
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 85 – 18 oktober 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. 

 

Tweede Masterclass Schaakacademie Apeldoorn met trainer Nico Zwirs. Thema geïsoleerde d-pion. 
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85e 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 344 e-mail abonnees en enkele duizenden 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 
Voor jeugd. 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.  
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag  
Basisschool De Rank vanaf 2 november vrijdagmiddag 

 

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 Training individueel en groepjes, MSA-trainingen  

 

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 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops


 
Spelletjeskaarten Chess Karate Kid: paard of loper sterker? 

www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf 
 

 

 
Loper domineert pionnen. 

 

http://www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf


 
Onderling partijtje Jessica en Stefania met tips van Jelle. 
 

 

 
Eerste partij schaakschool Bolwerk online. Dank aan Jeron Ponstijn voor installatie en Lennart Ootes voor informatie. 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/live-bord 
http://view.livechesscloud.com/c89208ab-31fd-4973-8920-7765b67d3084  
Partij in gameviewer (via ChessBase 14): http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/11/Game13716703.html 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/live-bord
http://view.livechesscloud.com/c89208ab-31fd-4973-8920-7765b67d3084
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/11/Game13716703.html


 
Lucas toont de live partij tussen Mads en Hugo op zijn telefoon. 
 

 

 
Proefexamen Stap 1. 

 
 



Schaakschool Het Bolwerk: eerste live partij online en Chess Karate Kid spelletjes 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddagen schaaklessen voor jeugd. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn 
 
Chess Karate Kid spelletjes zijn gebaseerd op het principe van karatelessen in de film ‘The Karate Kid’: 
aantal basisvaardigheden oefenen en die later integreren in complexere vaardigheden in een partij. 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Karate_Kid. Ook in de schaaklessen van schaakschool 
Het Bolwerk leren we sportprincipes in combinatie met praktische levenslessen. 
 
Met het DGT-bord kunnen we partijen in Fritz opslaan, maar ook live online partijen uitzenden. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 10 oktober de zevende lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep:   

- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz 
- Rondvraag: willen proefexamen Stap 1 vellen maken (volgende keer)  
- Video Marcel Lek H1 les 5  
- Spelletjeskaarten CKK t/m 4 
- Scholencompetitie: meedoen 
- Tegen jezelf schaken met Lichess (gereedschap, analyse), voorbeeld Damiano verdediging  

Verslag 14.45 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord 
- Video Marcel Lek (voordelige ruil) 
- Spelletjeskaarten CKK t/m 5 
- Scholencompetitie 

Verslag 16.00 groep:  
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz + eerste live uitzending 
- Tutor 2 H5  vijf oefeningen 
- Tutor 3 H3 vijf oefeningen 
- Banterblitz 
- NB84 partij in gameviewer nagespeeld 
- Lichess gereedschap, analyse 
- EK clubteams vanaf vrijdag 
- Schaakstukken gesorteerd 

 

Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 17 oktober de achtste lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep:   

- Proefexamen Stap 1 C eerste blad 
- Stap 2 H3 vijf oefeningen 
- Solitaire chess 
- Info scholencompetitie 
- EK live partijen o.a. Beerdsen en Belarus 

Verslag 14.45 groep: 
- Rondvraag: Guus zelf spel bedacht met koning en pionnen, Fide ratings 
- Lichess.org, gereedschap, bordbewerker, speelstelling van Guus opzetten 
- EK clubteams live partij Beerdsen 
- Solitaire Chess 
- Partijtjes met CKK spelletjeskaarten 
- Onderling schaken 
- Info scholencompetitie 

Verslag 16.00 groep:  
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz 
- Tutor 2 H6  vijf oefeningen 
- Tutor 3 H4 tien oefeningen 
- EK clubteams live partij Beerdsen 
- Spelletje beiden twee paarden en acht pionnen 
- Partij Beerdsen – Van den Doeland (boek Schaakideeën, Hoofdstuk 92) 
- Site Hoogeveen Schaaktoernooi 
- Banterblitz 
- Info scholencompetitie 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Karate_Kid


 
Hertog van Gelre: zelf partij naspelen uit ‘Ik leer schaken’. 

 
 

 
Sint Victor: 2…f6 is slecht. Wit offert zijn paard met 3. Pxe5 en staat veel beter. 

 



 
Berg en Bos school. Banterblitz. (foto’s Marieke Kortenhoff) 

 

 
Leraar twee minuten en uitleg geven, leerlingen acht minuten. 



 

 
 

 
Zohra geeft uitleg over www.chessmatec.com. 

 
 

http://www.chessmatec.com/


 
De Zevensprong. Seth en Chantal oefenen koning en ach pionnen. Je wint als je als eerste met een pion aan de overkant 
komt. De loop van de koning en pionnen alsook de regels zijn eenvoudig, die kan je andere kinderen en je oma in twee 
minuten uitleggen. Toch heeft het spel veel leermomenten: dubbele pionnen, achtergebleven pionnen, zetdwang, offers, 
vrijpionnen, enzovoort. Het spel is geschikt voor beginners, maar is ook voor gevorderde schakers leerzaam. 

 

 
De Zevensprong. Tiemo oefent koning en acht pionnen via een spelletje op de Tutor dvd. 



Schoolschaaklessen: partij uit ‘Ik leer schaken’ naspelen en zelf analyseren met Lichess 
Tijdens schoolschaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn komen veel onderwerpen en 
werkvormen aan bod. Kinderen mogen een deel van de les ook zelf invullen. 
Op de Hertog van Gelre school wilden Jolien en Kirsten zelf een partij uit ‘Ik leer schaken’ op een 
bord naspelen. 
Tijdens de rondvraag vertelde Lisanne dat ze thuis tegen zichzelf schaakt. Zo kun je allerlei dingen 
ontdekken. 
Karel van Delft liet zien hoe je op www.lichessorg.com tegen je zelf kunt schaken en de computer 
kunt laten berekenen hoe goed zetten zijn. 
Op de site ga je in het menu naar ‘Gereedschap’. Dan klik je op ‘Analyse’. Rechtsboven aan klik je het 
schaakprogramma ‘Stockfish’ aan. Via een pijl en variant geeft de computer de beste voortzetting.  
Je kunt ook andere zetten aanklikken en kijken wat er dan gebeurt. 
 
 
 

 
Uitgangsstelling.  

 

Match, Simultaan, Analyse talenttraining voor jeugd 
Schaakacademie Apeldoorn houdt zondagmiddag 28 oktober een MSA-training voor gemotiveerde 
jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurt in Denksportcentrum Apeldoorn.  
MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.  
Elke training staat bepaald thema centraal. Op 28 oktober is dat de Najdorf-variant van het Siciliaans. 
Uitgangsstelling: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6.  Trainer is IM Merijn van Delft. 
Meer informatie staat op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 
Daar kun je ook een folder downloaden. 

http://www.lichessorg.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining


 
KWS is één van de basisscholen in Apeldoorn met een actieve schoolschaakclub. Deelname is alleen voor KWS-leerlingen. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
Vertegenwoordigers van schoolschaakclubs. Rechts coördinator Chris Doornekamp. 
 
 

 
 
 
 



Veluws College Apeldoornse scholencompetitie in november weer van start 
Chris Doornekamp meldt: 
  
Komend seizoen is er in Apeldoorn weer de scholencompetitie met een pupillen- en 
aspirantencategorie. Vrijdag 12 oktober was daar over een vergadering met vertegenwoordigers van 
de diverse schoolschaakclubs, De Schaakmaat en schaakschool Het Bolwerk. De organisatie verwacht 
in totaal ruim 20 teams (en meer dan 100 kinderen) die mee gaan schaken. Aanmelding van 
scholenteams (vier spelers en wisselspelers) kan tot 26 oktober. De opzet van de schaakcompetitie is 
in grote lijnen gelijk aan die van vorig seizoen: 

 Er komen vijf of zes maandelijkse speelavonden.   
 Er zijn per avond twee partijen van een kwartier bedenktijd per persoon.   
 De teams spelen samen op één locatie, steeds op een andere school.   
 Begintijd is 18.30 uur, eindtijd iets na 19.30 uur.  
 De speelavond is in principe op dinsdag en soms op vrijdag.  
 De competitie blijft bekend onder de naam Veluws College Apeldoornse Scholen 

Competitie (VCSC). Voorstel tot naamswijziging in Chess League Apeldoorn is ingetrokken. 

Wanneer de speeldata van de scholencompetitie bekend zijn, worden ze onderaan de kalender in 
deze nieuwsbrief geplaatst. 
De competitie loopt van november tot mei. Zie ook de website www.vcsc.nl 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Chris Doornekamp via schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl 

 
 

 
 

Boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft  
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken 
De eerste vier hoofdstukken kun je gratis downloaden via www.schaakacademieapeldoorn.nl: 
 
Didactiek schoolschaken 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schoolschaken%20Schaakdidactiek%20voor%20scholen.pdf  

Kleuterschaak 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/46-schoolschaken-kleuterschaak 

Organisatie van een schoolschaakclub 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schoolschaken%20Organisatie%20van%20een%20schoolschaakclub.pdf  

Organisatie van een jeugdtoernooi 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/48-schoolschaken-organisatie-van-een-jeugdtoernooi  
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Nieuwe lesgever Hessel Dooper met stagiaire Tobias. 
 

 

 
Nieuwe jeugdcoördinator van De Schaakmaat Andrea Denekamp. Daarnaast Bert Denekamp. 

 
 



Revival jeugdafdeling De Schaakmaat 
Na het aangekondigde vertrek van de vorige jeugdleiding van De Schaakmaat was het de vraag of de 
jeugdafdeling een toekomst had. Door de komst van nieuwe mensen is die toekomst mogelijk. 
Andrea Denekamp is de nieuwe jeugdcoördinator. Daarnaast zijn er diverse nieuwe lesgevers. 
De jeugdafdeling blijft op de vrijdagavond in wijkcentrum De Stolp. 
Er zijn op dit moment zo’n 35 jeugdleden. Die krijgen lessen en spelen onderling competitie. 
Komend seizoen is het mogelijk om tweemaal mee te doen aan een Stappen-examen. De data zijn 8 
februari 2019 en 5 juli 2019.  
Ook niet-leden van De Schaakmaat mogen meedoen aan deze examens. Zoals leerlingen van 
schaakschool Het Bolwerk. 
De volwassen leden van De Schaakmaat spelen nu op maandagavond in Denksportcentrum Noord. 
Dit in verband met de voorgenomen fusie met Schaakstad Apeldoorn. 
 

 

 
In één zet domineert de loper het paard. 

 

 



 
Samen partij spelen tegen ‘Schaken is Cool’. Partij invoeren op DGT-bord en met Fritz analyseren. 
Partij met commentaar in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/11/Game14302937.html 

 

 
Stelling uitspelen via www.lichess.org. Ga in menu naar Gereedschap, bordbewerker. Via schermpje bordbewerker bord 
leegmaken en bijvoorbeeld koning + 8 pionnen tegen koning + acht pionnen. Stelling uitspelen. Het wijst zichzelf. Na 
afloop van partijtje dubbelklik op ‘Analyse’ om partij na te lopen. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/11/Game14302937.html
http://www.lichess.org/


Schaaklessen senioren in het Bolwerk: leerzame spelletjeskaarten Chess Karate Kid 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 10 en 17 oktober 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 10 oktober 
 
Verslag beginners 

- Hersens gebruiken via schaken: use it or lose it 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20v
oor%20ouderen.pdf 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-
oudere-schaakbrein 

- Oefenen eerste 3 Chess Karate Kid stellingen 
www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf 

- Samen partijtje tegen Schaken is Cool  
www.schaken.wiltsite.nl/index.php?pagina=mens-vs-computer 
partij opgeslagen via DGT bord en Fritz 14  

- Profylaxe: tegenstander neutraliseren en eigen stelling verbeteren 
Voormalig wereldkampioen dammen GM Ton Sijbrands merkte tijdens een interview met 
Karel van Delft (UVA onderzoek 1992) op dat anticiperen op zetten van tegenstander 
emotioneel moeilijk is. ‘Het is net of je goede zetten voor je tegenstander moet bedenken.’ 
Sijbrands video tijdens schaaktraining Joesoepov Schaak Genootschap: 
https://www.youtube.com/watch?v=IlF9YzcXUlQ&list=UUKbIC72JPs2Pd-
nWSOpApsQ&index=1&feature=plcp 

Verslag gevorderden 
- Partij tegen Schaken is Cool op DGT bord + partij bespreken via Fritz 
- Lichess: gereedschap, analyse zelf stelling/partij spelen met analyse (zie ook bordbewerker) 
- Site diagram generator: https://www.chessvideos.tv/chess-diagram-generator.php 
- Dameoffer in variant partij Merijn van Delft Meesterklasse ronde 2 

 
Lessen 17 oktober 
 
Verslag beginners 

- Rondvraag: Solitaire chess uitleg 
- Oefenen CKK t/m 4 
- Chessmatec: oefenen 
- Samen partijtje tegen Schaken is Cool en nadien besproken 

Link Schaken is Cool: www.schaken.wiltsite.nl  
- Sites EK clubteams en Hoogeveen bekeken 

Verslag gevorderden 
- Tip van Herre: bij kringloopwinkels (vier in Apeldoorn) kun je vaak schaakboeken kopen 
- Partij Ding Liren zie Volkskrant 12 oktober 

https://www.volkskrant.nl/sport/schaakrubriek-van-heupbreuk-herstellende-chinese-
kopman-wint-formidabele-partij-~be6dff9f 
Namen spelers kun je invullen in browserregel 
Eerste hit is vaak www.chessgames.com  
Daar kun je partij naspelen en in pgn downloaden en in Fritz inlezen 

- YouTube kanaal Powerplay Chess GM Daniël King: 
https://www.youtube.com/channel/UCMBATpFb--uLNAODOVWvCTA 
video’s met becommentarieerde partijen 

- In www.chess24.com kun je partijen naspelen. Je kan varianten invoeren en met engine 
onder bord bekijken 

- Partij tegen Schaken is Cool op DGT bord + partij besproken  
- Lichess: gereedschap, analyse zelf stelling/partij spelen met analyse (zie ook bordbewerker) 
- Site diagram generator: https://www.chessvideos.tv/chess-diagram-generator.php 
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Stelling uitvluggeren en daarna bespreken. 
Stelling: zie ook https://chess-db.com/public/game.jsp?id=4156803.14200244.84737536.27227 
Oleg Korneev Rustam Kasimdzhanov Spaans kampioenschap 2011. 

 

Verslag Masterclass geïsoleerde d-pion door Nico Zwirs 
Nico Zwirs meldt: 
 
Schaakacademie Apeldoorn hield zondag 7 oktober de tweede van vier Masterclasses in 
Denksportcentrum Apeldoorn. De masterclass ging over de geïsoleerde d-pion.  
Aan de hand van vier verschillende partijen werden de deelnemers meegenomen in een avontuur 
over de voor-en-nadelen van de geïsoleerde d-pion.  
Tijdens elke partij was er een uitspeelstelling die in duo’s tegen elkaar werd uitgespeeld. Eén keer 
met wit en één keer met zwart. Op deze manier kreeg iedereen wat feeling voor de stelling.  
Na elke uitspeelstelling ontstond een groepsdiscussie waarin iedereen zijn/haar ervaringen in de 
groep gooide.  
Vervolgens werden hier de conclusies uit getrokken, waarna Nico nog even zijn laatste zegje deed 
over de stelling.  
 
Voor een video impressie: https://www.youtube.com/watch?v=W08pXQ6ttsU&feature=youtu.be  
 
Twee besproken partijen in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/13/Game14779625.html 
 
Komende Masterclasses worden gegeven door IM Thomas Beerdsen en GM Sipke Ernst. Er is nog 
ruimte voor enkele deelnemers bij de komende trainingen (kosten per training 40 euro). Coördinator 
is Karel van Delft.  
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
 
4 november IM Thomas Beerdsen: koningsaanval  
25 november GM Sipke Ernst: toreneindspelen.  

https://chess-db.com/public/game.jsp?id=4156803.14200244.84737536.27227
https://chess-db.com/public/pinfo.jsp?id=4156803
https://chess-db.com/public/pinfo.jsp?id=14200244
https://www.youtube.com/watch?v=W08pXQ6ttsU&feature=youtu.be
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/13/Game14779625.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


 
MuConsult Apeldoorn tijdens EK clubteams Griekenland. (foto’s Marcel Boel) 
 

 
 



 
 

 
 

 
V.l.n.r. boven IM Thomas Beerdsen, IM Max Warmerdam, FM Tim Lammens, Martin van Dommelen.  
Beneden: Marcel Boel, Freddie van der Elburg, IM Merijn van Delft. 

 



 
 
MuConsult Apeldoorn in EK clubteams 
Het EK voor clubteams was van 11 – 18 oktober in het Griekse Chalkidiki. 
Van de zeven wedstrijden werden er drie gewonnen en vier verloren.  
Site: http://eurochess2018.com. Eindranglijst: http://eurochess2018.com/participants. 
De partijen zijn te zien via onder meer de toernooisite, www.chess24.com en app Follow Chess. 
Sfeerimpressie via livestream ronde 6: 
www.youtube.com/watch?v=LFWUb5IUmZY&fbclid=IwAR1TIzDxqFvi0v62qRVnS0gLYRNprfyeb_6lLer6rlzNPsMZq-jvYgfqyK4 

 
Marco Beerdsen meldde (12 oktober 2018): 
Vandaag start de Europa Cup voor clubteams (de zogeheten European Club Cup) in Porto Carras in 
Griekenland. Bekerwinnaar MuConsult Apeldoorn is naar Griekenland vertrokken met een team van 
zeven spelers: Thomas Beerdsen, Max Warmerdam, Merijn van Delft, Tim Lammens, Marcel Boel, 
Freddie van der Elburg en Martin van Dommelen. Per wedstrijd kunnen er zes spelers worden 
opgesteld. 
MuConsult Apeldoorn begint meteen tegen de topfavoriet Alkaloid (winnaar in 2016) aan tafel 1. 
 

Yu is nummer 12 van de wereld, Jakovenko nr. 17 en Andreikin nr. 26. Ze beschikken ook nog over Ding Liren, de nr. 4 
van de wereld met 2800+, maar blijkbaar denken ze het zonder te kunnen redden :) 
 
Officiële site: http://eurochess2018.com 
Liveborden: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-club-cup-2018/1/1/1 
Uitslagen en indelingen:  
http://chess-results.com/tnr373918.aspx?lan=1&art=32&turdet=YES&flag=30 
 
De partijen starten elke dag om 14.00 Nederlandse tijd (15.00 lokaal), en worden met een kwartiertje 
vertraging live weergegeven. Er is ook elke dag een rechtstreekse uitzending met Engelstalig 
commentaar op de partijen te bekijken. Roeland Pruijssers speelt overigens ook mee, maar als speler 
van het Belgische team Echiquier Amaytois. 
Vanochtend werd er in ieder geval al een succesje behaald: een voetbalteam met o.a. Thomas, Max 
en Roeland versloeg een Noors voetbalteam met Magnus Carlsen. 

http://eurochess2018.com/
http://eurochess2018.com/participants
http://www.chess24.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LFWUb5IUmZY&fbclid=IwAR1TIzDxqFvi0v62qRVnS0gLYRNprfyeb_6lLer6rlzNPsMZq-jvYgfqyK4
http://eurochess2018.com/
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-club-cup-2018/1/1/1
http://chess-results.com/tnr373918.aspx?lan=1&art=32&turdet=YES&flag=30


 
 

Apeldoorners in Hoogeveen Schaaktoernooi 2018 
Het evenement in Hoogeveen telt zeven spelers van MuConsult Apeldoorn in het Open toernooi. Dat 
zijn GM Roeland Pruijssers (7e geplaatst), IM Stefan Kuipers (9e), IM Robby Kevlishvili (10e), IM 
Thomas Beerdsen (11e), IM Max Warmerdam (15e), Nico Zwirs (17e) en IM Merijn van Delft (18e). 
Het toernooi vindt plaats van 20 t/m 27 oktober. 
Naast het Open toernooi zijn er twee amateurgroepen. 
Ook zijn er twee matches tussen spelers van wereldklasse. Achtvoudig kampioen van Rusland Peter 
Svidler speelt tegen de kampioen van de Verenigde Staten Sam Shankland. Het Nederlandse 
toptalent Jorden van Foreest speelt tegen de Rus Vladimir Fedoseev. 
Partijen van de topspelers zijn live te volgen via de toernooisite  https://www.hoogeveenchess.nl 
 
 

 
 

 

https://www.hoogeveenchess.nl/


 
Nico Zwirs besprak tijdens een masterclass een variant aan het eind van de partij van IM Merijn van Delft. 
https://www.youtube.com/watch?v=mnDd-iFodCM&feature=youtu.be  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnDd-iFodCM&feature=youtu.be


 
MuConsult Apeldoorn verslaat De Stukkenjagers in Meesterklasse 
MuConsult Apeldoorn heeft zaterdag 6 oktober in Tilburg met 7,5-2,5 gewonnen van De 
Stukkenjagers. Het team staat zesde na de tweede ronde van de Meesterklasse. 
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/8/Game15377609.html 
Site Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl  
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/10/07/muconsult-apeldoorn-verslaat-de-
stukkenjagers/#more-4901 
KNSB uitslagenoverzicht:  
https://knsb.netstand.nl/scores/index/14#division _74 
KNSB competitiemailing: 
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitiemailing-ronde-6-oktober-2018 
Partijen Meesterklasse: 
https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-20182019 

Alle partijen ronde 2 Meesterklasse in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/8/Game15450156.html 
 
MuConsult Apeldoorn verslaat De Stukkenjagers 
Verslag Stefan Kuipers 
 
Na een onverwachts harde nederlaag tegen BSG in de eerste ronde was het zaak om ons te 
herpakken tegen het op papier zwakke De Stukkenjagers. Zij hadden het En Passant in de eerste 
ronde erg lastig gemaakt en dus waren we gewaarschuwd. Ditmaal konden ze echter niet echt een 
vuist maken en na een paar uur spelen boekten we de eerste overwinningen. Dit liep erg snel op tot 
een voorsprong van 7.5-0.5, waarna De Stukkenjagers nog wel de eer wisten te redden door de twee 
resterende partijen te winnen. Een kort overzicht van de partijen: 
 
Op het eerste bord bracht Roeland Pruijssers een 2. Pc3 Siciliaan op het bord tegen Mark Haast. 
Nadat hij een pionnenmeerderheid op de koningsvleugel had gecreëerd besloot hij tot de aanval 
over te gaan. Zwart leek het even goed te pareren, maar liet vlak voor zet 40 toch de witte stukken 
binnen. Een tiental zetten later was het 1-0. 
 
Max Warmerdam zette met zwart een “hedgehog” neer op het tweede bord tegen Lars Vereggen. 
Waar wit lange tijd een klein voordeeltje had, wist Max het goed te verdedigen en besloten beide 
heren in het eindspel tot remise. 
 
Een bord lager speelde debutant Robby Kevlishvili met wit tegen Herman Grooten. De stelling was na 
20 (!) zetten identiek aan die op het tweede bord. Herman speelde het daarna echter minder handig 
dan Max en ging al snel in de fout. Robby kon afwikkelen naar een eenvoudig gewonnen eindspel 
met een extra pion op de damevleugel. 
 
Armen Hachijan speelde met zwart op bord vier tegen Mart Nabuurs en was duidelijk beter bekend 
in deze variant van de Najdorf. Met een uur meer op de klok ging het echter mis voor Armen en 
kwam hij duidelijk slechter te staan. In tijdnood miste Mart een fraai dame-offer en kon Armen 
alsnog de partij naar zich toe te trekken door zijn mataanval te voltooien. 
 
Op bord vijf koos Nico Zwirs voor een positionele opzet tegen de Klassieke Siciliaan van Mees van 
Osch. Nico bouwde zijn voordeel rustig uit en kwam vrij snel erg goed te staan. Een desperado van 
zwart kon daar niets meer aan veranderen en Nico stelde met een extra stuk zijn overwinning veilig. 
 
Tim Lammens speelde met zwart op het zesde bord het begin van de partij geduldig tegen Tijmen 
Kampman. Toen hij besloot een pion te offeren voor activiteit kwam hij uiteindelijk bedrogen uit. De 
witte stukken bleken te actief en zijn eigen koning te zwak. Het resulterende eindspel met dame, 
paard en vier pionnen voor beide spelers leek spannend, maar de slechte positie van de koning van 
Tim gaf uiteindelijk de doorslag. Na 101 zetten: 1-0. 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/8/Game15377609.html
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/10/07/muconsult-apeldoorn-verslaat-de-stukkenjagers/#more-4901
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/10/07/muconsult-apeldoorn-verslaat-de-stukkenjagers/#more-4901
https://knsb.netstand.nl/scores/index/14#division _74
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitiemailing-ronde-6-oktober-2018
https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-20182019
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/8/Game15450156.html


 Zelf speelde ik met wit op bord zeven tegen Jordy Schouten. Na een onnauwkeurigheid in de 
opening die ongestraft bleef, kon ik het initiatief naar me toe trekken. Een misrekening aan zijn kant 
zorgde al snel voor groot voordeel en even later de winst. 
 
Arthur van de Oudeweetering speelde op het achtste bord tegen Luuk Baselmans een lastige partij. 
Nadat Arthur voor het verkeerde plan koos was het Luuk die slim lopers ruilde en druk ging zetten op 
de zwakke pion op c5. Toen Arthur de pion verloor was afwikkeling ook lastig te voorkomen en 
moest hij lijdzaam toekijken hoe Luuk de partij prima afrondde. 
 
De partij op bord negen tussen Sjef Rijnaarts en Jasper Beukema was lange tijd erg spannend. De 
ongelijke lopers op het bord zorgden ervoor dat de koning van Jasper nooit echt veilig stond. Sjef 
wist het zwarte spel goed te neutraliseren en toen hij de kans kreeg sloeg hij toe. Zwart kon mat 
alleen nog voorkomen door de promotie van de witte pion toe te staan, maar ook dat betekent einde 
partij. 
 
Merijn van Delft bouwde met zwart op het laatste bord tegen Erik Dignum rustig zijn stelling op. In 
het middenspel ging hij vol af op de witte koningstelling en dat werd beloond: zijn beide torens 
vonden een mooie plek op de g-lijn en Erik zag geen uitweg meer en gaf op. Na de partij bleek dat hij 
inderdaad verloren stond, maar met wat fraaie wendingen had hij het Merijn nog flink lastig kunnen  
maken. 
 
 

 
IM Stefan Kuipers als coach tijdens een NK jeugd in Rotterdam. 

 
 



Masterclass Denksporten (schaken, dammen en bridge) - Prestatiegedrag en coaching 
IM Stefan Kuipers meldt: 
 
Op dinsdag 16 oktober 2018 was er vanuit de Nederlandse federaties van het schaken, dammen en 
bridge een Masterclass georganiseerd op Papendal, in samenwerking met het NOC*NSF. Voor deze 
Masterclass waren zo'n 25 á 30 topcoaches uit de drie verschillende denksportbonden uitgenodigd.  
 
De dag stond onder leiding van Francesco Wessels, de "coach der coaches" bij het NOC*NSF. Als 
begeleider van alle coaches die aangesloten zijn bij het NOC*NSF, is hij misschien wel de man met de 
meeste vakkennis als het gaat om het onderwerp van de dag: prestatiegedrag en coaching.  
 
Het doel van de dag was niet alleen om meer te leren over deze onderwerpen, maar ook om de drie 
bonden bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen.  
 
Prestatiegedrag werd door Francesco als volgt gedefinieerd: "al je gedrag dat bijdraagt aan het 
bereiken van gestelde ambities". Dit gaat niet alleen om gedrag tijdens wedstrijden, maar juist ook in 
de maanden daarvoor. Daaronder vallen de vanzelfsprekende dingen als een goede nachtrust, 
gezond eten, genoeg trainen etc. Maar bijvoorbeeld ook keuzes als "ga ik dit weekend stappen met 
vrienden?" of de manier waarop je omgaat met tegenslagen (in de voorbereiding of tijdens 
wedstrijden). Idealiter moet elke keuze die je maakt in het leven als doel hebben om je gestelde 
ambities te kunnen bereiken.  
 
Voor een sporter zijn dit al belangrijke dingen om je af te vragen, maar voor een coach is het ook erg 
belangrijk hoe je hier een goede invloed op uit kunt oefenen. Om hier zelf actief mee aan de slag te 
gaan, is er voor elke sport een interessant fragment uitgekozen dat we hebben bekeken.  
 
Nadat iedereen in groepen met coaches van alle denksporten was ingedeeld, werd er naar aanleiding 
van die fragment druk gediscussieerd. Hoe vonden we de rol van de coach in het fragment? Wat zou 
je anders doen of wat juist niet? Op deze manier kon iedereen zijn eigen mening geven maar ook 
leren van de mening van anderen. Na elk fragment werden centraal de belangrijkste punten met de 
hele groep besproken. 
 
Vooral deze besprekingen met de gehele groep waren erg interessant en werden door Francesco erg 
goed begeleid. Hij wist vaak de kernpunten eruit te pikken en die verder toe te lichten aan de hand 
van wat voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor zijn er veel punten besproken die een ieder zelf kan 
gebruiken om zich als coach te ontwikkelen.  
 
Maar ook denk ik dat er voor de bonden veel interessante dingen naar voren zijn gekomen waardoor 
ze hun coaches beter kunnen begeleiden of zelf betere voorwaarden kunnen creëren om 
topprestaties op belangrijke evenementen mogelijk te maken.  
 
De dag werd afgesloten door een presentatie van Suzan Blijlevens over prestatiegedrag. Zij ging meer 
in op de theoretische achtergrond van prestatiegedrag en ook dat leverde een paar interessante 
momenten op.  
 
Zelf heb ik erg veel punten die besproken zijn, kunnen relateren aan eigen ervaringen. Hierdoor ben 
ik nog meer na gaan denken over mijn eigen handelen in bepaalde situaties en heb ik een flink aantal 
leerpunten op kunnen stellen. Ook het overleg met de andere denksporten zorgde voor inspiratie en 
nieuwe ideeën. Al met al een zeer geslaagde dag die dan ook een vervolg zal gaan krijgen in het 
voorjaar van 2019.  
 
Namens de schakers waren IM Jeroen Bosch, GM Loek van Wely, GM Dimitri Reinderman, GM Sipke 
Ernst, WGM Anne Haast en IM Stefan Kuipers aanwezig. 
 



 
Stelling na 12... Be7: hier speelt Stockfish het geniale 13.Nxf7! 

 

TCEC 13 Cup gevorderd tot de kwartfinales + update 
Jeroen Noomen meldt: 
 
De TCEC 13 Cup, die is ingelast voordat de TCEC 13 superfinale tussen Stockfish en Komodo wordt 
verspeeld, is inmiddels gevorderd tot de kwartfinales. Tot nu toe zijn verrassingen uitgebleven. Het 
format is matches van 8 partijen, met een tempo van 30 minuten per partij, plus 10 seconden per 
zet. Is de stand na 8 partijen 4-4 gelijk, dan wordt steeds met 2 partijen verlengd totdat er een 
winnaar is. 
 
Achtste finales 
Stockfish-Gull 4,5-0,5 
Chiron-Fizbo 4,5-2,5 
Fire-Booot 5-2 
Leela Chess Zero-Ethereal 8,5-7,5 
Komodo-Xiphos 4,5-2,5 
Ginkgo-Fritz 4,5-1,5 
Houdini-Arasan 5-1 
Andscacs-Jonny 5-3 
 



De spannendste match was zonder twijfel die tussen de nieuwe sensatie van 2018, Leela Chess Zero 
en de nummer 5 van de Premier Division, Ethereal. Na 8 partijen stond het 4-4 en het duurde tot de 
16e partij tot de beslissing viel. Hiermee staan de volgende kwartfinales vast: 
 
Kwartfinales   
Stockfish-Chiron 
Leela Chess Zero-Fire 
Komodo-Ginkgo 
Houdini-Andscacs 
 
Geen verrassingen, want op Leela Chess Zero na zijn dit allemaal deelnemers aan de hoogste 
(Premier) divisie in TCEC. De eerste 2 kwartfinales worden woensdag 17 oktober verspeeld, de 
laatste 2 op donderdag 18 oktober, op beide dagen vanaf 14:00 uur. 
 
Mochten Stockfish en Leela Chess Zero beiden hun kwartfinale winnen, dan staat vrijdagmiddag 19 
oktober vanaf 14:30 uur de halve finale tussen deze beiden top engines op het programma. De grote 
verwachte clash tussen de beste Alpha-Beta engine van dit moment (Stockfish) en het nieuwe, op 
Alpha Zero gebaseerde Neurale Netwerk engine Leela Chess Zero. Gaat dat zien, het belooft zeer 
druk te worden in de chat, want beide engines hebben een enorme schare aan fans.  
 
De TCEC 13 Cup, evenals de aansluitende TCEC 13 superfinale tussen Stockfish en Komodo kunt u 
zoals vanouds live volgen via de volgende link: http://tcec.chessdom.com/live.html 
 
Vers van de pers een update, zie hieronder. 
 

 
 
Partij in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/18/Game2160281.html  
 
UPDATE: Stockfish wint 1e kwartfinale in TCEC 13 Cup 
De eerste kwartfinale was snel voorbij, Stockfish liet geen spaan heel van Chiron: 4,5-0,5. In twee 
partijen stond Stockfish al binnen de 20 zetten gewonnen, een zeldzaamheid bij partijen tussen 
engines uit de top 10 van de ratinglijst. Hieronder de 5e partij, een juweeltje met het briljante 
stukoffer 13.Nxf7!! Het is voor een mens lastig te zien waarom dit nu uit is, het duurt echt een aantal 
zetten voordat je in de gaten hebt hoe beroerd zwart eraan toe is. Een typische tactische overval a la 
Stockfish. Briljant! 
 
Stockfish - Chiron  TCEC 13 Cup, kwartfinale, partij 5 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nfd7 6. c3 Nc6 7. Bd3 a5 8. O-O g5 9. Nb3 g4 10. Ng5 
cxd4 11. f4 dxc3 12. bxc3 Be7 13. Nxf7 Kxf7 14. Qxg4 Qb6+ 15. Kh1 Ke8 16. Rb1 Qc7 17. Nd4 Nxd4 18. 
cxd4 Rf8 19. f5 exf5 20. Qh5+ Kd8 21. Bg5 Nb8 22. Rb5 Be6 23. Qh6 Kd7 24. g4 Bxg5 25. Qxg5 Kc8 26. 
Qh6 Qe7 27. Rc1+ Nc6 28. gxf5 Bd7 29. e6 Be8 30. Rxd5 a4 31. Rdc5 Qd6 32. d5 Kb8 33. Qg7 Ra7 34. 
dxc6 Bxc6+ 35. Kg1 Re8 36. Qe5 Qxe5 37. Rxe5 Kc7 38. e7 Kd6 1-0 

http://tcec.chessdom.com/live.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/10/18/Game2160281.html


 
GM Dimitri Reinderman praat met Karel van Delft tijdens diens lezing over schaakpsychologie in Groningen festival 2014. 
(foto Zhaoqin Peng) 
 

 
 
Quote GM Dimitri Reinderman: Wie weet dat dame, g- en h-pion tegen dame remise is? 
Eindspel D vs D + g- en h-pion is remise, zie Olympiade 2018 partij Vidit - l’Ami: 
https://www.schaaksite.nl/2018/10/04/nederland-uitgeschakeld-voor-hoge-notering 
Over Reinderman en talent ontwikkelen:  
www.chessvibes.com/?q=developing-chess-talent/the-monday-questions-4-for-gm-dimitri-reinderman  
 
 

 Divers nieuws  
 

- Schafeltennis instuiftoernooi 
- Het Zutphens IJsco Toernooi 
- Chessdata Search Chess World Championship Game Data 
- Boekpresentaties Van der Sterren en Grooten in Max Euwe Centrum 
- Carlsen-Caruana Countdown!  
- WK-match Anand – Carlsen: psychologische observaties 
- Geen beste Olympiade voor Nederland 
- Workshops Yochanan Afek op de vrijdagavond in Utrecht 
- Video The World of Chess 
- Norway Chess New Format: Armageddon After Each Draw 
- Sindarov Likely Becomes 'New' 2nd-Youngest GM In History 
- London Chess Conference 2018 

https://www.schaaksite.nl/2018/10/04/nederland-uitgeschakeld-voor-hoge-notering
http://www.chessvibes.com/?q=developing-chess-talent/the-monday-questions-4-for-gm-dimitri-reinderman


 
 

Schafeltennis instuiftoernooi 
Chris Doornekamp meldt: 
In de herfstvakantie organiseren we een 'Schafeltennis' instuif toernooi voor de jeugd in Apeldoorn.  
Dit is een grappige combinatie van partijtjes schaken en tafeltennis. De instuif zal plaatsvinden op 
vrijdagmiddag 26 oktober van 14-17 uur in de sporthal van TTV De Veluwe (Buys Ballotstraat 80). We 
houden het laagdrempelig, dus ook geschikt voor de beginnende schakers. Aanmelden kan door een 
mail te sturen aan Chris Doornekamp via schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl.  

 
 
 

mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl


 

 
 
 

 
 
 
Het Zutphens IJsco Toernooi 
Op zaterdag 10 november organiseert Schaakgenootschap Zutphen voor de zevende keer het 
Zutphens IJsco-toernooi, een schaaktoernooi voor deelnemers van alle sterktes en leeftijden t/m 17 
jaar. Kom allemaal mee schaken!  
 
Site https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/jeugd/ijsco-toernooi/2018 
 
Datum: zaterdag 10 november 2018 
Tijd:  zaal open om 12:00 u. (aanmelden vóór 12:30 u.) einde ca. 17:45 u.  
Locatie: wijkcentrum waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen.  
Telefoon tijdens het toernooi: 06 83617367 (alleen voor dringende zaken). 
 
Er wordt gespeeld in groepen van maximaal 8 spelers en er zijn 7 ronden.  
Het speeltempo p.p.p.p. is 10 minuten + 5 seconden per zet.  
 
De 1e ronde begint om 13:00 u. en de 7e ronde eindigt ongeveer om 17:00 u.  
De prijsuitreiking is vanaf ongeveer 17:10 u. 
 
De eerste drie plaatsen van elke groep winnen een beker! Ook is er een prijsvraag met prijsjes. 
 
Er is maar plek voor 80 deelnemers, dus schrijf je vlug in! Inschrijven kan tot en met vrijdag 9 
november 21:00 u. via sgzutphen@gmail.com, maar als het toernooi vol is, is het vol, dus wacht niet 
te lang! Je inschrijving is ook pas gelukt als je een bevestiging ervan ontvangen gekregen hebt. 
Bij inschrijving graag vermelden: voor- en achternaam, geboortedatum en (als je die hebt) club, IJsco-
rating en Stap.  
Het inschrijfgeld is 5 euro, inclusief ijsje in de pauze. Betaling bij aanmelden op de dag zelf. 
 
* Deelnemers aan het toernooi gaan door hun inschrijving ermee akkoord, dat er foto's gemaakt 
worden en dat die foto’s en eventueel hun naam gebruikt worden op de website van SG Zutphen en 
websites daarbuiten, alsmede in de (lokale) media. 
 
hotspot hutspot zorgt voor ons eten en drinken. Onder het motto ‘Goed eten voor iedereen!’ bieden 
ze gezond en betaalbaar voedsel. Tijdens deze dag heeft hh een speciale aanbieding voor deelnemers 
en begeleiders, dus laat je verrassen! Neem je toch zelf etenswaren of snoepgoed mee? Dan graag 
buiten nuttigen... Flesjes water meenemen is trouwens helemaal overbodig, want het water is bij hh 
gewoon gratis. (zoals het hoort!) 
 

https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/jeugd/ijsco-toernooi/2018
mailto:sgzutphen@gmail.com


 
 

Chessdata Search Chess World Championship Game Data 
Databank met alle gespeelde WK matches: http://chessworldchampionshipdata.com  
 

 
 
Zie ook artikel van Eberwine: 
https://www.chess.com/blog/eberwine/chess-world-championship-data-magnus-carlsen 
 

 
 

 
 

Boekpresentaties Van der Sterren en Grooten in Max Euwe Centrum 
Op 2 november presenteren GM Paul van der Sterren en IM Herman Grooten hun nieuwste boeken 
in het Max Euwe Centrum. Toegang vrij. 
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-
artikelen/530-boekpresentatie-grooten-van-der-sterren 
 

http://chessworldchampionshipdata.com/
https://www.chess.com/blog/eberwine/chess-world-championship-data-magnus-carlsen
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/530-boekpresentatie-grooten-van-der-sterren
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/530-boekpresentatie-grooten-van-der-sterren


 

 
 
Carlsen-Caruana Countdown!  
Rick Goetzee blikt terug op voorgaande partijen van Carlsen en Caruana. 
www.schaaksite.nl/2018/09/28/test-3  
 

 

 
 

WK-match Anand – Carlsen: psychologische observaties 
De mentale conditie van het zeventiende schaakstuk (de spelers zelf) speelt een belangrijke rol. 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/305-wk-match-anand-carlsen-
psychologische-observaties 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk 
 

 

 
 

Geen beste Olympiade voor Nederland 
Mannen 40e (startnummer 13 qua rating), vrouwen 26e. 
https://www.schaaksite.nl/2018/10/06/nederland-behaalt-laagste-klassering-ooit  
De Chinezen wonnen bij de mannen en de vrouwen. 
http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=17&art=25&fedb=NED&flag=30 
http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1&art=0&rd=11&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999  
Sfeerimpressie: https://www.youtube.com/watch?v=5qjYwBHxBeM  

http://www.schaaksite.nl/2018/09/28/test-3
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/305-wk-match-anand-carlsen-psychologische-observaties
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http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1&art=0&rd=11&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999
https://www.youtube.com/watch?v=5qjYwBHxBeM


 

 
foto: Jeroen Bollaart 

 

Workshops Yochanan Afek op de vrijdagavond in Utrecht 
Sinds 2007 geeft Internationaal Meester Yochanan Afek jaarlijks een serie 
schaaktrainingen/workshops in het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg 2 in Utrecht, het 
thuishonk van schaakvereniging Moira‐Domtoren. 
Ook dit seizoen staan er weer 5 leerzame en inspirerende trainingen op de vrijdagavond op het 
programma! Wil jij ook meer inzicht in je spel krijgen en sterker leren schaken? Geef je dan snel op 
door een mailtje te sturen naar afekchessutrecht@gmail.com 
 
Data: 
1. vrijdag 2 november 2018 
2. vrijdag 30 november 2018 
3. vrijdag 15 februari 2019 
4. vrijdag 8 maart 2019 
5. vrijdag 5 april 2019 
 
Info: 

 Maximumaantal deelnemers: 15 
 De workshops beginnen om 19:45 uur en zijn rond 22:30 uur afgelopen. 
 Eerst kopje koffie of thee wordt aangeboden door SV Moira‐Domtoren. 
 De kosten voor het ‘totale pakket’ van 5 trainingen zijn 75 euro (t/m 20 jaar: 50 euro). Kosten 

voor deelname aan een losse workshop zijn 20 euro. 
 De workshops zijn in het Engels. Voor mensen die moeite hebben met Engels, kan Yochanan 

de meeste schaaktermen wel vertalen. 
 Thema's: eindspelen, tactiek en analyse van partijen van één van de deelnemers. 
 Er is geen ratinggrens voor de deelnemers. Er wordt rekening gehouden met schakers van 

uiteenlopende sterkte. 
 
Aanmelden: afekchessutrecht@gmail.com  
Adres: Rode Kruisgebouw, Koningsweg 2, 3582 GE Utrecht 
Info: 06‐45041878 (Tjerk Hacquebord) 
Route‐info: www.moira‐domtoren.nl 

 
Jeroen Bollaart schreef: “Ik vind de workshops van Yochanan stimulerend door de mix van 

instructie en anekdote. Aan de hand van partijen die worden ingestuurd door de deelnemers, 
kan Yochanan algemene principes duidelijk maken. Tegelijkertijd kan hij met veel 
enthousiasme vertellen over de toernooien, grootmeesters en eindspelcomponisten uit 
heden en verleden. Hij is van mening dat je je als schaker niet alleen moet bezighouden met 
techniek en tactiek maar dat je ook je kennis van de schaakcultuur moet vergroten. Los 
hiervan vind ik het leuk om schaaktraining te krijgen in een groep. Je leert ook van de andere 
deelnemers en de sfeer is altijd goed.” 



 

 
 

Video The World of Chess 
Video met portretten van schaakspelers tijdens Olympiade in Batumi: 
https://www.facebook.com/batumi2018/videos/671510663233595 
 

 

 
 
Norway Chess New Format: Armageddon After Each Draw 
https://www.chess.com/news/view/new-format-norway-chess-armageddon-after-each-draw 
 

 

 
 

Sindarov Likely Becomes 'New' 2nd-Youngest GM In History 
https://www.chess.com/news/view/sindarov-becomes-new-2nd-youngest-gm-in-history 
Oezbeek scoort laatste GM norm in First Saturday toernooi van Laszlo Nagy in Boedapest. 
Zie ook https://en.chessbase.com/post/javokhir-sindarov-second-youngest-gm-ever#912095  
Site www.firstsaturday.hu 
 

 

 
 

London Chess Conference 2018 
Data 8 en 9 december. Thema: The Future of Chess in Education. 
https://londonchessconference.com 

https://www.facebook.com/batumi2018/videos/671510663233595
https://www.chess.com/news/view/new-format-norway-chess-armageddon-after-each-draw
https://www.chess.com/news/view/sindarov-becomes-new-2nd-youngest-gm-in-history
https://en.chessbase.com/post/javokhir-sindarov-second-youngest-gm-ever#912095
http://www.firstsaturday.hu/
https://londonchessconference.com/


Trainingsmateriaal 
 

- Baby Chess en minigames 
- Chessable, een groeiende schaak-leeromgeving  
- Ding Liren – Jan-Krzysztof 
- The reason why Jan-Krzysztof Duda has reached the rating of 2733 at the age of just 20 
- Online dagelijks tactische opgaven site Stappenmethode 
- A tricky lady  
- Principles of Instruction 
- Database schaakspelletjes 
- Chess in the Antelope Valley 
- The Week in Chess 
- De wereld van het online streamen 

 

 

 
 
Baby Chess en minigames 
Minigames zijn overzichtelijk. Daarmee zijn ze geschikt voor beginners. 
Zie bijvoorbeeld: https://www.jocly.com/#/games 
https://www.jocly.com/#/game/baby-chess  
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=d6E76UGHRiI 

https://www.jocly.com/#/games
https://www.jocly.com/#/game/baby-chess
https://www.youtube.com/watch?v=d6E76UGHRiI


 
 
Chessable, een groeiende schaak-leeromgeving  
Artikel van Han Schut: 
https://www.schaaksite.nl/2018/09/24/chessable-een-groeiende-schaak-leeromgeving 
 
Site Chessable: https://www.chessable.com. Je moet een gratis account aanmaken voor toegang. 
 
In de video tijdens de London lezing van Kramaley vroeg Karel van Delft hem of je dezelfde stellingen 
moet herhalen of stellingen met hetzelfde thema. Daar kwam geen duidelijk antwoord op. 
Een Russisch gezegde luidt: ‘Herhaling is de moeder van het leren.’ 
Een Albanees gezegde luidt: ‘Herhaling is de vader van de verveling.’ 
Oplossing: wel herhalen, maar met andere voorbeelden. 
 
Als je studeert, kun je het beter goed doen. Zie ‘Deliberate practice’ (bewust trainen) nieuwsbrief 65: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
065%20-%2028%20december%202017.pdf 
Zie ook cursus over praktische schaakpsychologie van Karel van Delft: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie 
 

 

 
 

Ding Liren – Jan-Krzysztof Duda 
Partij in gameviewer en video interview Ding Liren. 
https://www.chess.com/news/view/chess-olympiad-china-ends-polish-run-plays-usa-for-gold 

https://www.schaaksite.nl/2018/09/24/chessable-een-groeiende-schaak-leeromgeving/
https://www.chessable.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2065%20-%2028%20december%202017.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2065%20-%2028%20december%202017.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie
https://www.chess.com/news/view/chess-olympiad-china-ends-polish-run-plays-usa-for-gold


 

 
 

The reason why Jan-Krzysztof Duda has reached the rating of 2733 at the age of just 20 
https://www.youtube.com/watch?v=kszb9qnaxJo 
 

 

 
 
Online dagelijks tactische opgaven site Stappenmethode 
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
 

 

 
 

A tricky lady  
Artikel GM Karsten Müller: 
https://en.chessbase.com/post/endgame-blog-karsten-mueller-980e#558546 

https://www.youtube.com/watch?v=kszb9qnaxJo
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
https://en.chessbase.com/post/endgame-blog-karsten-mueller-980e#558546


 

 
 
Principles of Instruction 
Artikel prof. Rosenshine: https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Rosenshine.pdf 

 

 

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

https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Rosenshine.pdf
http://schakenopdebasisschool.nl/database-schaakspelletjes


 

 
 

Chess in the Antelope Valley 
Daa Mahowald  
A step-by-step method for learning life skills through chess. 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ejwnzdyed0&t=2s  

 

 
 
The Week in Chess 
Wekelijks  gratis artikelen en pgn-downloads. 
http://theweekinchess.com 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ejwnzdyed0&t=2s
http://theweekinchess.com/


 

 
Live stream IM Stefan Kuipers. 

 

 
Live stream GM Yasser Seirawan. 

 
De wereld van het online streamen 
Verhaal van David van Kerkhof. 
Leren en plezier gaan samen bij streamen. 
https://www.schaaksite.nl/2018/10/16/recensie-de-wereld-van-het-online-streamen 
 
 
 

https://www.schaaksite.nl/2018/10/16/recensie-de-wereld-van-het-online-streamen


 

 
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  

- 20-27 oktober Hoogeveen Chess https://www.hoogeveenchess.nl 
- 22 oktober 37e BSV Bennekom Jeugdschaaktoernooi www.bennekomsesv.nl  
- 28 oktober Talent training MSA Apeldoorn  
- 4 november Masterclass IM Thomas Beerdsen: koningsaanval 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
- 9 november begin WK match GM Magnus Carlsen – GM Fabiano Caruana 

- 10 november Het Zutphens IJsco Toernooi 
https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/jeugd/ijsco-toernooi/2018  

- 25 november Masterclass GM Sipke Ernst: toreneindspel 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  

- 8-9 december London Chess Conference  
- https://londonchessconference.com/8-and-9-december-set-for-our-2018-conference  
- 9-16 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com  
- 8 februari 2019 Stappenexamen De Schaakmaat 
- 5 juli 2019 Stappenexamen De Schaakmaat 

 
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 2018-2019  
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf 
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html 
Bijzondere dagen en vakanties:  
http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html  
 
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden pupillen 18.30 – 19.30 uur 

Dinsdag 20 november  

Dinsdag 15 januari 

Dinsdag 5 februari 

Dinsdag 12 maart 

Dinsdag 16 april 

 
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden aspiranten 18.30 – 19.30 uur 

Dinsdag 27 november  

Dinsdag 22 januari 

Dinsdag 12 februari 

Dinsdag 19 maart 

Dinsdag 23 april 

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
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 
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Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl  
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl  
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl 
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion 
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken 
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl 
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  
 
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   
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Meer schaaksites 
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.afekchess.com 
www.anishgiri.nl   

www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
 
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  
www.chessable.com 
www.reddit.com/search?q=chess 
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r 
 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
 
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  
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