
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 80 – 3 augustus 2018 
 
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

 

 
Nico Zwirs scoorde tweede IM-norm tijdens Condigne Open NK in Dieren. 
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80e 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 333 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (513 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.  
Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.  

 

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 en de Paulusschool in Utrecht.  

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen   
Schaakleraar Karel van Delft geeft op basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.  
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. Lessen beginnen weer vanaf september. 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag. 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag, vanaf 10 september. 
Basisschool Sint Victor school maandagavond. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag.  
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag, vanaf 20 september. 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en 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. 

 

Masterclasses:  Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 

 

Talenttraining: Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 

 

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

 

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

 

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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Belgische kinderen op bezoek in de Vlindertuin. 

 
Schaken in de Vlindertuin 
Elke zondag houdt Schaakacademie Apeldoorn van 12 – 14 uur een schaakbijeenkomst in de 
Vlindertuin. Adres Woudhuizerallee 1.   
Meer info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen  
 
 

 
Deelnemers van schaakschool Apeldoorn krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken


 
Analyseren. 

 
 

 
Zelfbedacht ‘doorkijkschaak’. 
 
 



 
Jongste groep. 
 
 

 
Toreneindspel. 
 



  
Tactiek oefenen met Karel van Delft.            Simultaan met IM Thomas Beerdsen. 

 
Schaakschool Het Bolwerk begint 29 augustus 
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties).  
Er zijn drie niveaugroepen.  
Schaakleraar is Karel van Delft.  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
 
 

 
Trainers Nico Zwirs, Merijn van Delft en Thomas Beerdsen. 
 

Talenttraining voor jeugd en Masterclasses 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen Masterclasses voor sterke jeugdschakers en 
volwassenen met een rating boven 1900 Elo. Trainingen op zondagen na de KNSB-ronden. 
Elke keer behandelt een andere bij Apeldoorn betrokken GM of IM een bepaald thema. 
Trainers eerste cyclus van vier keer waarschijnlijk IM Merijn van Delft, IM Thomas Beerdsen, Nico 
Zwirs en GM Sipke Ernst. Inschrijven per cyclus van vier trainingen (120 euro). 
Coördinator: Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
Schaakacademie Apeldoorn houdt komend seizoen 2 x 20 keer op vrijdagavond een Talenttraining 
voor ambitieuze jeugd. Trainers: Nico Zwirs, Karel van Delft en soms IM Merijn van Delft. 
Inschrijven per serie van 20 trainingen (200 euro). 
Coördinator: Nico Zwirs. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining   
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Oefeningen met minigames. 

 

Schaakcursussen senioren in het Bolwerk: weer twee groepen 
Na de zomervakantie zijn er vanaf woensdagmorgen 29 augustus weer wekelijkse schaaklessen voor 
senioren. Een beginnersgroep van 9.00 – 10.30 uur en een gevorderdengroep van 10.30 – 12.00 uur. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
 

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


 
V.l.n.r. IM Thomas Beerdsen, Dries Wedda, IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en FM (binnenkort IM) Max Warmerdam. 
 

 

 
Clubgenoten Henk Pruijssers en Bert Ekkelkamp. 



 
Analyse Karin Pruijssers en GM Roeland Pruijssers. 

 

 
Gameviewer partijen Nico Zwirs: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/3/Game17490390.html 

 

Tweede IM-norm Nico Zwirs tijdens Condigne Open NK schaken 
Apeldoorner Nico Zwirs heeft tijdens het Condigne Open NK in Dieren zijn tweede IM-norm gehaald. 
Omdat zijn rating boven de 2400 Elo is geweest, heeft hij nog één IM-norm nodig voor de titel. 
Nico Zwirs speelt in MuConsult Apeldoorn 1 en is trainer bij Schaakacademie Apeldoorn. 
Resultaten ONK: www.schaken.nl/onk/toernooien/dutch-open-open-nk 
ONK-site: www.schaken.nl/onk 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/3/Game17490390.html
http://www.schaken.nl/onk/toernooien/dutch-open-open-nk
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IM Nico Schouten (links) en Anton van Rijn. 

 
 

 
Jacques Kuiper uit Apeldoorn. 

 



 
Zaaloverzicht. 

 

Seniorentoernooi Dieren gewonnen door Anton van Rijn en Nico Schouten 
Het NK voor veteranen en senioren werd medio juli gespeeld in Dieren. Er waren 96 deelnemers. 
Seniorenkampioen werd Anton van Rijn. Veteranenkampioen IM Nico Schouten. 
Informatie: https://www.seniorentoernooi.nl 
Uitslagen: https://www.seniorentoernooi.nl//toernooi/2018/2018.htm  

 
 

 
 
 

Roeland Pruijssers wint Leiden Chess Tournament 
GM Roeland Pruijssers heeft voor de derde maal het Leiden Chess Tournament gewonnen. 
De 12de editie van het Leiden Chess Tournament vond plaats van 13 - 22 juli. 
Toernooisite: www.leidenchess.com 
Andere Apeldoorners in het toernooi: IM Stefan Kuipers, IM Thomas Beerdsen, IM Merijn van Delft. 
 
 

 
 
 

https://www.seniorentoernooi.nl/
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Ikonnikov, Vyacheslav (2536) - Pruijssers, Roeland (2501) 
Leiden (9), 22.07.2018 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 d5 4.Pc3 dxc4 5.e3 a6 6.Lxc4 b5 7.Le2 Lb7 8.0–0 Pbd7 9.b3 Le7 10.Lb2 0–0 
11.a4 b4 12.Pb1 c5 13.Pbd2 cxd4 14.Pxd4 Pc5 15.Lf3 Pd5 16.De2 Lf6 17.Tab1 Te8 18.g3 e5 19.Pf5 e4 
20.Lg2 Lxb2 21.Txb2 Df6 22.Pd4 Pc3 23.Dg4 Pd3 24.Tc2 Tac8 25.Pb1 Pxb1 26.Dd7 Ted8 27.Dxb7 Txc2 
28.Pxc2 Pd2 29.f4 Pxf1 30.Lxf1 Dc3 31.De7 Tc8 32.Dxe4 Pc5 33.Df5 Pe6 34.Lc4 Txc4 35.bxc4 b3 0–1 
 

Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/22/Game25049734.html  
 

 
Beerdsen – Damen, wit aan zet. 

 
IM Thomas Beerdsen versloeg in ronde 6 Jip Damen met een mooie combinatie: 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/20/Game10050265.html  
 
 
 

 
 

Apeldoorners in HZ Schaaktoernooi in Vlissingen 
Het HZ Schaaktoernooi in Vlissingen vindt plaats van 4 – 11 augustus. 
Een aantal Apeldoorners neemt hier aan deel: GM Roeland Pruijssers, IM Thomas Beerdsen, FM Max 
Warmerdam, IM Merijn van Delft, FM Sjef Rijnaarts, FM Tim Lammens, Martin van Dommelen en 
Freddie van der Elburg,   
Partijen op de topborden zijn live te volgen. 
Toernooisite: https://hztoernooi.nl/index.php/nl 

 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/22/Game25049734.html
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Bas de Boer en Dries Wedda in Helmut-Kohls-Turnier 2018    
Bas de Boer en Dries Wedda namen deel aan een tienkamp voor spelers onder de twintig jaar, 14 t/m 
22 juli. Het toernooi was onderdeel van de Sparkassen Chess-Meeting Dortmund. 
Wedda werd gedeeld tweede, De Boer gedeeld vijfde.  
De partijen zijn op de site te downloaden: www.scm-open.de/HKT_Info.php?year=2018  
Analyse partij ronde 2 van Dries Wedda: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/15/Game862473125.html  
Site Sparkasse Open https://www.sparkassen-chess-meeting.de 

 
 

 
Het boekje bedekt de analyse van de engine. 

 

 
Wit aan zet wint. 

http://www.scm-open.de/HKT_Info.php?year=2018
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Eerst zelf analyseren, dan met engine bekijken 
Het is nuttig om eerst zelf een stelling te analyseren en daarna je bevindingen te vergelijken met de 
analyse van een engine (schaakprogramma). 
Op de foto zoekt Jeroen Saedt tijdens een training een gemiste winst van Karel van Delft. 
De stelling komt uit een partij tegen Hans Spanjersberg tijdens het Seniorentoernooi 2018 in Dieren. 
Stelling in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/20/Game11365640.html 
 
Jeroen Saedt speelt in het Nederlands CP-elftal, dat van 25 juli t/m 5 augustus deelneemt aan het EK. 
Dat wordt in Zeist gehouden op de KNVB-campus. 
Zie http://www.cpvoetbal.nl  
Info (o.m. programma en livestream): https://www.fczutphen.nl/ek-cp-voetbal-2018-start-25-juli-a-s 
 
Mooi doelpunt via een hakje van Jeroen tijdens Paralympische spelen in Rio de Janeiro in 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozmivHPIJLg (minuut 2.45). 
https://www.youtube.com/watch?v=-vQyq5uUc-U 
 
 

 
 

Boek Arthur van de Oudeweetering: Chess Pattern Recognition for Beginners 
IM Arthur van de Oudeweetering heeft een derde boek geschreven. De volledige titel luidt:  
‘Chess Pattern Recognition for Beginners: The Fundamental Guide to Spotting Key Moves in the 
Middlegame’. 
Het boek behandelt: 

- belangrijke patronen die je moet kennen om je stukken te ontwikkelen 
- het ontwikkelen van een gezonde pionnenstructuur 
- de tegenstander onder druk zetten 
- koningsaanval 
- standaardoffers om initiatief te krijgen 
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Het boek verschijnt in december. Aankondiging boek bij uitgever New In Chess: 
https://www.newinchess.com/chess-pattern-recognition-for-beginners  
 
Arthur van de Oudeweetering speelt in het eerste team van MuConsult Apeldoorn. 
Eerder schreef Arthur van de Oudeweetering:  
Improve Your Chess Pattern Recognition (2014) en Train Your Chess Pattern Recognition (2016). 
https://www.newinchess.com/improve-your-chess-pattern-recognition 
https://www.newinchess.com/train-your-chess-pattern-recognition  
 
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. 
Zie voor een beschouwing, experimenten en links nieuwsbrief 16 van Schaakacademie Apeldoorn: 
‘Stertrainingen met experimenten patroonherkenning en semi-blindschaken’ 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
016%20-%2020%20januari%202016.pdf 
 
Filosoof Rune Vik-Hansen heeft kritische opmerkingen over de kwestie van patroonherkenning en 
gebruikt daarbij voorbeelden van Van de Oudeweetering:  
https://en.chessbase.com/post/pattern-recognition-fact-or-fiction 
Na het artikel staat een reeks kritische opmerkingen over het betoog van Vik-Hansen. 
 
Artikel op de site van Chessbase ‘Magnus Carlsen on his chess career’:  
https://en.chessbase.com/post/magnus-carlsen-on-his-che-career 
Citaat: ‘One of the most important things in chess is pattern recognition: the ability to recognise 
typical themes and images on the board, characteristics of a position and their consequences.’ 
 
 

 
 

Quote Siegbert Tarrasch: It is not enough to be a good player... you must also play well 
Kennen en kunnen. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siegbert_Tarrasch 
https://en.wikipedia.org/wiki/Siegbert_Tarrasch  
https://en.wikiquote.org/wiki/Siegbert_Tarrasch  
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 Divers nieuws  
 

- ASV weekeindtoernooi 
- Europees jeugdschaakkampioenschap 2018 
- 7-jarig Israëlisch schaaktalent mag Tunesië niet in 
- Interview ChessBase co-founder Frederic Friedel 

 

 

 
 

ASV weekeindtoernooi 
Jaarlijks weekeindtoernooi ASV in Arnhem: www.asv-schaken.nl 
Op 31 augustus, 1 en 2 september. 
 

 

 
 

Europees jeugdschaakkampioenschap 2018 
MuConsult Apeldoorn speler Max Warmerdam doet hier aan mee. 
www.eycc2018.eu 
 

 

 
 
7-jarig Israëlisch schaaktalent mag Tunesië niet in  
Bron: https://www.niw.nl/7-jarig-israelisch-schaaktalent-mag-tunesie-niet-in  
Het motto van de wereldschaakbond is ‘Gens Una Sumus’. Dat betekent: ‘Wij zijn één volk’. 
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Interview ChessBase co-founder Frederic Friedel 
https://en.chessbase.com/post/frederic-friedel-perpetual-chess-guests-part-1 
 

 
 
 

Trainingsmateriaal 
 

- Complete Guide To Chess Endgames 
- Talentenprogramma Jussupow Schachschule 
- Positioneel dameoffer Carlsen in Biel 
- Partijen en verslag Fish Partners Spakenburg 
- Chessproblem.net 
- Free Chess Curriculum For Parents And Coaches 
- Activity and Zugzwang in Endings 
- Helpen met lijnruiming 
- Pawn Battle Rules and Strategies 
- KNVB webinar over pupillenvoetbal 
- Chess Palace GM Judit Polgar 

 

 

 
 

Complete Guide To Chess Endgames 
Uitleg en oefeningen. 
http://simplifychess.com/chess/index.html 

https://en.chessbase.com/post/frederic-friedel-perpetual-chess-guests-part-1
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Talentenprogramma Jussupow Schachschule 
GM Artur Jussupow organiseert in Duitsland een talentenprogramma. 
Aankondiging: https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2018/bewerbungsphase-fuer-die-
jussupow-schachschule-gestartet 
Presentatie inhoud: https://www.deutsche-
schachjugend.de/fileadmin/DEM2017/pdfs/WorkshopLeistungssport-ElternSpitzenSchach.pdf  
 

 

 
Carlsen vs Navara. (foto Lennart Ootes) 

 
Positioneel dameoffer Carlsen in Biel 
GM Magnus Carlsen heeft de eerste ronde van het toernooi in Biel gewonnen door een positioneel 
dameoffer op lange termijn tegen GM David Navara. 
Verhaal van Peter Doggers op Chess.com met becommentarieerde partij in gameviewer: 
https://www.chess.com/news/carlsen-steals-show-with-queen-sacrifice-as-biel-begins 
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Partijen en verslag Fish Partners Spakenburg 
https://en.chessbase.com/post/spakenburg-fishpartners-rapid-2018  
 

 

 
 

Chessproblem.net 
www.chessproblem.net  

 

 
 

Free Chess Curriculum For Parents And Coaches 
Gratis download cursus van IM Danny Rensch van Chess.com. 
https://www.chess.com/article/view/free-chess-curriculum-for-parents-coaches  
 

https://en.chessbase.com/post/spakenburg-fishpartners-rapid-2018
http://www.chessproblem.net/
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5 Things to Do in Winning Positions 
https://thechessworld.com/articles/general-information/5-things-to-do-in-winning-positions 
 

 

 
 

Helpen met lijnruiming 
Partij ronde 9 Amsterdam Science Park Tournament. 
Zwart wil het mooi doen met 23…Pf3. 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/spa-open-2018/9/1/2  
 

 

 
 
Activity and Zugzwang in Endings 
Artikel van GM Matthew Sadler: 
https://matthewsadler.me.uk/the-endgame/activity-and-zugzwang-in-endings 
Site: https://matthewsadler.me.uk  

https://thechessworld.com/articles/general-information/5-things-to-do-in-winning-positions
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/spa-open-2018/9/1/2
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Pawn Battle Rules and Strategies 
Nuttig trainingsmateriaal als inleiding op pionnenthema’s. 
www.kenilworthchessclub.org/kenilworthian/2007/10/pawn-battle-rules-and-strategies.html  
www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf 
 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.kenilworthchessclub.org/kenilworthian/2007/10/pawn-battle-rules-and-strategies.html
http://www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf


KNVB webinar over pupillenvoetbal 
Voetbalbond KNVB heeft een webinar gehouden over nieuwe ontwikkelingen in het pupillenvoetbal. 
Voor schaakleraren biedt het webinar ook allerlei kwesties ter overdenking en toepassing. 
Er zijn allerlei overeenkomsten tussen pupillenvoetbal en aangepaste les- en speelvormen voor jonge 
schakers. Denk aan minichess vormen als bordjes van vijf bij vijf of het spel Square4Chess. 
In deze nieuwsbrief staan regelmatig werkvormen voor jonge schakers.  
Zie ook het boek ‘Schoolschaken’: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
 
Het KNVB-webinar is terug te zien via: 
www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/47895/goed-voorbereid-van-start-bij-nieuw-seizoen-pupillenvoetbal  

Uitgangspunt is dat het kind centraal staat bij het ontwikkelen van nieuwe wedstrijdvormen. 
De KNVB heeft onderzoek naar de behoeften van kinderen gedaan, onder meer via gesprekken met 
kinderen. Belangrijk is de vraag waar ze speelplezier aan ontlenen. Ze willen graag scoren, betrokken 
zijn bij het spel, wedstrijdspanning ervaren en met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. 
Het nieuwe beleid van de KNVB leidt tot een aantal veranderingen m.b.t. teamgrootte, oppervlak van 
het speelveld, spelregels en de rol van begeleiders. 
Belangrijk is het sociale aspect dat onder meer vorm krijgt in rituelen als handen schudden voor en 
na de wedstrijd.  
In het webinar kwam het niet aan de orde, maar naar verluidt gaan jonge voetballers met viertjes 
spelen in plaats van met vijfjes. Dat sluit aan bij de fysieke en motorische ontwikkeling van kinderen 
en komt het ontwikkelen van baltechniek en spelplezier zeker ten goede. 

 
 

   

 
 

Chess Palace GM Judit Polgar 
www.juditpolgar.com/educational-chess  
http://sakkpalota.hu/index.php/en  
 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
http://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/47895/goed-voorbereid-van-start-bij-nieuw-seizoen-pupillenvoetbal
http://www.juditpolgar.com/educational-chess
http://sakkpalota.hu/index.php/en


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  
 

 

Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit 
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk. 
Deelnemers krijgen documentatie: 
-          Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
-          PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets) 
-          Analysevragenlijst 
-          Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ 
-          Coaching video lijst 
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk. 
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer. 
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/


 
Kalender en sites  

- 4-11 augustus 2018 22e HZ Schaaktoernooi https://hztoernooi.nl/index.php/nl  
- 17 – 26 augustus Barcelona www.cotxeres-casinet.org/open/angles/index.htm 
- 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 
 
 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
Ronde 1:  15 september 2018 
Ronde 2:  6 oktober 2018 
Ronde 3:  3 november 2018 
Ronde 4:  24 november 2018 
Ronde 5:  15 december 2018 
Ronde 6:  9 februari 2019   
Ronde 7:  16 maart 2019 
Ronde 8:  13 april 2019 
Ronde 9:  11 mei 2019 

 
 

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 
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.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  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
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Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
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   

 

Meer schaaksites 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.afekchess.com 
Engels 
www.arves.org 
www.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
https://videos.chessbase.com/index 
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
www.blackandwhiteindia.com  
 
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  
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