspelen. 
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.  
 
 

   
Merijn van Delft bespreekt Wemmers – Warmerdam in Playchess uitzending ‘Game of the week’ op woensdagavond.  
Partijbesprekingen zijn terug te zien via https://videos.chessbase.com.  

http://www.schaakbond-winkel.nl/
https://online.chessmatec.com/login
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
https://videos.chessbase.com/


 
 

MuConsult Apeldoorn verslaat Paul Keres in KNSB beker: 1-3 
Merijn van Delft meldt: 
 
1. Jan Breukelman - Stefan Kuipers 0-1 
2. Hugo ten Hertog - Merijn van Delft 0-1 
3. Joris Kokje - Nico Zwirs 0-1 
4. Xander Wemmers - Max Warmerdam 1-0 
 
In de derde ronde van de beker lootten we het sterke bekerteam van Paul Keres. Over tien borden 
hebben ze over het algemeen te weinig slagkracht voor de Meesterklasse, maar in de beker kunnen 
ze van iedereen winnen. We waren op onze hoede, maar gingen op donderdagavond (8 februari) 
evengoed vol optimisme naar Utrecht. 
 
Jan Breukelman offerde een pion in de opening tegen Stefan Kuipers, maar bleek daar toch te weinig 
compensatie voor te krijgen. Zelf had ik een spannende Siciliaanse stelling tegen Hugo ten Hertog. 
Nico Zwirs speelde op een positionele plus tegen Joris Kokje. Max Warmerdam ging voor een 
counterstelling tegen Xander Wemmers. 
Belangrijk detail is het speeltempo in de beker: 1 uur 50 min voor de hele partij, met 5 seconden per 
zet increment. Dat betekent dat de uitvluggerfase behoorlijk hectisch is. Zo ver kwam het niet aan 
het vierde bord, omdat Xander met creatief spel dwars door Max heen ging. Stefan trok de stand 
gelijk door zijn pluspion te verzilveren. Tenminste, hij zat nog na te denken hoe dat in zijn werk 
moest gaan, toen Jan zich met Kb6-b5-c4-d3xc3-c2 in het zwaard stortte. 
Zelf had ik een pionnetje geofferd voor positionele compensatie in het eindspel. Na een bijna dood 
ervaring (ik keek tamelijk toevallig naar mijn klok en bleek opeens nog maar twee seconden te 
hebben) werd het behoorlijk random allemaal. Uiteindelijk wist ik te winnen met de leuke 
torenmanoeuvre Th4-h8-b8-b4-d4-d1. Nico had inmiddels een goed eindspel te pakken, maar wist 
niet dat je niet meer hoeft te noteren als je onder de 5 min komt. Een hemeltergend tafereel 
natuurlijk, een stug doornoterende Nico, maar hij maakte het goed af. 
 
De partijen 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/10/Game226689093.html 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/10/Game226704718.html 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/10/Game226724156.html 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/10/Game226739609.html 
 
KNSB beker informatie: https://knsb.netstand.nl/scores/index/9.  
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/2/10/Game226689093.html
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IM Thomas Beerdsen (tweede van links) won het 20e Samsam Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap. 
 
 

 
Topborden. Op het middelste bord speelt IM Thomas Beerdsen met zwart tegen Armen Hachijan. 
 



 
 

 
Wit aan zet verliest. Winstpartijtje van Karel. 

 
Thomas Beerdsen wint 20e SamSam Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap 
IM Thomas Beerdsen heeft de 20e editie van het Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap 
gewonnen. Dat wordt jaarlijks door Schaakstad Apeldoorn georganiseerd in Artcafé Samsam. 
Eindranglijst: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/02/19/thomas-beerdsen-nieuwe-
snelschaakkampioen/#more-2882. 
Individuele uitslagen: www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/archief/ask/2018/index.html.  
Video: www.youtube.com/watch?v=06aR6lBj_us&feature=youtu.be.  

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/02/19/thomas-beerdsen-nieuwe-snelschaakkampioen/#more-2882
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/02/19/thomas-beerdsen-nieuwe-snelschaakkampioen/#more-2882
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Thomas Beerdsen en Alexandr Fier in Batavia toernooi 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Thomas Beerdsen en GM Alexandr Fier spelen in het tiende Batavia 
toernooi in Amsterdam. MuConsult Apeldoorn speler IM Merijn van Delft is weer toernooidirecteur.  
Het toernooi is van 22 februari t/m 4 maart.  
Partijen zijn live te volgen via de toernooisite http://batavia1920.nl/chess.  

http://batavia1920.nl/chess/


 
 
Persbericht van penningmeester Jeroen van den Berg: 
 
Sterk lustrumveld in 10e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi 
 
Tweevoudig Nederlands kampioen schaken Ivan Sokolov is de hoogst geplaatste speler in het tiende 
dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi, dat van 22 februari tot en met 4 maart plaats vindt in Café 
Batavia 1920 in Amsterdam. Het is de eerste keer dat de grootmeester uit Lelystad zijn opwachting 
maakt als deelnemer in het toernooi, dat hij bij eerdere gelegenheden al vaker bezocht als 
toeschouwer. Sokolov’s piek was in januari 2004, toen hij op de 16e plaats op de wereldranglijst 
stond, met een rating van 2706. 
 
Sokolov zal op papier de meeste concurrentie mogen verwachten van de andere twee deelnemende 
grootmeesters, Alexandr Fier (Brazilië) en Friso Nijboer. Veel ogen zullen gericht zijn op de pas 15-
jarige Liam Vrolijk, die de laatste maanden bezig is aan een sterke opmars op de ratinglijst. 
Toernooidirecteur Merijn van Delft over het deelnemersveld: “Ik ben blij met dit veld, dat niet alleen 
de drie ervaren grootmeesters kent, maar ook twee vrouwen, namelijk Alina Kashlinskaya en Anna 
Zatonskih. Het past een beetje in de traditie van Batavia om een groep samen te stellen waarin 
diverse categorieën vertegenwoordigd zijn. Mede daarom vind ik het leuk dat levenskunstenaar 
Manuel Bosboom van de partij is. Maar net zo blij ben ik met de deelname van de vier jeugdspelers. 
Ik verwacht een boeiend toernooi.” 
 
De sterke bezetting van deze editie betekent dat een score van 6 uit 9 voldoende is voor een 
grootmeesternorm.  
 
De officiële opening wordt op donderdagavond 22 februari om 19:00 uur verricht door de 
Amsterdamse wethouder van Sport, Eric van der Burg. Grootmeester, rubricist en columnist Hans 
Ree zal iets vertellen over 10 jaar Batavia Schaaktoernooi. Na afloop van de feestelijke opening zal er 
een snelschaaktoernooi worden gespeeld, waarin de loting voor het toernooi zelf wordt bepaald. 
 
Het 10e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi wordt gespeeld van 22 februari tot en met 4 maart 
2018 De partijen beginnen dagelijks om 14:00 uur, met uitzondering van de laatste ronde op 4 maart, 
die om 12:00 uur begint. Woensdag 28 februari is een rustdag. Net als alle negen voorgaande jaren 
zal er gespeeld worden in het Amsterdamse café Batavia 1920, tegenover het Centraal Station. 
 
Deelnemersveld 10e dMP Batavia Chess Tournament (tussen haakjes de rating op 1 februari 2018) 
 
1   GM Ivan Sokolov 2567 
2   GM Alexandr Fier (BRA) 2544 
3   GM Friso Nijboer 2510 
4   IM Miguel Santos Ruiz (SPA) 2505 
5   IM Robby Kevlishvili 2469 
6   IM Alina Kashlinskaya (RUS) 2459 
7   IM Anna Zatonskih (USA) 2447 
8   IM Thomas Beerdsen 2445 
9   FM Liam Vrolijk 2427 
10 IM Manuel Bosboom 2403 



 
Samen schaken in een verzorgingshuis. (screenshots film VRT) 

 
 

 
Voor ouderen een manier van contacten en hersengymnastiek, voor jongeren een leerzame ervaring. 

 

Jong en oud schaken samen  
Jong en oud kunnen prima samen schaken. Bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Schoolclubs zouden 
met een aantal kinderen naar verzorgingshuizen kunnen gaan om daar te schaken.  
 
Schaaktafels en pleinschaakspelen bieden ook een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
 
Ter inspiratie een kort filmpje: www.nedbox.be/teaser/schaken-voor-jong-en-oud.  
 
Zie ook over seniorenschaak: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
www.schaaktalent.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-
schaakbrein 

 
 

http://www.nedbox.be/teaser/schaken-voor-jong-en-oud
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.schaaktalent.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein


 
Eerst plezier en leren, winnen komt later wel. Zwart Thomas (4), wit Hidde (6). 

 

 
Jurre (2) oefent met Chessmatec: ‘Whauh!’ 

 
Kleuterschaak 
Hoe leer je twee-, drie- of vierjarigen schaken? 
Zie het hoofdstuk ‘Kleuterschaak’ uit het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/38-kleuterschaak. 
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.  
Een prima methode is de app Chessmatec van GM Boris Alterman: www.chessmatec.com.  
Als ‘guest’ krijg je een indruk. De methode is gebaseerd op ‘gamend leren’. 
Zelfs tweejarigen kunnen al spelen met de app. 
Zie over gamend leren nieuwsbrief 17: Artikel ‘Stertrainingen: wat kun je leren van gamen?’ 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwjsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
017%20-%203%20februari%20%202016.pdf. 
Het is goed om ook op een bord te oefenen met minigames. Bijvoorbeeld beginnen met stukken een 
naam te geven. Dan slaat een toren diverse pionnen (direct slaan, aanvallen komt daarna). Je kunt al 
snel een partijtje spelen door koningen elkaars pionnen te laten slaan (verspreid over bord zetten). 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/38-kleuterschaak
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
http://www.chessmatec.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwjsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2017%20-%203%20februari%20%202016.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwjsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2017%20-%203%20februari%20%202016.pdf


 
 
Maatschap Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen  
De 39e Maatschap Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen vinden plaats op 1 
en 2 maart 2018. Zie hier boven voor alle informatie. Site: www.schaakpromotieapeldoorn.nl.  
Marco Beerdsen verzorgt de indelingen. Hij meldt: ‘Op basis van de deelnemersontwikkelingen van 
de afgelopen jaren zijn er wat aanpassingen gedaan, en die lijken mij beter aan te sluiten bij het 
toernooi. De groepsindeling wordt niet meer op basis van de verouderde schoolklassenindeling 
gemaakt maar gewoon op (jeugd)rating. Gezien de flink verminderde speelsterktes en gedaalde 
leeftijden van de deelnemers de afgelopen jaren zijn de speeldagen ook iets korter geworden en 
wordt er wat later op de dag gestart.’ 
 

http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/


 
 
Quote Savielly Tartakower: ‘De dreiging is sterker dan de uitvoering’ 
Die Drohung ist stärker als die Ausführung. 
Tartakowerismen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tartakowerismen.  
Wikipedia over Tartakower: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sawielly_Tartakower.  
Schaakpsychologie: https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Schachpsychologie.  
 

 
Divers nieuws  
 

- Solving studies is fun 
- Castle project – a success story for chess 
- Boek over Berry Withuis ‘Raadselvader’ 
- Faszination Schach met GM Sebastian Siebrecht 
- This Man is Unstoppable! Carlsen’s Masterpiece vs Nakamura Fischer Random Rapid 
- 2700chess.com 
- FIDE World Schools Chess Championships 
- Chess - A Tool for Education & Health 
- Queen of Katwe: How chess changes lives 

 

 

 
 
Castle project – a success story for chess 
www.europechess.org/castle-project-a-success-story-for-chess  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/25275efb-
f2cc-468c-8439-dc18f1f6d543 
www.europechess.org/castle-project-a-success-story-for-chess/www.castleproject.eu 
www.europechess.org/castle-conference-in-turinitaly 

https://de.wikipedia.org/wiki/Drohung_(Spieltheorie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tartakowerismen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sawielly_Tartakower
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Schachpsychologie
https://worldchess.events/
http://www.europechess.org/castle-project-a-success-story-for-chess
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/25275efb-f2cc-468c-8439-dc18f1f6d543
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/25275efb-f2cc-468c-8439-dc18f1f6d543
http://www.europechess.org/castle-project-a-success-story-for-chess/www.castleproject.eu
http://www.europechess.org/castle-conference-in-turinitaly


 

 
 
Solving studies is fun 
GM Yochanan Afek blikt terug op Tata solving contest: 
https://en.chessbase.com/post/solving-studies-is-fun  
 

 

       
Boek van Jolande Withuis.           Berry Withuis schreef leerboeken voor jeugdschakers. 

 
Boek over Berry Withuis ‘Raadselvader’ 
Berry Withuis organiseerde in Nederland als eerste een persdienst tijdens schaaktoernooien. Zijn 
dochter Jolande heeft een boek over haar sterk schakende en communistische vader geschreven. 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Berry_Withuis. 
Johan Hut heeft een recensie geschreven: www.schaaksite.nl/2018/02/08/boek-over-berry-withuis. 
Jolande Withuis trad op in Zomergasten: 
www.vpro.nl/programmas/zomergasten/lees/gasten/2012/jolande-withuis.html. 
Interview met Jolande Withuis: www.trouw.nl/home/de-levenslessen-van-sociologe-jolande-withuis-
vrijheid-van-denken-is-het-allerhoogste~a86a38bc. 
 
Withuis gaf honderden simultaans. Ook in Apeldoorn heeft hij ten huize van Theo Visschedijk ooit 
twee simultaans gegeven. Tegen acht Apeldoornse jeugdschakers scoorde hij de eerste simultaan 50 
procent. Volgens Withuis kwam dat doordat hij grieperig was. Hij bood aan veertien dagen later weer 
een simultaan te geven. Het werd weer 50 procent. Echt vreemd was dat niet, diverse jeugdspelers 
bleken getalenteerde schakers te zijn. Marijn Visschedijk, Sjef Rijnaarts, Martin van Dommelen, dat 
soort jongens en meisjes. 

https://en.chessbase.com/post/solving-studies-is-fun
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berry_Withuis
http://www.schaaksite.nl/2018/02/08/boek-over-berry-withuis
http://www.vpro.nl/programmas/zomergasten/lees/gasten/2012/jolande-withuis.html
http://www.trouw.nl/home/de-levenslessen-van-sociologe-jolande-withuis-vrijheid-van-denken-is-het-allerhoogste~a86a38bc
http://www.trouw.nl/home/de-levenslessen-van-sociologe-jolande-withuis-vrijheid-van-denken-is-het-allerhoogste~a86a38bc


 

 
 

Faszination Schach met GM Sebastian Siebrecht 
GM Sebastian Siebrecht heeft diverse jaren voor Schaakstad Apeldoorn gespeeld. 
De grootste GM ter wereld (2.02 meter) is een enthousiast organisator van jeugdevenementen. 
www.facebook.com/sebastian.siebrecht 
https://de.chessbase.com/post/faszination-schach-in-neubrandenburg 
www.sebastiansiebrecht.de 
 

 

 
 
This Man is Unstoppable! Carlsen’s Masterpiece vs Nakamura Fischer Random Rapid  
https://gaming.youtube.com/watch?v=wLXDXp0pxjs.  
Commentaar GM Seirawan www.youtube.com/watch?v=INs7IkjeQhE&feature=em-subs_digest.  

http://www.facebook.com/sebastian.siebrecht
https://de.chessbase.com/post/faszination-schach-in-neubrandenburg
http://www.sebastiansiebrecht.de/
https://gaming.youtube.com/watch?v=wLXDXp0pxjs
http://www.youtube.com/watch?v=INs7IkjeQhE&feature=em-subs_digest


 

 
 
2700chess.com 
https://2700chess.com.  
 

 

 
 

FIDE World Schools Chess Championships 
https://worldchess.events. 
 

 

 
 
Queen of Katwe: How chess changes lives 
www.dw.com/en/queen-of-katwe-how-chess-changes-lives/a-42109629. 

https://2700chess.com/
https://worldchess.events/
https://worldchess.events/
http://www.dw.com/en/queen-of-katwe-how-chess-changes-lives/a-42109629


 

 
 

Chess - A Tool for Education & Health 
Binnenkort gratis boekje te downloaden. 
http://cis.fide.com/en/chess-news/342-chess-a-tool-for-education-a-health. 
 
 

http://cis.fide.com/en/chess-news/342-chess-a-tool-for-education-a-health


Trainingsmateriaal 
 

- The complete manual of positional chess 
- Rediscovering Morphy 
- Chess Endgames #015 - van Wely vs Kramnik Good vs Bad Bishop 
- Checkmate pattern 
- Schaak Karate Kid 
- How to learn chess patterns 
- 10 Reasons Why You're NOT YET Successful At Chess!! 
- Morphy’s Masterpiece Mate in 17 Moves By starting Without His Queenside Rook & Knight 
- De Parel van Poznan 
- What are some of the famous zwischenzug in top level chess? 

 

 

 
 

The complete manual of positional chess 
www.newinchess.com/the-complete-manual-of-positional-chess-vol-1-2 
Boekbespreking door Mark Haast: 
www.schaaksite.nl/2017/10/19/the-complete-manual-of-positional-chess-volume-1-2 
 

 

 
 

Rediscovering Morphy 
https://en.chessbase.com/post/master-class-vol-9-morphy 

http://www.newinchess.com/the-complete-manual-of-positional-chess-vol-1-2
http://www.schaaksite.nl/2017/10/19/the-complete-manual-of-positional-chess-volume-1-2
https://en.chessbase.com/post/master-class-vol-9-morphy


 

 
 

Chess Endgames #015 - van Wely vs Kramnik Good vs Bad Bishop 
www.youtube.com/watch?v=4GDG5NjYqPU&list=PLpbSCK-lQ8Ke3N7Vs_ifCmhlqNOt5cs-g&index=3 
Kanaal Chessexplained van IM Christof Sielecki: www.youtube.com/user/Chessexplained/featured. 
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1302150  
Partij in video: www.youtube.com/watch?v=PIIJCLH07Q4. 
 

 

 
 
Checkmate pattern 
34 Matpatronen. Zet het mat gevende stuk op een ander veld en je hebt oefenopgaven. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Checkmate_pattern#Anastasia.27s_mate 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4GDG5NjYqPU&list=PLpbSCK-lQ8Ke3N7Vs_ifCmhlqNOt5cs-g&index=3
http://www.youtube.com/user/Chessexplained/featured
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1302150
http://www.youtube.com/watch?v=PIIJCLH07Q4
https://en.wikipedia.org/wiki/Checkmate_pattern#Anastasia.27s_mate


 

 
 
Schaak Karate Kid 
Met minigames kunnen kinderen al heel snel partijtjes spelen. 
Einstein zei: ‘Spelen is de hoogste vorm van leren’. 
24 Minigames: www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf 
 

 

 
 
How to learn chess patterns 
Schaakpatronen kennen is de basis van het schaakdenken. 
Artikel van IM Jeremy Silman: 
www.chess.com/article/view/how-to-learn-chess-patterns.  

http://www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf
http://www.chess.com/article/view/how-to-learn-chess-patterns


 

 
 

10 Reasons Why You're NOT YET Successful At Chess!! 
www.youtube.com/watch?v=niBTpwIkViw&feature=youtu.be 
 

 

 
 
Morphy’s Masterpiece Mate in 17 Moves By starting Without His Queenside Rook & Knight 
https://gaming.youtube.com/watch?v=gD0sWMhbfZw.  

http://www.youtube.com/watch?v=niBTpwIkViw&feature=youtu.be
https://gaming.youtube.com/watch?v=gD0sWMhbfZw


 

 
 
De Parel van Poznan 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1277959.  
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1274525.  
 

 
 

 
 

What are some of the famous zwischenzug in top level chess? 
www.quora.com/What-are-some-of-the-famous-zwischenzug-in-top-level-chess. 
 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1277959
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1274525
http://www.quora.com/What-are-some-of-the-famous-zwischenzug-in-top-level-chess


 

 
 
Aankondiging Torenstadtoernooi 
Zaterdag 3 maart organiseert Schaakgenootschap Zutphen het 8e Torenstadtoernooi. 
Er wordt 8 ronden Zwitsers gespeeld met 15 min. + 5 sec. p.p.p.p. 
De eerste ronde begint om 10:00 uur 
Locatie: MFC Waterkracht, Ruijs de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen 
Inschrijven t/m 2 maart via sgzutphen@gmail.com of terplekke op 3 maart,  
volwassenen 10 en jeugd 5 euro. 
Site: www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/toernooien/torenstadtoernooi/2018. 
Met vriendelijke groeten, Klaas Hagendijk 
 

 

 
 
23e Rapidtoernooi van De Zeven Pionnen in Epe zaterdag 24 februari 2018 
Andries Elskamp meldt: 
Het 23e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen vindt plaats op zaterdag 24 februari 2018. In de opzet 
van het toernooi is heel weinig verandering gekomen. Er zijn drie sterktegroepen en een jeugdgroep 
(stap 1 en 2). Deelnemers spelen 7 ronden van 20 minuten p.p.p.p.  Voor iedereen is er een klein 
prijsje in natura. Het toernooi begint om 10.00 uur in Kulturhus Eper Gemeentewoning aan de 
Stationsstraat in Epe en duurt tot ongeveer 16.30 uur. In de middagpauze zijn er broodjes en soep. 
Senioren betalen 10 euro en jeugdspelers tot en met 14 jaar betalen 5 euro. Opgave is reeds mogelijk 
via het opgeefformulier op de site van de vereniging: www.de7pionnen.nl onder toernooi .  

 

mailto:sgzutphen@gmail.com
http://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/toernooien/torenstadtoernooi/2018
http://www.de7pionnen.nl/


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl.  

 
Kalender en sites  

- 22 februari t/m 4 maart Batavia Chess Tournament Amsterdam  
- 24 februari Rapid toernooi De Zeven Pionnen Epe www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi  
- 24 februari IJsco toernooi Arnhem met langere bedenktijd (folder onder aan nieuwsbrief) 
- 1 en 2 maart 39e Maatschap Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 
- 3 maart Zutphen Torenstad toernooi (zie aankondiging) 
- 21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn 
- 21 april OSBO PJK categorieën FGH in Velp (nader bericht volgt) 
- 25 april Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur 
- 23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken 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 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 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi
http://www.schaken.nl/onk
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
http://feestdagen.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
http://www.stertrainingen.nl/
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
http://www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers


Speeldata KNSB-competitie 2017-2018   www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
Ronde 7: 10 maart 2018 
Ronde 8: 7 april 2018 
Ronde 9: 21 april 2018  

 

Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts  
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 ABKS 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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http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
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


 
 
 
 
 
 



   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 

 
 

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 

 

 
 
 


