
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 88 – 29 november 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. 

 

Pupillenteams Hertog van Gelre (rechts) en De Regenboog 3 in Apeldoornse scholencompetitie. 
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88e 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 Apeldoornse 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 De Rank vrijdagmiddag 
Basisschool Berg en Bos school 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.   
Op woensdag 9 januari 2019 begint er een nieuwe beginnerscursus van twaalf lessen.  
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 
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Thomas en Karel spelen Square4Chess. 
 

 

 
Quiz Vuurboom. De kinderen wilden alle 34 vragen doen. 

 



 
 

 
Site Jeugdschaakpagina van Jeroen Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken.  
 
 

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken


 
Oefening zetdwang www.chessmatec.com. 
 
 

 
Banterblitz met Fatima. 
 

http://www.chessmatec.com/


 
De negende ronde van de WK match begint bijna. Giri en Svidler geven commentaar. 
 
 

 
WK match volgen. Lucas checkt de app Follow Chess. 

 
 



 
Proefexamen maken.  

 
 

 
Mat in één. 

 
 



 
Eerste rapidpartij barrage WK. Leerzaam eindspel. 

 
Schaakschool Het Bolwerk: enthousiasme over quiz op site Jeugdschaakpagina 
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 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 21 november de twaalfde lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Proefexamen Stap 1 B vel 2 en bespreken 
- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz 
- Chessmatec, Square4Chess, onderling schaken 
- Terugblik scholencompetitie met video 

Verslag 14.45 groep: 
- Terugblik scholencompetitie met video 
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz 
- Schaakquiz Vuurboom 
- Banterblitz 
- Onderling schaken 
- Begin ronde 9 WK match live 

Verslag 16.00 groep:  
- Onderling schaken 
- Tutor 2 H10  vijf oefeningen 
- Tutor 3 H8 vijf oefeningen 
- Euwe partij 12 
- Onderling snelschaken met klok 
- WK match live 
- Square4Chess 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 28 november de dertiende lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Proefexamen Stap 1 B vel 1 en bespreken 
- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz 
- Terugblik scholencompetitie via foto’s op USB stick + Site vcsc.nl 
- Correspondentieschaak via Chess.com 

Verslag 14.45 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz 
- Chessmatec 
- Terugblik scholencompetitie via foto’s USB stick  
- Proefexamens Stap 1 en 2  één vel en bespreken 
- Onderling schaken 
- Square4Chess 
- WK match live 

Verslag 16.00 groep:  
- WK match live  

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


 
Leerling David van cbs Oud Zandbergen speelde thuis een partij tegen Lichess. Hij heeft de partij geprint en we hebben 
de partij in de klas besproken. Dat kan ook via Lichess. Ga in menu naar Gereedschap en analyse. 

 

 
De Rank. Video scholencompetitie bekijken. 

 



 
De Rank. Dubbele aanval met paard wint een toren. 
 

 

 
Berg en Bosschool. Schoolteam is te zien in video over scholencompetitie. We bespraken de ervaringen. 

 
 



 
De Zevensprong. Wit offert een paard op e5. 

 

 
Hertog van Gelre school. Partij analyseren die vorige week door twee kinderen op DGT-bord is gespeeld. 

 
 
 



 
Hertog van Gelre. Leuk om je team terug te zien in een video van de scholencompetitie. 

 

 
Het Woudhuis. Voorbereiding op scholencompetitie. Na vier zetten Herdersmat! Voortaan maar snel …De7 spelen. 

 
Schoolschaaklessen: Jezelf zien in video over scholencompetitie 
Er gebeurt van alles in schaaklessen onder schooltijd en na schooltijd. 



 
 

Eerste avond pupillencompetitie in De Schakel: uitleg door de organisatie. 
 



 
Team Schaakschool Het Bolwerk met Mads, Tiemo, Stefania en Jessica. 
 
 

 
Eén van de twee speellokalen. 
 



 
Team Berg en Bosschool. 
 
 

 
Team schaakschool Het Bolwerk in eerste ronde met Mads, Stefania, Jessica en Bauke. 
 
 
 



 
Team Het Woudhuis. 
 
 

 
Denkwerk. 
 



 

 
Eerste ronden Veluws College Apeldoornse scholencompetitie 
De eerste ronden zijn gespeeld. Zie voor uitslagen www.vcsc.nl.  
De indeling van de competities staat onder aan deze nieuwsbrief. 
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn spelen in pupillenteams van Berg en Bos school, Hertog 
van Gelre en schaakschool Het Bolwerk. Zie een video van de eerste ronden in De Schakel: 
https://www.youtube.com/watch?v=79f4Ahzw034&feature=youtu.be  
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn spelen in het aspirantenteam van Het Woudhuis. 
Zie een video van de eerste ronden in De Vliegenier: 
https://www.youtube.com/watch?v=g4vomXp6ZUo&feature=youtu.be  
 

 

  
Uitgangsstelling.                            De eerste MSA-training ging over de Najdorf variant in het Siciliaans. 

 
Tweede MSA Talenttraining voor jeugd: matches, simultaan en analyse Konings-Indisch 
Schaakacademie Apeldoorn houdt elk kwartaal een MSA-training voor talentvolle en gemotiveerde 
jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurt op zondagmiddag in Denksportcentrum Apeldoorn, 
Dubbelbeek 24. MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.  

 
Elke training staat bepaald thema centraal. De tweede keer is dat Konings-Indisch. 
Uitgangsstelling: 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7. 
De tweede training is zondag 31 maart 2019. 
Trainer is IM Merijn van Delft. 
 
De trainer opent de middag met een inleiding. Deelnemers spelen met wit en zwart een partij van 30 
minuten bedenktijd (en noteren) per persoon tegen een gelijkwaardige tegenstander. 
Na iedere ronde bespreekt de trainer cruciale momenten uit de partijen. 
De trainer geeft simultaan met de opening. Spelers nemen daar als duo aan deel (consultatieschaak). 
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie en een trainingsverslag toegezonden. 
Van de training worden foto’s en videobeelden gemaakt voor de nieuwsbrief en site van 
Schaakacademie Apeldoorn. 
 
De trainingen zijn niet alleen bedoeld voor deelnemers die een bepaalde opening spelen. Juist als je 
andere openingen speelt is het nuttig eens te oefenen met andere systemen. Ideeën kunnen in 
allerlei stellingen bruikbaar zijn. Bovendien leer je algemene kennis, inzichten en vaardigheden. 

http://www.vcsc.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=79f4Ahzw034&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g4vomXp6ZUo&feature=youtu.be


Overweging bij het speeltempo is dat het vaak gehanteerde Rapid tempo van 15 minuten voor veel 
ambitieuze en talentvolle jeugdschakers te kort is. 
 
De training begint 31 maart 2019 om 12.30 uur.  
Inleiding door trainer. 
Twee maal partijen van 30 minuten per persoon per partij. 
Analyses na speelronden. 
Simultaan van een uur door trainer aan duo’s. 
Twee maal een kwartier pauze. De training is ongeveer 17.30 uur afgelopen. 
Trainingslocatie is Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
Deelname kost 25 euro.  
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. 
Aanmelden is mogelijk bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating. 
 
Tijdschema: 
12.00 inloop 
12.30 – 12.45 kennismaken en inleiding trainer 
12.45 – 14.00 partij 1 en zelf analyseren plus pauze 
14.00 – 14.30 analyse trainer 
14.30 – 15.45 partij 2 en zelf analyseren plus pauze 
15.45 – 16.00 pauze 
16.00 – 17.30 simultaan (trainer geeft tussendoor en na iedere partij kort commentaar bij spelers) 
 
Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
 
 
 

 
Dylan kwam even langs. Zijn tip: drie gouden regels van de opening. 

 

mailto:karel@kvdc.nl
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Als je onder schooltijd van de juf mag kijken bij senioren kun je ook even een  schaakprobleem proberen op te lossen. 
 
 

 
Snelschaken via Lichess.org. Als jij fouten kan maken, kan de tegenstander dat ook. In slechtere stelling kan je winnen via 
psychologie: je biedt weerstand en je tegenstander gaat te lang nadenken. Na de partij kun je via button ‘Analyse’ de 
partij naspelen en eigen varianten invoeren. 



Schaaklessen senioren in het Bolwerk: koning+paard versus koning+toren is remise 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
Lessen zijn van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden. 
 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 21 november schaaklessen voor senioren.  
Verslag gevorderden 

- Partijtjes CKK 4 (loper vs drie pionnen) 
- Stelling KP-KT (n.a.v. video scholencompetitie) is remise 

Nalimov eindspeldatabase: www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb 
- Partij van André tegen Lichess besproken 
- Onderlinge partij op DGT bord + partij bespreken via Fritz 

Bezoek van Dylan en zijn tip: let op de drie gouden regels van de opening 
- Acht dames probleem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtdamesprobleem  
- Paradox van het eindspel: minder stukken, meer vrijheidsgraden 
- Nulzet: zet overslaan (zie menu Fritz), nuttig bij aanvalsideeën bekijken 
- Meester tegen amateur 7 

 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 28 november schaaklessen voor senioren.  
Verslag gevorderden 

- Snelschaken: partijtje tegen Lichess (met analyseren) 
- Chess Karate Kid spelletjeskaarten 
- Pawn Battle Rules t/m stelling 4 
- Onderlinge snelschaakpartij op DGT bord + partij bespreken via Fritz 
- Meester tegen amateur 8 
- Leren van becommentarieerde partijen. Zie bijv. www.schakers.info en www.schaaksite.nl  

 

 

 Woensdag 9 januari 2019 start een nieuwe beginnersgroep 9.00 – 10.30 uur (twaalf lessen)  

 
 

 
 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein  
 
 

 
 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf 
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Aantekeningen maken tijdens masterclass. (foto Yannic Husers) 



 
Aspecten van rekenvaardigheid. Kleurverschil komt doordat blauwe stift op was. 

 
 

 
IM Stefan Kuipers. 

 
 



 
Tien deelnemers. 

 
 

 
Stefan Kuipers bekijkt varianten.  

 
 



 
FM Tim Lammens. Zwart aan zet. Hoe verder?  

 
Masterclass Stefan Kuipers: rekenvaardigheid 
IM Stefan Kuipers gaf zondag 25 november in Denksportcentrum Apeldoorn de vierde Masterclass 
van Schaakacademie Apeldoorn. Hij behandelde rekenvaardigheid. 
Aanvankelijk zou GM Sipke Ernst deze dag training geven. Hij zal de training op 16 december geven. 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=fKuCo-wEizw&feature=youtu.be  
 
Stefan Kuipers meldt: 
Op zondag 25 november heb ik de Masterclass gegeven met als thema 'Rekenvaardigheid'. Rekenen 
is iets wat elke schaker doet tijdens zijn partij. Echter verloopt het rekenproces niet altijd even 
efficiënt. Tijdens deze drie uur durende Masterclass heb ik iedereen een kijkje gegeven in mijn 
manier van rekenen. Met wat tips om het rekenproces te verbeteren zijn de deelnemers zelf aan de 
slag gegaan. Het was een intensieve Masterclass waar ze een aantal pittige rekenstellingen kregen 
voorgeschoteld. Eén van mijn genoemde vuistregels kwam regelmatig terug: bekijk eerst alle 
geforceerde zetten (schaakjes, slagzetten en matdreigingen) om op die manier een goed idee van de 
stelling te krijgen. Ook kan dit werken als een goede blundercheck, wat ervoor zorgde dat ik mij in de 
volgende partij niet liet verleiden: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/11/28/Game673084187.html 
 
Ook heb ik een paar keer de vergelijking getrokken met hoe engines rekenen en wat wij daar van 
kunnen leren. Maar ook engines zijn niet blind te vertrouwen, zoals aangetoond aan de hand van een 
fragment uit de partij Van Foreest-L'Ami, van het NK 2017.  
Deze partij heb ik op mijn YouTube kanaal uitvoerig besproken:  
https://www.youtube.com/watch?v=JyT33MEM8vg 
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Masterclass trainers tweede serie: Ernst, Van de Oudeweetering, Ten Hertog, Joesoepov 
De trainers van de tweede serie Masterclasses van Schaakacademie Apeldoorn zijn: 
16 december 2018 GM Sipke Ernst rekenvaardigheid 
10 februari 2019 IM Arthur van de Oudeweetering materiaalverhoudingen 
17 maart 2019 IM Hugo ten Hertog lopereindspel 
14 april 2019 GM Artur Joesoepov verdediging  
 
De Masterclasses staan open voor schakers met een Elo-rating van 1900 of meer. 
De trainingen zijn in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.  
Van 13 – 17 uur (inclusief uur pauzes en nazit). 
De deelnemersbijdrage is 120 euro voor vier masterclasses. Deelname per losse masterclass 40 euro. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl). 
Site www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
 
 

 
Team MuConsult Apeldoorn. 
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Meesterklasse LSG – MuConsult Apeldoorn: Wederom nipte nederlaag 
Merijn van Delft meldt: 
In de vierde ronde van de Meesterklasse speelden we uit tegen LSG in Leiden. De wedstrijd was lange 
tijd spannend, maar in het vierde speeluur trokken we aan het kortste eind. 
 
Armen Hachijan had zijn dag niet en verloor snel van Predrag Nikolic. Zelf had ik een solide remise 
tegen Edwin van Haastert. Ook Sjef Rijnaarts tegen Jan-Willem de Jong was een rustige remise. 
Thomas Beerdsen trok de stand gelijk met een lekkere aanvalspartij tegen Martin Roobol. 
 
Tim Lammens werd in een directe aanval mat gezet door Arthur Pijpers. Roeland Pruijssers trok de 
stand wederom gelijk met een aanvalsoverwinning op Rudy van Wessel. Stefan Kuipers had ook een 
zooi pionnen geofferd voor aanval tegen Eelke Wiersma, maar de partij eindigde in een zetherhaling. 
Tussenstand 3,5-3,5. 
 
Robby Kevlishvili kwam uitstekend uit de opening tegen Jelmer Jens, maar raakte in het middenspel 
de draad kwijt en moest een pijnlijke nul incasseren. Nico Zwirs had een zeer interessante partij 
tegen Casper Schoppen, die een stuk offerde voor lange termijn compensatie. Casper won het 
tijdnoodduel en besliste daarmee de wedstrijd in het voordeel van LSG. Max Warmerdam deed nog 
wat terug door het toreneindspel te winnen van Michiel Bosman. 
 
Site Schaakstad Apeldoorn:  
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl 
KNSB competitiemailing: 
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-mailing-speelronde-24-november-2018  
Partijen vierde ronde Meesterklasse: 
www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-20182019 

Partijen LSG – MuConsult Apeldoorn in gameviewer 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/11/26/Game19647781.html   
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Gemeente site: Schaken in de Vlindertuin 
De gemeente Apeldoorn heeft een nieuwe site waarmee sociale initiatieven worden gestimuleerd: 
https://www.gezinsstadapeldoorn.nl    
Op de site staat ook informatie over schaken in de Vlindertuin. 
https://www.gezinsstadapeldoorn.nl/nieuws/schaken-in-de-vlindertuin 

 

 

 
 
Variant Carlsen eerder gespeeld in TCEC 11 superfinale 
Jeroen Noomen meldt: 

 
De Siciliaanse Sveshnikov die Caruana en Carlsen in de twaalfde en laatste partij van hun WK match 
speelden kwam me enigszins bekend voor.  
Op Chess24.com las ik dat de variant die Carlsen koos, eerder was gespeeld tussen Houdini en 
Stockfish in de TCEC 11 superfinale! Toch wel erg opmerkelijk :-).  
Ook opmerkelijk: ik koos juist voor 8... Pe7 i.p.v. 8... Pb8 omdat deze variant minder goed is voor 
zwart en er daardoor betere kansen op winst ontstaan. Klaarblijkelijk denken Kramnik en Carlsen er 
anders over, want beiden hebben nu dus 8... Pe7 gespeeld. Overigens eindigde die Houdini-Stockfish 
partij in de TCEC 11 superfinale in remise na het sterkere 11.Lg5! Db8!? 

 
Partij Houdini - Stockfish in gameviewer:  
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/11/28/Game330093.html  
Twaalfde partij Caruana – Carlsen in gameviewer 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/11/29/Game16401718.html 

https://www.gezinsstadapeldoorn.nl/
https://www.gezinsstadapeldoorn.nl/nieuws/schaken-in-de-vlindertuin
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/11/28/Game330093.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/11/29/Game16401718.html


 
 

 
 
Quote Alex Colovic: Chess players are able to see things more clearly  
It is probably the life-long habit of: establishing the candidate moves, precise calculation of each one 
of them, evaluation of the final position at the end of the calculated lines and then comparison of the 
final positions. The candidate move with the most favourable final position is chosen. This process 
somehow translates to life. To me it is the most natural and logical thing to do, but I have often been 
perplexed when I have realised the thought processes of other people, ranging from chaotic to too 
narrow and everything in between. 
Bron: www.quora.com/Does-playing-chess-make-you-smarter-and-improve-your-IQ/answer/Alex-Colovic  
 

Engelstalige site van GM Alex Colovic met aantal rubrieken: https://www.alexcolovic.com  
In de rubriek ‘Psychology’ staat onder meer het artikel ‘Luck in chess’: 
https://www.alexcolovic.com/2018/05/luck-in-chess 
Colovic quote onder meer Bobby Fischer: ‘Chess depends on you.’ 
 

Divers nieuws  

 

- Bas de Melker (58) overleden 
- Magnus Carlsen blijft wereldkampioen 
- MuConsult Apeldoorn spelers naar EK rapid en blitz in Skopje 
- NK internet schaken met Apeldoornse inbreng 
- ARVES Solving in Wijk aan Zee 
- Internationaal Oploskampioenschap 2019  
- Ivan Sokolov en Anne Haast winnen NK rapid  
- Why chess is becoming popular in India 
- Schach macht schlau 
- London Chess Conference 2018 
- Bundesliga ronde 3 en 4 

 

http://www.quora.com/Does-playing-chess-make-you-smarter-and-improve-your-IQ/answer/Alex-Colovic
https://www.alexcolovic.com/
https://www.alexcolovic.com/2018/05/luck-in-chess


 

 
Bas de Melker tijdens Batavia toernooi met GM Alexandr Fier. (foto Lennart Ootes) 

 
Bas de Melker (58) overleden 
Batavia-toernooidirecteur Merijn van Delft meldt: 
  
Het verdrietige nieuws heeft ons bereikt dat Bas de Melker afgelopen vrijdag (16 november) is 
overleden. Hij was al geruime tijd ziek, maar hij bleef actief en zijn overlijden kwam als een schok. 
Bas was een groot schaakliefhebber en heeft jarenlang het schaken in de regio Amsterdam op allerlei 
manieren ondersteund. Bijna vanzelfsprekend raakte hij betrokken bij het Batavia toernooi. Zijn 
bedrijf (www.dmpart.nl) werd sponsor van het toernooi, maar het begon destijds met zijn vraag: 
waarom hebben we eigenlijk geen prijs voor de beste partij? Mede dankzij Bas draait het bij het 
Batavia toernooi niet alleen om ratingpunten en titelnormen, maar staat de inhoud centraal. Passie 
voor de sport en kansen bieden aan jonge mensen is wat ons verbond. We hielden elkaar via korte 
berichtjes op de hoogte en waren het altijd snel eens. Een paar weken geleden schreef Bas nog een 
lange mail om dingen te regelen voor het toernooi. We zijn Bas dankbaar voor alles wat hij voor het 
schaken heeft betekend en bewaren warme herinneringen aan de man die oog had voor zijn 
medemens. 
 

 

 
 
Magnus Carlsen blijft wereldkampioen 
Site organisatie: https://worldchess.com  
Verslagen in het Nederlands: www.schaaksite.nl en www.schakers.info 
Schakers.info Roeland Pruijssers: https://www.schakers.info/?s=Pruijssers  
Verslagen in het Engels: www.chess.com, www.chess24.com  
 

http://www.dmpart.nl/
https://worldchess.com/
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schakers.info/
https://www.schakers.info/?s=Pruijssers
http://www.chess.com/
http://www.chess24.com/


 
 
In de zesde ronde miste Caruana mat in 30: 
https://www.chess.com/news/view/world-chess-championship-game-6-caruana-misses-nearly-
impossible-win  

 
De WK-matches zijn wereldwijd een inspiratiebron: 

 
 
Zie Chess Teachers Forum: 
https://www.facebook.com/groups/796878173716685/permalink/2331224543615366  

 

 

 
 
MuConsult Apeldoorn spelers naar EK rapid en blitz in Skopje 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Max Warmerdam, IM Robby Kevlishvili en IM Thomas Beerdsen 
nemen van 6 tot 9 december deel aan het EK rapid en blitz in Skopje (Macedonië).  
Ze gaan samen met GM Jorden van Foreest. 
Zie https://eirbcc2018.com.mk  

https://www.chess.com/news/view/world-chess-championship-game-6-caruana-misses-nearly-impossible-win
https://www.chess.com/news/view/world-chess-championship-game-6-caruana-misses-nearly-impossible-win
https://www.facebook.com/groups/796878173716685/permalink/2331224543615366/
https://eirbcc2018.com.mk/


 

 
 
NK internet schaken met Apeldoornse inbreng 
https://www.schaken.nl/nieuws/nk-internet-2018-zaterdag-8-december  
https://www.schaken.nl/over-schaken/online-schaken/nk-internetschaak 
De finale is 8 december. Voorronden zijn 3, 4, 5 en 6 december. 
 
Van de Apeldoornse spelers doet IM Merijn van Delft in ieder geval mee. 
Koos Stolk van de KNSB meldt dat de partijen zijn te volgen via https://www.twitch.tv/schaakbond 
en dat IM Stefan Kuipers de uitzending gaat verzorgen. 
 

 
 

 
 
ARVES Solving in Wijk aan Zee 
GM Yochanan Afek meldt: 
 
The tenth international ARVES Study Solving Day will be held on Saturday, January 26th 2019 in Hotel 
Zeecroft address: Zeecroft 19-21 1949 BK Wijk aan Zee, Nederland http://www.zeecroft.nl /  
[5 minutes walk from De Moriaan; 3 minutes walk from the central bus stop in Julianaplein]  
 
Chief Arbiter: Luc Palmans  
 
Schedule: 10:30 -11:00 Registrations 
11: 15 Official opening  
11:15- 14: 15 International Open Solving Competition of original studies.  
 
Prizes:  1st Pr: 250 Euros; 2nd Pr: 150 Euros; 3rd Pr: 100 Euros  
Courtesy Mr. Jurgen Stigter- former chairman of ARVES 
Study book prizes. Special prizes will be awarded to the best newcomers and youth solvers.  
 
14.30-16.30: Watching the world’s most famous chess tournament with live  
expert commentary.  
16.30: Announcing the preliminary results. – 17.00: Prize giving.  
 

https://www.schaken.nl/nieuws/nk-internet-2018-zaterdag-8-december
https://www.schaken.nl/over-schaken/online-schaken/nk-internetschaak
https://www.twitch.tv/schaakbond
http://www.zeecroft.nl/


Entry fee: 15 Euros; juniors (u-20) 10 Euros; GMs and IMs – free. For further details and registration 
please write to Yochanan Afek: afekchess@gmail.com    
before January 21st 2019 as the number of participants is limited. 
 
Past winners: 2009: GM Twan Burg; 2010: GM John Nunn 2012: IM David Klein 2013: GM John Nunn; 
2014: IM Joost Michielsen; 2015: FM Wouter van Rijn; 2016: GM Twan Burg; 2017: GM Twan Burg; 
2018: GM Twan Burg.  
 
The Dutch section of the International Solving Championship 2019 (for problems & studies) will be 
held in the same venue on Sunday, January 28th 2019 from 10.30 and is open to all. Organizer is 
Hans Uitenbroek; e-mail address: jc.uitenbroek@kpnplanet.nl.  
 
 

 

 
 
Internationaal Oploskampioenschap 2019  
https://www.schaaksite.nl/2018/11/23/internationaal-oploskampioenschap-2019-op-zondag-27-
januari-om-1115-uur 
 

 
 

Ivan Sokolov en Anne Haast winnen NK rapid  
Een blunder in ronde 7 (aftrekaanval) kost zwart de partij en de NK-titel. 
CNK NK rapid: http://cne-nkrapid.nl/index.php  
Verhaal van Renzo Verwer: 
https://renzoverwer.wordpress.com/2018/11/19/ik-kan-niet-schaken-en-het-nk-rapid-2018-en-de-bond 

 

mailto:afekchess@gmail.com
mailto:jc.uitenbroek@kpnplanet.nl
https://www.schaaksite.nl/2018/11/23/internationaal-oploskampioenschap-2019-op-zondag-27-januari-om-1115-uur
https://www.schaaksite.nl/2018/11/23/internationaal-oploskampioenschap-2019-op-zondag-27-januari-om-1115-uur
http://cne-nkrapid.nl/index.php
https://renzoverwer.wordpress.com/2018/11/19/ik-kan-niet-schaken-en-het-nk-rapid-2018-en-de-bond/


 

 
 

Why chess is becoming popular in India 
https://twitter.com/ChessbaseIndia/status/1064417426207621120?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3
D&refsrc=email 
 

 

 
 
Schach macht schlau 
Links van Walter Rädler uit Duitsland over schoolschaakproject in Bremen: 
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-warum-schach-zunehmend-in-den-
lehrplaenen-der-schulen-auftaucht-_arid,1783500.html 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/schach-projekt-an-bremer-grundschulen-ein-spiel-mit-
tiefe.1008.de.html?dram:article_id=432964 
https://www.sat1regional.de/schach-als-unterrichtsfach-an-bremer-grundschulen/ 
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/schach-als-unterrichtsfach-100.html 
https://www.noz.de/deutschland-welt/bremen/artikel/1582723/bremer-pilotprojekt-macht-
schachspiel-zum-unterrichtsfach 
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.309479.de 

 

 

 
 
London Chess Conference 2018 
https://londonchessconference.com/london-chess-conference-8th-9th-december-2018 
 

https://twitter.com/ChessbaseIndia/status/1064417426207621120?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
https://twitter.com/ChessbaseIndia/status/1064417426207621120?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-warum-schach-zunehmend-in-den-lehrplaenen-der-schulen-auftaucht-_arid,1783500.html
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-warum-schach-zunehmend-in-den-lehrplaenen-der-schulen-auftaucht-_arid,1783500.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/schach-projekt-an-bremer-grundschulen-ein-spiel-mit-tiefe.1008.de.html?dram:article_id=432964
https://www.deutschlandfunkkultur.de/schach-projekt-an-bremer-grundschulen-ein-spiel-mit-tiefe.1008.de.html?dram:article_id=432964
https://www.sat1regional.de/schach-als-unterrichtsfach-an-bremer-grundschulen/
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/schach-als-unterrichtsfach-100.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/bremen/artikel/1582723/bremer-pilotprojekt-macht-schachspiel-zum-unterrichtsfach
https://www.noz.de/deutschland-welt/bremen/artikel/1582723/bremer-pilotprojekt-macht-schachspiel-zum-unterrichtsfach
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.309479.de
https://londonchessconference.com/london-chess-conference-8th-9th-december-2018


 

 
 
Bundesliga ronde 3 en 4 
https://www.schachbundesliga.de/liveportal 
 

Trainingsmateriaal 

 
- Kingpin  
- Leren van Capablanca 
- Drie maal dameoffer 
- Karsten Mueller: ‘Endgames are like pure mathematics’  
- Schaakrubrieken in kranten 
- Topalov – Shirov Linares 1998 
- London System 

 

 

 
 

Kingpin  
Satirisch schaakmagazine. Overzicht van inspirerende schaakgebeurtenissen. 
Twitter: https://twitter.com/kingpined  
Site: www.kingpinchess.net/author/jonathan  

https://www.schachbundesliga.de/liveportal
https://twitter.com/kingpined
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan


 

 
 
Leren van Capablanca 
www.chesshistory.com/winter/index.html 
 

 

 
 

Drie maal dameoffer 
Geller biedt driemaal zijn dame aan: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1049156 
Video Kingcrusher: https://www.youtube.com/watch?v=1QEw6euesC4  
 

 

 
Karsten Mueller: ‘Endgames are like pure mathematics’  
https://en.chessbase.com/post/karsten-mueller-endgames-are-like-pure-mathematics#452523  
 

http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1049156
https://www.youtube.com/watch?v=1QEw6euesC4
https://en.chessbase.com/post/karsten-mueller-endgames-are-like-pure-mathematics#452523


 

 
Schaakrubrieken in kranten 
https://www.schaaksite.nl/2018/11/21/schaakrubrieken-weekend-17-november-2018  
 

 

 zwart aan zet 

Topalov – Shirov Linares 1998 
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1143956 
 

 

 
 

London System 
Deze opening is solide voor wit. Je kunt het tegen alle openingszetten van zwart spelen. 
Je ontwikkelt je stukken goed en loopt geen gevaar. Ook heb je er weinig kennis voor nodig. 
https://en.wikipedia.org/wiki/London_System  
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=WtBMFWuwv1E  
https://www.youtube.com/watch?v=LDU83nDqCUc  
 
 
 

https://www.schaaksite.nl/2018/11/21/schaakrubrieken-weekend-17-november-2018/
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1143956
https://en.wikipedia.org/wiki/London_System
https://www.youtube.com/watch?v=WtBMFWuwv1E
https://www.youtube.com/watch?v=LDU83nDqCUc


 
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/


 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi 

 
Kalender en sites  

- 1 december Jeugdschaaktoernooi Zwolle https://www.facebook.com/groups/SchaakclubZSG  
- 5-9 december EK rapid en blitz Skopje https://eirbcc2018.com.mk  
- 8 december NK internet www.schaken.nl/nieuws/nk-internet-2018-zaterdag-8-december  

Voorronden vanaf 3 december 
- 8 december AH BSV Schaaktoernooi 2018 Bennekom www.bennekomsesv.nl 
- 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  
- 16 december 2018 Masterclass GM Sipke Ernst rekenvaardigheid 
- 11 t/m 27 januari 2019 Wijk aan Zee 81e editie Tata Steel Chess Tournament 

https://www.tatasteelchess.com 
- Tata Steel NK journalisten do 17 januari t/m zo 20 januari 
- 26 januari 2019 The tenth international ARVES Study Solving Day  
- 8 februari 2019 Stappenexamen De Schaakmaat 
- 10 februari 2019 Masterclass IM Arthur van de Oudeweetering materiaalverhoudingen 
- 16 februari ABKS 
- 17 februari 2019 Samsam Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap  

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi  

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
https://www.facebook.com/groups/SchaakclubZSG
https://eirbcc2018.com.mk/
http://www.schaken.nl/nieuws/nk-internet-2018-zaterdag-8-december
http://www.bennekomsesv.nl/
https://londonchessconference.com/8-and-9-december-set-for-our-2018-conference/
http://www.londonchessclassic.com/
https://www.tatasteelchess.com/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi


- 1-10 maart 2019 Batavia schaaktoernooi Amsterdam  
- 17 maart 2019 Masterclass IM Hugo ten Hertog lopereindspel 
- 31 maart 2019 MSA training Konings-Indisch 
- 14 april 2019 Masterclass GM Artur Joesoepov verdediging  
- 5 juli 2019 Stappenexamen De Schaakmaat 
- 22 juli 2019 - 1 augustus 2019  https://www.facebook.com/OpenNKDieren  

 
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  
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.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 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  
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
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  
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Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag  
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   
 
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://chessbase.in 
https://videos.chessbase.com/index 
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag/
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
http://www.schaakweek.nl/
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TricksOnlyNL
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
http://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
https://twitter.com/ApesApeldoorn
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.afekchess.com/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.arves.org/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chessbase.com/
https://chessbase.in/
https://videos.chessbase.com/index
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://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 
http://www.chesshistory.com/winter/index.html 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
 
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  
 
België: 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina) 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  

 

Schaakwinkels 
http://www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
http://www.digitalgametechnology.com 

 

 
 

Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019 
 

Pupillen – teams poule A 

1 De Regenboog 1 5 De Korenaar 

2 De Regenboog 2 6 De Wegwijzer 

3 KWS 1 7 De Sjofar - De Horst 

4 KWS 2 8 Eben Haëzer 
 

Pupillen – teams poule B 

1 De Regenboog 3 5 De Zonnewende 2 

2 De Schakel 6 Het Bolwerk 

3 De Diamant 7 Berg en Bos 

4 De Zonnewende 1 8 Hertog van Gelre 
 

Voorronden poule A en poule B 

 datum lokatie poule A lokatie poule B aanvang 

1-2 Dinsdag 20 

november 

De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

De Schakel; 

Rederijkershoeve 21 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 15 januari KWS 

Prof. Röntgenstraat 10 

De Diamant; Laan van de 

Leeuw 299 

18.30u 

6-7 Dinsdag 5 februari De Wegwijzer 

Eburonenstraat 48 

Hertog van Gelre; 

Morellenlaan 47 

18.30u 
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Finaleronden poule A en poule B 

 datum lokatie Topklasse 

(nrs 1 t/m 4) 

lokatie 1e klasse 

(nrs 5 t/m 8) 

aanvang 

1-2 Dinsdag 12 maart De Zonnewende 

Ravelijn 382 

De Diamant 

Laan van de Leeuw 299 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 16 april De Sjofar 

Glazeniershorst 

403/404 

De Korenaar 

Staringlaan 53 

18.30u 

6-7 

 
Vrijdag 17 mei De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

18.30u 

 

 
Indeling 8-kamp 

1 1-8 2-7 3-6 4-5 

2 8-5 6-4 7-3 1-2 

3 2-8 3-1 4-7 5-6 

4 8-6 7-5 1-4 2-3 

5 3-8 4-2 5-1 6-7 

6 8-7 3-4 1-6 2-5 

7 4-8 5-3 6-2 7-1 

 

Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019 
 

Aspiranten – teams poule A 

1 De Regenboog 1 5 De Schakel 

2 De Regenboog 2 6 De Zonnewende 

3 KWS 1 7 De Sjofar – De Horst 1 

4 KWS 2 8 Eben Haezer 
 

Aspiranten – teams poule B 

1 De Regenboog 3 5 Sprengenpark 

2 De Pion 6 De Wegwijzer 

3 De Terebint 7 De Diamant 

4 Het Woudhuis 8 De Sjofar – De Horst 2 
 

Voorronden poule A en poule B 

 datum lokatie poule A lokatie poule B aanvang 

1-2 Dinsdag 27 november De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

De Vliegenier (De Pion) 

Laan van Charleston 75 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 22 januari De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

De Terebint 

Rederijkershoeve 19 

18.30u 

6-7 Dinsdag 12 februari De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

De Terebint 

Rederijkershoeve 19 

18.30u 

 

Finaleronden poule A en poule B 

 datum lokatie Topklasse 

(nrs 1 t/m 4) 

lokatie 1e klasse 

(nrs 5 t/m 8) 

aanvang 

1-2 Dinsdag 19 maart De Sjofar 

Glazeniershorst 

403/404 

KWS 

Prof. Röntgenstraat 10 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 23 april De Zonnewende 

Ravelijn 382 

De Vliegenier (De Pion) 

Laan van Charleston 75 

18.30u 

6-7 

 
Vrijdag 24 mei De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

18.30u 



 
Indeling 8-kamp 

1 1-8 2-7 3-6 4-5 

2 8-5 6-4 7-3 1-2 

3 2-8 3-1 4-7 5-6 

4 8-6 7-5 1-4 2-3 

5 3-8 4-2 5-1 6-7 

6 8-7 3-4 1-6 2-5 

7 4-8 5-3 6-2 7-1 

 

Schaakscholen Apeldoorn Contactpersoon Pupillen Aspirant 

1. PCBS De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

055-3667288 

Chris Doornekamp 

06-24830644; 

schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl 

3 3 

2. KBS De Zonnewende 

Ravelijn 382 

055-5058800 

Xanthine Bruines-Gerritse 

X_Gerritse@upcmail.nl  

 

2 

 

1 

3. PCBS De Sjofar – De Horst 

Glazeniershorst 403/404 

055-5337856 

Kristel Terpstra 

schakensjofarhorst@outlook.com 

1 2 

4. De PION 

(Woudhuis, Bundel & 

Vliegenier) 

Laan van Charleston 75 

055-3660012 

Jean-Paul de Haas 

055depion@gmail.com 

 

 1 

5. PCBS De Wegwijzer 

Eburonenstraat 48 

055-3554624 

Marcel Driessen 

marcel@familie-driessen.nl 

1 1 

6. KBS De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

055-5338405 

Ria van der Valk 

secretariaat@sv-deschakel.nl 

1 1 

7. PCBS De Diamant 

Laan van de Leeuw 299 

055-3665671/ 

055-7630402 

Klaas Broos 

klaas.broos@witteveenbos.com 

Petra Broos 

petrabroos@planet.nl 

1 1 

8. PCBS Koningin 

Wilhelminaschool 

Prof. Röntgenstraat 10 

055-5212389 

Jeroen Reinders 

jeroen@reinders.eu 

Fred Niezink 

f.niezink@solcon.nl 

2 2 

9. PCBS De Terebint 

Rederijkershoeve 19 

055-5414188 

Dina Kruize 
j.d.kruize@kpnplanet.nl 

 1 
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mailto:schakensjofarhorst@outlook.com
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mailto:jeroen@reinders.eu
mailto:f.niezink@solcon.nl
mailto:j.d.kruize@kpnplanet.nl


 

 

Schaakscholen Apeldoorn Contactpersoon Pupillen Aspirant 

10. KBS Hertog van Gelre 

Morellenlaan 47 

055-3665298 

Marijke Weller 
marijkeweller@gmail.com 
Susanne Linthorst 
linthorstsusanne@gmail.com 

1  

11. OBS Sprengenpark 

Schotweg 95 

055-3552237 

Ramses Pos 
ramses.inge@gmail.com 

 1 

12. Schaakschool Het Bolwerk 

Schaakacademie Apeldoorn 

Het Bolwerk; Ravelijn 55 

Karel van Delft 
k.vandelft@planet.nl 

1  

13. Het Woudhuis 

Ravelijn 55 

Audrey Spoelman 
audrey.spoelman@gmail.com 

 1 

14. Berg en Bosschool 

Soerenseweg 105 

 

Karel van Delft 
k.vandelft@planet.nl 

1  

15. Eben Haëzerschool 

Gijsbrechtgaarde 110 

Arjen Lambers 
voorzitter@kineto.nl 

1 1 

16. PCBO De Korenaar 

Staringlaan 53 

Chris Doornekamp 

schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl 
1  

17. De Schaakmaat 

De Stolp, Violierenplein 101 

Bert Denekamp 
b.denekamp@live.nl 
Andrea Denekamp 
andreadenekamp@kpnmail.nl 
Tjapko Adams 
allezes@slot-lodensteyn.demon.nl 
 

  

  16 16 
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