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Berg en Bosschool. Linde kijkt toe bij Banterblitz van Karel en Vito. Linde had oma meegenomen. Thuis oefenen 
ze samen met Chessmatec en het boekje ‘Ik leer schaken’. Oma: ‘Ik begrijp het eindelijk’. Kinderen mogen altijd 
ouders of grootouders meenemen naar trainingen van Schaakacademie Apeldoorn. Meester Bram Stet gaat 
schaakspelen in de aula zetten, zodat kinderen de hele week door kunnen schaken. (foto Manon Sinnige) 
 

 
Bauke (5) is een enthousiaste schaker. Hij traint wekelijks met Karel van Delft. De trainingen zijn erg gevarieerd.  
Onderdelen zijn onder meer Chessmatec, Tutor methode met spelletjes, boekje ‘Ik leer schaken’, schaken 
tegen Lichess.org, Square4Chess, openingsvalletjes Bill Wall, minigames en partijtjes praatschaak (trainer geeft 
uitleg tijdens partij). Elke week leert hij iets nieuws waarmee hij zelf aan de slag kan. Zoals een programma op 
www.chessheroes.uk (button ‘Play a game’) van Richard James. 
 

Video met trainer Richard James: www.youtube.com/watch?v=I5fsSus-I8g&feature=youtu.be. Tekst James: 
www.chesstalent.com/documents/Santa%20Claus%20brought%20him%20a%20small%20plastic%20chess%20set.pdf. 

http://www.chessheroes.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=I5fsSus-I8g&feature=youtu.be
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Cbs Oud Zandbergen. Leerlingen zetten stellingen op via www.lichess.org (gereedschap, bordbewerker). De 
stellingen bevatten een paar stukken. Beide partijen moeten evenveel punten hebben, maar verschillende 
stukken en/of pionnen. Je kunt de partijen uitspelen tegen een vriend of tegen de computer. 

 

 
 

http://www.lichess.org/


     
 
72e 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 312 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. 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 24 april groepen 3, voor het derde jaar lesseries. 

 

Beginnerscursussen op scholen na schooltijd  
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van vijftien uur.  
De cursus kost 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 Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met  negen deelnemers. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.  

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Vanaf 21 maart 2018 zijn er weer 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 per 
semester (14 lesweken) 75 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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In Apeldoorn vond in 1999 een schaakweek plaats. Speellocatie was het Rijks Computer Centrum. (foto Ferdi Kuipers) 
Dat was een initiatief van IM Mark Dvoretsky, IM/GM Yochanan Afek en Karel van Delft. 
Zie www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/284-connection-1-chess-experience. 
Zie www.chesstalent.com/free-items  item ‘Connection 1 Chess Experience 1999’. 
 
 

 
 
Vanaf 1997 was er tien jaar lang een Schaak-3-daagse in Apeldoorn. (de Stentor 2006) 
 
 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/284-connection-1-chess-experience
http://www.chesstalent.com/free-items


 
Schaakweek-organisator IM Merijn vs GM Jan Timman in Tata Steel B-groep 2014. Toeschouwer: GM Garry Kasparov. 
 

Schaakweek Apeldoorn 
Merijn van Delft meldt: 
 
Schaakstad Apeldoorn houdt van 7 t/m 17 juni 2018 de eerste editie van Schaakweek Apeldoorn.   
De kern van de week bestaat uit een gesloten GM-toernooi met tien deelnemers, onder wie de 
sterke Apeldoornse IM's Stefan Kuipers en Thomas Beerdsen.  
Na iedere ronde zal de leukste partij besproken worden tijdens de dagelijkse schaakborrel.  
Schoolklassen krijgen tijdens de tweede helft van het toernooi schaaklessen en simultaans.  
Het laatste weekend bestaat uit een massakamp tussen Schaakstad Apeldoorn en LSG (Leiden) op 
zaterdag en het bekende Apeldoorns Kroegloperstoernooi op zondag.  
Binnenkort volgen updates met meer gedetailleerde informatie. Zo komen er diverse side events.  
Het doel van Schaakweek Apeldoorn is om zoveel mogelijk mensen in Apeldoorn enthousiast te 
maken voor schaken en om bruggen te slaan tussen schoolschaken, clubschaken, Schaakacademie 
Apeldoorn en andere organisaties die het schaken een warm hart toedragen.  
Onze gloednieuwe partner Creating Heroes (https://creatingheroes.nl) neemt de marketing van 
Schaakweek Apeldoorn voor zijn rekening en werkt momenteel aan een speciale website. 
 
 

 

https://creatingheroes.nl/


 
Pat is een geducht remisewapen. 
 

 

 
Stefania in de denktank: slaan met toren of paard? 
 



 
Ene groepje eindigt met zelf schaken en het andere begint er mee. Door overlap is er meer lestijd. 
 
 

 
Kinderen maken om de beurt foto’s tijdens trainingen. (foto Liv) 
 
 



 
Liv ziet een goede zet. 
 
 
 

 

 

 
 
Video schaakschool Het Bolwerk speelt partij via Lichess.org 
https://www.youtube.com/watch?v=R3rtPR_m41A&feature=youtu.be 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3rtPR_m41A&feature=youtu.be


Schaakschool Het Bolwerk speelt partij via Lichess.org 
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’. 
 
Aantal deelnemers doet mee aan het Bolwerk jeugdtoernooi 25 april. Dan is er geen schaakschool. 
Tijdens vakantie 2 mei is er ook geen schaakschool. 
 
De schaakschool had woensdagmiddag 28 maart de 28e lessen van dit seizoen,  negen deelnemers. 
 
Verslag 13.30 groep:  

- Zelf schaken  
- Chessmatec: oefeningen  
- Boekje ILS t/m blz 47 
- Bill Wall openingsvallen t/m 15 
- Tutor 1 H11 oefeningen 
- Koningsgambiet 1 

 
Verslag 14.45 groep:  

- Zelf schaken  
- Tutor 2 H4 5 stellingen, Tutor 3 H4 5 stellingen  
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 15 
- Samen partij tegen Lichess.org met analyse slotstelling 

 
Verslag 16.00 groep:  

- Zelf schaken 
- Tutor 3 H15 vijf oefeningen 
- Partij 7 en 8 Bill Wall Koningsgambiet  
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 15  

 
De schaakschool had woensdagmiddag 4 april de 29e lessen van dit seizoen, tien deelnemers. 
 
Verslag 13.30 groep:  

- Zelf schaken  
- Schaakstudies: Vier zonen, Réti, Saavedra (Jessica: ‘Cool!’) 
- Chessmatec: oefeningen 
- Bill Wall openingsvallen t/m 20 
- Video schaken in de Vlindertuin 
- Film LLDK t/m 1.29 uur 

 
Verslag 14.45 groep:  

- Video Vlindertuin schaken 
- Zelf schaken 
- Tutor 2 H5 5 stellingen, Tutor 3 H5 5 stellingen 
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 20 
- Samen partij tegen Lichess.org  
- Banterblitz tegen Jelle 

 
Verslag 16.00 groep:  

- Zelf schaken  
- Tutor 3 H1 oefeningen 
- Partij 9 en 10 Bill Wall Koningsgambiet 
- Grenke Classic Live volgen en uitleg site Chess24 
- Avni ‘Vier zonen’ studie 

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


 
Solitaire Chess en Paardenbord van Losekoot  www.schaaktraining.nl/wp-content/uploads/2015/10/Paardenbord.pdf  

 
 

 
Ontdekkend leren via vragen van een trainer: Wat is een goede zet voor wit? 
 
 

http://www.schaaktraining.nl/wp-content/uploads/2015/10/Paardenbord.pdf


 
Als het antwoord niet gevonden wordt, geeft de trainer de zet en vraagt waarom de zet goed is. 
 
 

 
Bij uitleg over het Koningsgambiet zet Greet de audiorecorder van haar Smartphone aan. Kan ze het weer terug horen. 
 
 



 
Zwart aan zet wint via minorpromotie tot paard. 
 
 

 
Minorpromotie tot loper wint. Stelling kun je opzetten in Lichess.org (Gereedschap, bordbewerker) en uitspelen. 
 
 



 
Stikmat na dubbelschaak (variant in gespeelde partij). Na 1…Kh8, 2. Dg8+ Txg8, 3. Pf7 mat. 
 
 

 
Studie Richard Réti. Wit maakt remise na 1. Kg7. 
 
 
 



Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: minorpromoties en audiorecorder 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 28 maart en 4 april 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 28 maart 
Verslag Beginners 

- Solitaire chess  
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 6  (openingsfouten, tactiek, kracht stukken, koningsaanval) 
- Koningsgambiet 1  
- Paardenbord  

Verslag Gevorderden 
- Culturele aspecten schaken, http://assaffeller.com 
- Waarnemen en schaken (zie GM Jonathan Rowson ‘Chess for Zebra’s, soefi gezegde) 
- Zelf schaken  
- Minorpromoties, gecombineerd met stellingen opzetten in Lichess.org 
- Matvoering KT-K 
- Koningsgambiet: partijtje 8 
- Stelling Saavedra   
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 10 
- Paardenbord 

 
Lessen 4 april 
Verslag Beginners 

- Zelf schaken en bespreken stellingskenmerken 
- Plan maken: opening drie gouden regels, middenspel voordeeltjes halen via plannetjes, 

eindspel mat zetten 
- Analysevragenlijst: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst  
- Boekje ILS 43 t/m 47 
- Bill Wall openingsvalletjes 8 t/m 10 
- Video de Vlindertuin tuinschaakspel 
- www.powerlessqueen.com (witte dame kan niet bewegen) 
- Video’s Marcel Lek: http://chessblog540.blogspot.nl  

Verslag Gevorderden 
- Koningsgambiet: partijtje 9 
- Avni ‘Vier zonen’ stelling 
- Stelling Réti  
- MuConsult wint bekerwedstrijd tegen En Passant 
- Fide ratings www.fide.com 
- Video de Vlindertuin tuinschaakspel 
- Samen via scherm en op bord partij tegen www.lichess.org  
- Paardenbord Losekoot: www.schaaktraining.nl/paardenbord 

 
 

 
Zwart aan zet: wachtzet nodig met de toren. 
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Wereldwijd schaken mensen op straat. De Amerikaanse Chess Traveler Adia Onyango was in Bogota  
(Bolivia). Zie ook www.instagram.com/chesstraveler en Facebook.  

 
 

 

http://www.instagram.com/chesstraveler


Belangstelling voor brainstormbijeenkomst over schaaktafels en pleinschaakspelen 
Vertegenwoordigers van de gemeente, Accres, Apeldoornse schaakclubs en individuele schakers 
nemen deel aan een brainstormbijeenkomst over schaaktafels en pleinschaakspelen. Die vindt 
woensdag 18 april van 18.30 – 19.30 uur plaats in Het Bolwerk (Ravelijn 55). 
De gemeente Apeldoorn is positief over het idee om in de openbare ruimte schaaktafels en/of 
pleinschaakspelen te plaatsen. De gemeente ontwikkelt nieuw beleid voor de openbare ruimte onder 
het motto ‘Apeldoorn comfortabele gezinsstad’ en stelt budget beschikbaar.  
 
De brainstormbijeenkomst is een initiatief van politicus Hessel Dooper (CDA) en Karel van Delft 
(Schaakacademie Apeldoorn).  
Agenda: 1. Initiatief toelichten, 2. Hoe en waar kunnen schaaktafels en pleinschaakspelen komen,  
3. Schaaktafels in De Vlindertuin (Woudhuis) + wekelijkse bijeenkomsten in het speelparkje. 
Iedereen die mee wil denken is welkom op de brainstormbijeenkomst. Graag vooraf even een mailtje 
sturen naar Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
 
Op de site van Schaakacademie Apeldoorn staat informatie voor mensen die zelf een initiatief willen 
nemen tot het plaatsen van schaaktafels en pleinschaakspelen.  
Scholen kunnen bijvoorbeeld op het schoolplein een schaakbord maken (zwarte-witte tegels of met 
stoepkrijt) en grote plastic stukken aanschaffen. Een set stukken (koningshoogte 30 cm) met groot 
bord van rubbertegels kost bij de webwinkel van de KNSB 160 euro. 
 
Informatie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.  
 

 
Hidde speelt een partij tegen opa Karel. Buurtkinderen denken mee. 

 
Schaakbijeenkomsten in De Vlindertuin 
In speelparkje De Vlindertuin houdt Schaakacademie Apeldoorn vanaf mei op zondagmiddagen 
schaakbijeenkomsten met tuinschaakspelen. Voor iedereen gratis toegankelijk. Diverse schakers 
werken mee aan dit initiatief. De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee.  
Video: www.youtube.com/watch?v=B9rfR3n9qSY&feature=youtu.be.  

mailto:karel@kvdc.nl
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De Regenboog en De Diamant in OSBO Schoolschaakfinale 
Chris Doornekamp meldt: 
OSBO schoolschaaktoernooi is gevorderd tot de finale op zaterdag 7 april in Zutphen.  
De Regenboog en De Diamant hebben zich beiden geplaatst voor deze finale door in de top-6 te 
eindigen, een knappe prestatie. Zie ook de OSBO site voor de info:  
http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm  
http://osbo.nl/jeugd 
http://osbo.nl/jeugd/scsc2018/UitnodigingFINOSBO2018.pdf 
 

 

 
Partijen http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/4/Game4941109.html  
 
MuConsult Apeldoorn bereikt finale KNSB Beker 
Thomas Beerdsen meldt: 
 
Voor het tweede jaar op rij heeft MuConsult Apeldoorn de finaledag van de KNSB Beker bereikt. Op 
dinsdag 3 april werd er uit gewonnen bij En Passant. Evenals vorig jaar wonnen we deze lastige 
uitwedstrijd met 1-3. Dit jaar was En Passant een stuk sterker opgekomen, met twee GM’s in de 
opstelling. 
Als eerste klaar was Thomas Beerdsen, die op bord 2 zwart had tegen Friso Nijboer. Na een dubieuze 
openingskeuze (naar een idee van Manuel Bosboom) van Thomas moest hij een aantal rare zetten 
doen en kwam hij slecht te staan. Toen Friso uiteindelijk teveel tegenspel toeliet kon Thomas met 
een mooi torenoffer gevolgd door een loperoffer remise forceren. 
Niet veel later was er nog een remise:  Stefan Kuipers met wit tegen Erwin L’Ami. In een Italiaan 
kwam Erwin snel met het agressieve g5. Stefan reageerde echter prima en uiteindelijk ontstond er 

http://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
http://osbo.nl/jeugd
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een ongeveer gelijk eindspel, waar Erwin opeens een kwaliteit blunderde. Stefan wist het lastige 
eindspel niet om te zetten in winst, maar behaalde alsnog een solide remise. 
Daarna volgde onze eerste overwinning. Op bord 4 speelde Tim Lammens met zwart tegen Richard 
Vedder. Tim speelde erg agressief met zwart en kwam al snel prima te staan. Na veel gemanoeuvreer 
gaf Richard uiteindelijk een stuk weg en wist Tim de partij te winnen. 
De beslissing viel uiteindelijk op bord 3. Merijn van Delft speelde een Franse partij met wit tegen 
Henk Vedder. Merijn had al snel het door hem zo geliefde loperpaar te pakken en zette toen eerst 
even al zijn stukken op de onderste rij. Vervolgens creëerde hij een vrijpion die niet echt goed 
gestopt kon worden door het zwarte paardenpaar. Nadat Merijn wat materiaal kon incasseren gaf 
Henk op en wonnen we de wedstrijd. Een zeer strakke overwinning van Merijn! 
Een prima 3-1 overwinning voor ons dus, waarmee we de finaledag van de beker bereikt hebben. 
Deze dag zal gespeeld worden op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei bij ons in het 
Denksportcentrum Noord in Apeldoorn. We kijken hier erg naar uit en zullen alles op alles zetten om 
de beker in eigen huis te veroveren! 

 
Uitgebreid verslag Richard Vedder (En Passant):  www.schaaksite.nl/2018/04/04/eppie-ligt-er-uit-2 
 
 

Meesterklasse MuConsult Apeldoorn - IntelliMagic 
Zaterdag 7 april speelt MuConsult Apeldoorn een belangrijke competitiewedstrijd in 
Denksportcentrum Noord tegen LSG IntelliMagic. De wedstrijd begint om 13.00 uur. 
Meesterklasse standen: https://knsb.netstand.nl/divisions/view/27  

 
 

 
Casper Wouters rechts vooraan tegen Wouter van Rijn. 

 
Herman Grooten wint Rapid ASV, prima prestatie Casper Wouters 
IM Herman Grooten heeft het ASV rapid toernooi 24 maart in Arnhem gewonnen. 
De Apeldoornse Stertraining deelnemer Casper Wouters eindigde op een gedeelde vijfde plek met 
een tpr van 2223. 
Einduitslagen drie groepen: www.asv-schaken.nl. 
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Thomas Beerdsen en Jorden van Foreest winnen tweetallen toernooi Roosendaal 
Marco Beerdsen meldt: 
Met 23 punten (Jorden 12/14, Thomas 11/14) eindigden Jorden en Thomas met 3 punten voorsprong 
op Hing Ting en Lucas. Roeland Pruijssers en Stefan Colijn eindigden op 16 punten, titelverdedigers 
Twan Burg en Matthew Tan scoorden 15 punten. 
Het speeltempo op het toernooi 24 maart was 10 min. p.p.p.p. Beide spelers speelden dus in een 
ronde tegen zowel de bord 1 als de bord 2 speler. Dus na 7 ronden hebben beide spelers in een team 
14 partijen gespeeld. 
www.depion.nl/laatste-nieuws/5287-jorden-van-foreest-en-thomas-beerdsen-winnen-tweetallen-2018  

Eindstand: 
http://adf-foto.com/jalbum/Tweetallen%202018/eindstand%20tweetallen%202018.pdf  
 
 

  

 

Kandidatentoernooi: Glanzpartien garanderen geen topklassering 
Ook de tweede partij van Kramnik tegen Aronian in het Kandidatentoernooi was een prachtpartij. 
Druk zetten tot de tegenstander de fout in ging. 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-berlin-candidates-2018/10/1/2 
Glanzpartien garanderen echter geen topklassering. 
Analyses en besprekingen Kramnik – Aronian: https://gaming.youtube.com/watch?v=BYkzVrZEpRc  

http://www.depion.nl/laatste-nieuws/5287-jorden-van-foreest-en-thomas-beerdsen-winnen-tweetallen-2018
http://adf-foto.com/jalbum/Tweetallen%202018/eindstand%20tweetallen%202018.pdf
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-berlin-candidates-2018/10/1/2
https://gaming.youtube.com/watch?v=BYkzVrZEpRc


 

 
 

TCEC 11 superfinale: Stockfish tegen Houdini 
Jeroen Noomen meldt: 
 
De TCEC 11 superfinale (TCEC = Top Chess Engines Championship) gaat tussen Stockfish en Houdini. 
In de hoogste divisie van de TCEC - de Premier Division - streden de 8 beste chess engines om de 
plaatsen 1 en 2 die recht gaven op de superfinale.  
Al snel werd duidelijk dat Stockfish dit keer oppermachtig was. Met grote voorsprong werd Stockfish 
eerste, Houdini legde op 6,5 punt achterstand beslag op de tweede plaats. Komodo, finalist in de 
vorige TCEC editie, kwam er dit keer niet aan te pas en moest liefst 9,5 punt toegeven op Stockfish.  
 
Waar Stockfish vooral van profiteerde, was de nieuwe ‘contempt factor’. Deze factor zorgt ervoor dat 
Stockfish minder snel tevreden is met remise en veel langer op winst blijft spelen. Dit sorteerde 
vooral veel effect tegen de nummers 4 tot en met 8. In TCEC 10 liet Stockfish nog teveel remises 
tegen de mindere engines noteren, dit keer was daar geen sprake van.  
 
De superfinale is donderdag 29 maart van start gegaan en zal een kleine 3 weken duren. Wilt u eens 
een kijkje komen nemen, dan kan dat: alle 100 partijen worden non-stop achter elkaar gespeeld en 
zijn live te volgende via onderstaande link. In de superfinale spelen beide engines 50 voorgegeven 
openingsvarianten, uitgekozen door ondergetekende.  
 
Elke variant wordt een keer met wit en een keer met zwart gespeeld. Omdat makkelijke openingen 
meer dan 90% kans geven op remise, krijgen Stockfish en Houdini vooral lastigere openingen 
voorgeschoteld. Hierdoor is er meer kans op winstpartijen en zijn de partijen ook leuker (en vaak 
spectaculairder) om te zien.  
 
Eindstand TCEC 11 Premier Division 
1. Stockfish 61 (uit 84) 
2. Houdini 54,5 
3. Komodo 51,5 
4. Fire 42,5 
5. Chiron 36 
6. Andscacs 35 
7. Fizbo 31 
8. Ginkgo 24,5 
 
TCEC 11 live volgen:  
http://tcec.chessdom.com/live.php 
TCEC 11 informatie:  
www.chessdom.com/tcec-season-11-information-and-participants 
TCEC 11 openingenselectie:  
http://blogchess2016.blogspot.nl/2018/03/tcec-11-superfinal-opening-selection.html 

http://tcec.chessdom.com/live.php
http://www.chessdom.com/tcec-season-11-information-and-participants/
http://blogchess2016.blogspot.nl/2018/03/tcec-11-superfinal-opening-selection.html


 
Amatzia Avni 2018 wit aan zet maakt remise. 

 
Studie Avni: Four sons 
FM Amatzia Avni meldt: 
 
[The Tora tells about four sons: the wise, the wicked, the simple (naïve) and the one who doesn't 
know how to ask (clueless). When Jews read the Haggadah in Passover, they discuss what each of 
these characters would say].   

 
In this unconventional position, black threatens to mate shortly (1…Q:f3+). As white is unable to find 
a satisfactory solution, he calls the four sons for consultation: 
The clueless has no idea at all, so we make the starting move for him: "give a check, maybe there is 
something there". 
1.Qd7+ Rg4 (1…Qg4?? 2.Qh7+)   
Now it is the turn of the naïve. He says "let's attack the pinned rook" 2.Ne5! 
He doesn't even realize that his knight is unguarded…  2…Q:e5   
The wise guy declares: "I got you! 3.Q:g4+! K:g4 
It is left to the wicked to laugh in an unpleasant way and play 4.d4 
"…and what would you do now?"  ½: ½  
This fork wins a whole queen, thus achieving equality. Due to the black king being positioned on the 
fourth rank, the en passant 4…e:d3 is illegal.  
(First published 29 March 2018 in Hebrew, on the Israeli chess federation site) 
 

 
Meer verhalen van Avni: www.newinchess.com/the-amazing-chess-adventures-of-baron-munchausen  
Avni is psycholoog en auteur van onder meer de boeken ‘Creative Chess’ en ‘The Grandmaster’s Mind’. 

http://www.newinchess.com/the-amazing-chess-adventures-of-baron-munchausen


 
 
Quote Kramnik: ‘Mijn enige bijgeloof: meer winstkansen als ik goed uit de opening kom. 
https://twitter.com/hashtag/BerlinCandidates?src=hash 
 
 

Divers nieuws  
 

- BTW voor denksportverenigingen 
- Caruana Wins Berlin Candidates, Will Play for World Championship 
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- NBC Nationaal Pilot-Ratingtoernooi tot max 2000 
- Daily Chess Improvement: Game Saving Endgame 
- Ratings spelers boven 2700 
- Digitale nieuwsbrief maart Max Euwe Centrum 
- Setz` Krebs Schachmatt 
- Apeldoornse spelers in Grenke Open 
- Nummer 26 tijdschrift Ajedrez Social y Terapéutico 
- Specialisatiecursus schaken in primair onderwijs Universiteit de Girona 
- Create a Chess Classroom at Your School  

 

 

 
 

BTW voor denksportverenigingen 
Hoe heilloos en triest kan overheidsbeleid zijn. Volgens het Europees hof vallen denksporten niet 
onder sport. Dus moeten denksportverenigingen btw betalen.  
De KNSB heeft met NOC/NSF overleg over deze kwestie met ministeries. 
De vraag is wat dit betekent dat voor schaaktrainingen, die volgens de Belastingalmanak (waar 
schaken letterlijk als sport genoemd wordt) vallen onder ‘gelegenheid bieden tot sport’ en daarmee 
nu onder het 6 procent tarief vallen. 

 
KNSB:  
https://www.schaken.nl/nieuws/btwvrijstelling-denksporten  
NOS: 
https://nos.nl/artikel/2224611-te-weinig-beweging-kost-denksporters-1-miljoen-euro-btw.html 
Financieel Dagblad:  
https://fd.nl/economie-politiek/1247664/uitspraak-europese-hof-kost-denksporters-1-mln? 

https://twitter.com/hashtag/BerlinCandidates?src=hash
https://www.schaken.nl/nieuws/btwvrijstelling-denksporten
https://nos.nl/artikel/2224611-te-weinig-beweging-kost-denksporters-1-miljoen-euro-btw.html
https://fd.nl/economie-politiek/1247664/uitspraak-europese-hof-kost-denksporters-1-mln?


 

 

 
GM Fabiano Caruana. (foto site FIDE) 
 

   
Grischuk – Caruana. Stevige pionstructuur voor zwart.         De winst is binnen.  
Pionstructuur is als een ribbenkast in een menselijk lichaam. 

 
Caruana Wins Berlin Candidates, Will Play for World Championship 
GM Caruana heeft het Kandidatentoernooi in Berlijn gewonnen en is daarmee in november de 
uitdager van GM Magnus Carlsen in de strijd om het wereldkampioenschap. 
https://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10793-caruana-wins-berlin-
candidates-will-play-for-world-championship.html  
Press conference with the winner of Candidates 2018 Fabiano Caruana: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zi61h4F5Zgc  
 
 

https://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10793-caruana-wins-berlin-candidates-will-play-for-world-championship.html
https://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/10793-caruana-wins-berlin-candidates-will-play-for-world-championship.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zi61h4F5Zgc


 

 
KVDC MEC Hans Böhm interviewt prof Johan van Hulst dd15dec2010: www.youtube.com/watch?v=ngeKDRnfYJM 
 

Johan van Hulst overleden (107) 
KNSB site:  
https://www.schaken.nl/nieuws/johan-van-hulst-19112018-overleden-op-107jarige-leeftijd 
BBC: 
Obituary: Johan van Hulst, the teacher who saved Jewish children 
http://www.bbc.com/news/world-europe-43569049 
 

 

 
 
Indian chess Olympiad team starts training for medal playing TT 
www.mid-day.com/articles/indian-chess-olympiad-team-starts-training-for-medal-playing-
tt/19226179  

http://www.youtube.com/watch?v=ngeKDRnfYJM
https://www.schaken.nl/nieuws/johan-van-hulst-19112018-overleden-op-107jarige-leeftijd
http://www.bbc.com/news/world-europe-43569049
http://www.mid-day.com/articles/indian-chess-olympiad-team-starts-training-for-medal-playing-tt/19226179
http://www.mid-day.com/articles/indian-chess-olympiad-team-starts-training-for-medal-playing-tt/19226179


 

 
 

Voorstel schaken als schoolvak in Israël 
GM Boris Alterman en zijn vrouw pedagoge Luba Alterman hebben samen met GM Boris Gelfand de 
educatiecommissie van het Israëlische parlement voorgesteld schaken als schoolvak te erkennen. 
Zie de Facebook pagina van IM/GM Yochanan Afek: 
https://www.facebook.com/yochanan.afek?lst=1057118620%3A100006852364392%3A1522091181 
Boris Alterman heeft met zijn vrouw en zoon Lior (programmeur) de app Chessmatec ontwikkeld, 
waarmee kinderen al vanaf jonge leeftijd kunnen leren schaken (www.chessmatec.com).  
Schaakacademie Apeldoorn werkt op diverse scholen en in schaakschool Het Bolwerk met deze app. 
 

 

 
 
NBC Nationaal Pilot-Ratingtoernooi tot max 2000 
Ferry Lunek meldt:  
Gaarne kondigen wij een Nationaal Pilot-toernooi aan voor als er voldoende animo is om 
ratingstoernooien te starten.  
Voor het Pilot-Ratingtoernooi kunnen zich NBC-leden met een rating tot maximaal 2000 inschrijven.  
Bij voldoende deelname is het de bedoeling om +- de onderste helft en +- de bovenste helft, 
afhankelijk van de rating, in te delen en bij minder deelname in een groep.  
Belangstellenden kunnen zich tot 07-04-2018 aanmelden, waarna de groepen worden ingedeeld en 
de officiële startdatum op 06-05-2018 wordt gezet.  
Aanmelden bij Ferry Lunek onder vermelding van uw naam en het ICCF-nummer. 
https://www.facebook.com/groups/211621429340672 
 

https://www.facebook.com/yochanan.afek?lst=1057118620%3A100006852364392%3A1522091181
http://www.chessmatec.com/
https://www.facebook.com/groups/211621429340672


 

 
 

Daily Chess Improvement: Game Saving Endgame 
Nieuws van GM Susan Polgar. 
Diagram Ding Liren – Grischuk:  
www.themaven.net/chessdailynews/improvement/daily-chess-improvement-game-saving-endgame-
ok6BIfuZ7kKxgcY062wfAA  
 

 

 
Ratings spelers boven 2700 
https://2700chess.com 
 

 

 
 

Digitale nieuwsbrief maart Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_mrt_18.pdf  

http://www.themaven.net/chessdailynews/improvement/daily-chess-improvement-game-saving-endgame-ok6BIfuZ7kKxgcY062wfAA
http://www.themaven.net/chessdailynews/improvement/daily-chess-improvement-game-saving-endgame-ok6BIfuZ7kKxgcY062wfAA
https://2700chess.com/
http://www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_mrt_18.pdf


 

 
 
Setz` Krebs Schachmatt 
http://grenkechessopen.de/de/beitraege/99-setz-krebs-schachmatt  
 

 

 
 

Apeldoornse spelers in Grenke Open 
De Apeldoornse IM’s Stefan Kuipers en Thomas Beerdsen speelden mee in het Grenke Open, van 30 
maart t/m 2 april. Zie http://grenkechessopen.de/de. 
De 13-jarige Vincent Keymer won het toernooi. Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Keymer. 
 
Onder meer GM Magnus Carlsen en GM Fabiano Caruana spelen mee in de Grenke Chess Classic van 
31 maart – 9 april.  
www.grenkechessclassic.de/en  

http://grenkechessopen.de/de/beitraege/99-setz-krebs-schachmatt
http://grenkechessopen.de/de
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Keymer
http://www.grenkechessclassic.de/en


 

 
 

 
Juan Antonio Montero Aleu en Karel van Delft in 2010 tijdens congres over sporten  
met een beperking in Ciudad Réal (Spanje), www.capacitalia.org.  

 
Nummer 26 tijdschrift Ajedrez Social y Terapéutico 
Psycholoog Juan Antonio Montero Aleu is hoofdredacteur van een Spaans tijdschrift over schaken en 
sociale en therapeutische onderwerpen. 
Voor mensen met een beperking kan schaken een enorme meerwaarde hebben. Het levert onder 
meer contacten en succeservaringen op. Successen druk je niet altijd uit in 1-0 of kampioensbekers. 
Het gaat om ‘empowerment’: een gezond zelfbeeld, zelfvertrouwen en vaardigheden ontwikkelen. 
Daarbij is het onbelangrijk wat je niet kan. Het gaat er om wat je wel kan en kunt ontwikkelen. 
Download alle tijdschriften in pdf: http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast  

http://www.capacitalia.org/
http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast


 

 
 

Specialisatiecursus schaken in primair onderwijs Universiteit de Girona 
Docenten o.a. professors IM Fernand Gobet, Barry Hymer en Jorge Nuno Silva. 
This is the most advanced training on teaching chess from an educational point of view. It provides 
scientific background on cognition, education and the didactics of mathematics and games, along 
with hands-on examples in order to apply chess to promoting mathematical, logic, reasoning and 
metacognitive skills in the classroom. 
www.fundacioudg.org/es/chess-summer-school.html. 
 

 

 
 
Create a Chess Classroom at Your School  
www.chesskid.com/article/view/create-a-chess-classroom-at-your-school 

http://www.fundacioudg.org/es/chess-summer-school.html
http://www.chesskid.com/article/view/create-a-chess-classroom-at-your-school


Trainingsmateriaal 
 

- YouTube kanaal Lichess.org 
- Lesmateriaal voor jeugdschakers via Professor Chess 
- Rob Hartoch – Paul Keres  
- Two’s a couple, three’s the Kubbels 
- SchemingMind.com Game explorer 
- Glossary of chess 

 

 

 
 
YouTube kanaal Lichess.org 
https://www.youtube.com/channel/UCr6RfQga70yMM9-nuzAYTsA 
Zie bijvoorbeeld: Candidates Tournament 2018 Round 14 Recap: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNDf1wU8ygg 
  

 

 
 

Lesmateriaal voor jeugdschakers via Professor Chess 
www.professorchess.com  
 

 

 
 

Rob Hartoch – Paul Keres  
IM Rob Hartoch (RIP) analyseerde zijn winstpartij op Keres voor Schaakkrant Apeldoorn 2001. 
www.schaaktalent.nl/databanktraining/02schaakkrant_sept2001.pdf  
Rob Hartoch speelde in het team van Apeldoorn dat voor de eerste keer naar de Meesterklasse 
promoveerde. Hij gaf veel jeugdtrainingen in Apeldoorn. 
Interview met Hartoch over zijn carrière en visie staat in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. 

https://www.youtube.com/channel/UCr6RfQga70yMM9-nuzAYTsA
https://www.youtube.com/watch?v=xNDf1wU8ygg
http://www.professorchess.com/
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/02schaakkrant_sept2001.pdf


 

 
 
Two’s a couple, three’s the Kubbels 
https://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-2018-03 
 

 

 
 

SchemingMind.com Game explorer 
www.schemingmind.com/gameexplorer.aspx  
 

 

 
 

Glossary of chess 
Uitleg over honderden schaaktermen. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chess 

 

https://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-2018-03
http://www.schemingmind.com/gameexplorer.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chess


 
 

 
 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  
 
 

 

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

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


 
Toernooi voor kinderen die wonen of les hebben in wijk Het Woudhuis. 
 

 
Kalender en sites  

- 14 april NK snelschaken voor clubteams www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=94 
- 18 april brainstorm schaaktafels en pleinschaakspelen Het Bolwerk 18.30-19.30 uur 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen  
- 21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn 
- 21 april FGH OSBO jeugdkampioenschap Velp (flyer onder aan deze nieuwsbrief) 

http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm 
- 25 april Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur 
- 28 april  MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap  

www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/muconsult-rapidtoernooi 

- 29 april t/m 5 mei NK jeugd Assen http://njsk.nl  
- 10 mei Bekerfinale KNSB Denksportcentrum Noord Apeldoorn 
- 11-12 mei ASV Vierkampentoernooi Arnhem  www.asv-schaken.nl 
- 7 t/m 17 juni Schaakweek Apeldoorn 
- 16 juni massakamp Apeldoorn – Leiden 
- 16 juni NK middenbouw basisscholen Utrecht 
- 17 juni Kroegloperstoernooi Apeldoorn (https://schaakkalender.nl/events/view/2738) 

http://www.schaakclubenpassant.nl/content.php?id=94
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
https://muconsult-rapidtoernooi.blogspot.nl/?m=1
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/muconsult-rapidtoernooi
http://njsk.nl/
http://www.asv-schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/events/view/2738


- 30 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam 
- 1-8 juli NK schaken www.schaken.nl/nieuws/deelnemers-deloitte-nk-schaken-2018  
- 23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk 
- 31 augustus – 2 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (tevens OSBO-

kampioenschap Hoofdklasse in groep A) www.asv-schaken.nl 
 
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 en vakanties: http://feestdagen.nl 

 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018   
Training 8:  22 april 2018 
Training 9:  13 mei 2018 Thematoernooi 
Training 10: 27 mei 2018 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen  

 

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. 

 

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018   www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
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 
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http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
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http://www.schaken.nl/competitie-2017-2018
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https://twitter.com/TricksOnlyNL


Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
 
Schaken en psychologie  
Facebook groep Schaakpsychologie. 
 
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
 
Pinterest   
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
YouTube kanaal Karel van Delft 
Schaakvideo’s: www.youtube.com/user/karelvandelft  
 
Apeldoorn Apes: 
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes 
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   

 
 
 
 
 
 

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

2 De Regenboog 2 7 Koningin Wilhelminaschool (KWS) 

3 De Sjofar 8 Hertog van Gelre 1 

4 De Wegwijzer 9 Hertog van Gelre 2 

5 De Schakel & Schaakmaat 10 Het Bolwerk 

 
 
 

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 
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http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
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https://twitter.com/ApesApeldoorn


 

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 

 

 



 

 
 
OSBO jeugdleider Peter Bongers meldt: 
Voor dit toernooi is lidmaatschap van de KNSB noodzakelijk. 
Er is geen aparte website. Zie http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm. 
 

http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm

