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

 

 
Ouders wachten in De Stolp tijdens Stappenexamens. 
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94e 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 342 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 (Schaakstad Apeldoorn) 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 aan hoogbegaafden 
klassen op cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Vanaf 4 februari acht klassen op Montessori Pallas Athene in Amersfoort. 

 

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 Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof)  
Basisschool Passe-Partout 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.  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 Voor volwassen en jeugd, ook duo’s 

 

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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Fatima en Hidde. Via minigame thema’s rond pionnen ontdekken. 

 
 

 
Zelf gespeelde partij analyseren. Partij is genoteerd via DGT-bord. 

 
 



 
Uitbreiding www.chessmatec.com met Space Adventure. 
 

 

 
Solitaire chess. 

 
 

http://www.chessmatec.com/


 
Raindrop chess. Kan ook online: www.raindropchess.com.  

 
Schaakschool Het Bolwerk: wat kunnen de pionnen? 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 13 februari de 22e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Terugblik Stappenexamen 
- Onderling schaken op DGT bord Hugo – Koen en analyse met Fritz 
- Chessmatec: Space Adventure  
- Video fragmenten Lang leve de koningin 
- Stap 1 H8 oefeningen mat in één 
- S4C 

Verslag 14.45 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz  
- Stap 2 H8 oefeningen 
- CKK K-8 pionnen vs K-8 pionnen 
- Chessmatec uitbreiding 

Verslag 16.00 groep: 
- Dit keer niet 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 20 februari de 23e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Stukken goed opzetten en sorteren 
- ABKS terugblik via video en site 
- Chessmatec 
- Stap 1 H8  oefeningen mat in één en Stap 2 H4 matzetten met toren 
- Solitaire chess 
- Samen tegen Schaken is Cool 
- Raindrop Chess 

Verslag 14.45 groep: 
- ABKS terugblik video en site 
- Rondvraag: Bolwerk toernooi 1 mei, zie site www.schoolschakenapeldoorn.nl  
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz 

Partij Fatima – Hidde: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/20/Game6658531.html 
- Stap 2 H5 oefeningen 
- Samen tegen Schaken is Cool 
- Raindrop chess 

Verslag 16.00 groep: 
- Dit keer niet 

 
 

http://www.raindropchess.com/
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Berg en Bosschool. Maren heeft een schaaktekening voor leraar Karel gemaakt. 
 
 

 
Sint Victor school. In tien zetten gewonnen van ‘Schaken is Cool’ met Herdersmat-motief. 
www.schaken.wiltsite.nl  
 

http://www.schaken.wiltsite.nl/


 
Hertog van Gelre. Oefenen met uitbreiding ‘Space Adventure’ van www.chessmatec.com. Heel leuk! 
 
 

 
Op basisschool Montessori Pallas Athene in Amersfoort heeft een leerkracht geplastificeerde kaartjes gemaakt van 
minigames uit het boekje ‘Ik leer schaken’. Alle acht klassen vanaf groep 4 krijgen 40 minuten schaakles van Karel van 
Delft en oefenen 20 minuten Chessmatec met de eigen leerkracht. Van de 231 leerlingen kwamen de derde week 38 
kinderen en een enkele opa naar het extra uur onderling schaken na schooltijd. De eerste week waren dat er 22. 

http://www.chessmatec.com/


  
De Zevensprong. Hands and Brains. Duo’s tegen elkaar. De een noemt een stuk, de ander speelt met dat stuk. 
 

 

 
De Bouwhof. Leerlingen van De Bouwhof en De Touwladder oefenen www.chessmatec.com. 

 
 

http://www.chessmatec.com/


 
Passe-Partout De Rank. Vast onderdeel: partij tegen Schaken is Cool. De één leert aanvallen en verdedigen, de ander een 
plan maken. Er waren 17 deelnemers. Na de vakantie kan ieder kind Chessmatec doen op een eigen Chromebook.   

 

  
Hertog van Gelre: meisjes tegen jongens. Als je een zet gedaan hebt schuif je achter in de rij.  (foto Lois Weller) 

 
 



 
Hertog van Gelre. Jongens in de denktank. (foto Lois Weller) 
 
 

 
Hertog van Gelre. Meiden aan zet. Ze speelden via consultatieschaak: onderling overleg. (foto Lois Weller) 

 
 



 
Hertog van Gelre. Schaken voor vier. (foto Lois Weller) 

 
Schoolschaaklessen: een mooie tekening 
Schaakacademie Apeldoorn geeft na schooltijd les op zeven Apeldoornse basisscholen.  
Op basisschool De Bouwhof zijn 14 februari schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn begonnen 
voor leerlingen van De Bouwhof en De Touwladder. Vijftien kinderen doen mee. 
Op De Zevensprong zijn proeflessen geweest. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast. 
Leerkrachten gaan zelf met hun leerlingen de film ‘Lang leve de koningin’ bekijken. 
 
Er zijn nog steeds veel scholen waar geen schaaklessen zijn. Leerlingen van die scholen kunnen 
terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag. Daar zijn drie niveaugroepen. 
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
 
 

 
Hertog van Gelre. De hele school kon horen dat er geschaakt werd. Wat een enthousiasme en volume. (foto Lois Weller). 

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


 
Examenzaal Stappenexamens in De Stolp. 

 

 
Examinatoren Bert Denekamp en Ramses Pos kijken examens na. 
 



 
Sharwan Boedhoe heeft Stap 4 gehaald. 
 

 
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn met diploma. 



Stappenexamens + de rol van ouders 
De jeugdafdeling van Schaakstad Apeldoorn (voorheen De Schaakmaat) hield vrijdagavond 8 februari 
Stappenexamens in wijkcentrum De Stolp. Vijf van de twintig deelnemers aan het examen waren 
leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn. Vier haalden het examen (drie keer Stap 1, eenmaal Stap 
2), de vijfde kwam net één goede oplossing te kort. 

 

 
 

Tekst uit boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen 

 
A2.4  De rol van ouders  
De wereld is vol van jeugdige talenten. Slechts weinigen halen de top, in de puberteit neemt inzet en 
motivatie van zeker vijfzesde van al eerder erkende talenten af. Van invloed hier op zijn de kwaliteit 
van trainingsomstandigheden, de rol van ouders en sociale invloeden (bijvoorbeeld vrienden of 
vriendinnen die de sport wel of niet beoefenen).  
Trainingsomstandigheden omvatten onder meer goede trainers, beschikbare trainingstijd,  
trainingspartners van dezelfde leeftijd en/of niveau en beschikbaarheid van goed studiemateriaal. 
Zonder ouders of andere volwassenen die kinderen ondersteunen, kunnen jeugdschakers de top niet 
bereiken. Ouders bepalen voor een groot deel of mogelijkheden binnen het bereik van hun kinderen 
komen. Hun rol is betalen voor trainingen en toernooien, kinderen er naar toe brengen, hen helpen 
herinneren aan afspraken, kinderen stimuleren zelfstandig te studeren, enthousiast reageren op 
successen en luisteren naar ervaringen.  
Topsport vraagt zeker tien tot vijftien uur per week training voor jonge kinderen en voor tieners nog 
meer. NOC*NSF spreekt in een plan over talentontwikkeling over drie uur per dag. Dat geldt voor 
fysieke sporten, maar er is geen reden waarom dat voor denksporten anders zou zijn.  
Dat een enkele achtjarige Nederlands kampioen wordt in zijn categorie op basis van talent en een 
paar trainingen, is waar. Alleen is dat succes van korte duur als hij niet systematisch met een goede 
trainer gaat trainen.  
Naast training zijn er wedstrijden en praktische zaken die geregeld moeten worden. Veel ouders (die 
zelf soms meer uren voor de tv zitten) maken zich zorgen over die tijdsinvestering. Ze realiseren zich 
vaak niet hoeveel meerwaarde topsport (mits goed beoefend) kan hebben voor de persoonlijke 
ontplooiing van hun kinderen. 
Ouders van talentvolle, althans ambitieuze jeugdschakers dienen hun rol zelfkritisch te overdenken. 
Het werkt belemmerend voor hun kinderen als ze te hoge eisen stellen. Anderzijds bewijzen ze hun 
kinderen een slechte dienst als ze toestaan dat zij vrijblijvend met hun sport omgaan en bijvoorbeeld 
geen afspraken met trainers, trainingspartners of toernooiorganisatoren nakomen. 
Het is prima dat ouders kijken bij partijen van hun kinderen. Ze moeten echter niet continu bij het 
bord van hun kind blijven en er voor waken zich na de partij met de inhoud van partijen te bemoeien. 
Dat kan goed bedoeld zijn, maar het belemmert de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en 
het voelt benauwd. Vragen stellen over partijen is prima, maar commentaar geven moet aan 
medespelers en trainers overgelaten worden. Tenzij de jeugdspeler daar zelf om vraagt. Overigens 
nemen jeugdspelers meestal toch geen schaaktechnische adviezen van hun ouders aan, die kunnen 
zich die moeite dus besparen. 
Het gedrag van sommige ouders is frustrerend voor trainers. Ze betalen grif extra contributie, 
verwachten topklasseringen (liefst op het mondiale podium), maar hun kind moet beslist niet teveel 
inspanning leveren ('veel te druk met huiswerk, het is nog maar een kind'). In die gevallen kan een 
trainer ouders beter gelijk vertellen dat hun kind de top niet zal bereiken. Ook valt te overwegen 
naar een andere trainer om te zien. 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen


Het is belangrijk dat trainers en coaches ouders bij de sportieve ontwikkeling van hun kinderen 
betrekken. Ouders hebben vaak vragen over topsport. Uit belangstelling en onwetendheid. De 
antwoorden van trainers en coaches stellen de ouders in staat een constructieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van hun kind te leveren. Op wedstrijddagen kan een trainer of coach een informeel 
praatje maken. Dat levert een vertrouwensband op en kan over en weer soms tot onvermoede 
inzichten leiden.  
Trainers en coaches kunnen aangeven dat ze door ouders gebeld en gemaild kunnen worden als er 
vragen zijn. Kwesties die meer ouderen, jongeren of de sportorganisaties betreffen kunnen op 
ouderbijeenkomsten, in een clubblad, nieuwsbrief of internetsite besproken worden. 
Trainers en coaches doen er goed aan ouders op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Waar 
nodig moeten ze zelf contact met de trainer of coach opnemen.  
Contact met ouders kan de coach en trainer allerlei nuttige informatie verschaffen over pupillen. 
Niemand is alwetend en de deskundige trainer en coach ook niet. Het is in dat verband belangrijk dat 
zij goed kunnen luisteren!  Misschien gebruiken kinderen medicijnen, hebben ze persoonlijke 
problemen, zijn ze (licht) autistisch, zijn de ouders gescheiden, is er op school iets naars 
voorgevallen. Dat kan allemaal van invloed zijn op het sociaal functioneren van kinderen en dus ook 
op hun trainingen en prestatievermogen in wedstrijden. 
Voor veel praktische problemen geldt 'Tom Poes verzin een list' (zie ook A4.6). Er is geen algemeen 
recept voor elk probleem, maar er kan vaak wel een creatieve oplossing bedacht worden.  
Als ouders meedenken kunnen trainer en coach daar op allerlei manieren baat bij hebben.  
Begeleiding van jonge topsporters is niet alleen een kwestie van 'structuur', van regels en schema’s. 
Zeker zo belangrijk is de 'cultuur': hoe gemotiveerd zijn alle betrokkenen (dus ook ouders) en hoe 
gaan ze met elkaar om.  
Bij toernooien, zeker van jonge schakers, praten ouders wat af met elkaar. Her en der ontstaan 
roddelcircuits, die contraproductief zijn. Afstand daarvan houden is gezond. 
Tijdens een ouderbijeenkomst kan een trainer veel ouders in één keer spreken. Dat betekent 
tijdwinst. Een ander voordeel is dat ouders ook met elkaars vragen, ideeën en opvattingen 
geconfronteerd worden. Zeker in clubverband kan zo’n bijeenkomst een positieve bijdrage leveren 
aan het ontwikkelen van een stimulerende schaakcultuur.  
SBSA heeft in Apeldoorn in 2007 een ouderbijeenkomst gehouden waarbij GM Artur Joesoepov door 
Karel van Delft werd geïnterviewd over talentontwikkeling. Ouders van deelnemers aan de SBSA-
jeugdtraining konden daar vragen stellen. Van de bijeenkomst is een videofilm gemaakt, die 
deelnemers aan de jeugdtraining en hun ouders op DVD gekregen hebben. In het wekelijks SBSA-
emailbericht is een samenvatting van het interview verschenen. 
Agendapunten van een ouderbijeenkomst kunnen zijn: verslag van activiteiten, nieuwe initiatieven 
introduceren, suggesties inventariseren, vragen stellen, hulp vragen bij praktische en 
organisatorische kwesties. In de bijlagen staat een uitgebreidere lijst onderwerpen.  
Het ontlast organisatoren en draagt bij aan een stimulerende schaakcultuur als ouders actief een 
bijdrage leveren aan allerlei organisatorische kwesties. 
Ouders zijn ook maar mensen. Een schaakvader vertelde dat hij niet naar cruciale wedstrijden gaat 
omdat hij daar te zenuwachtig van wordt. Een andere ouder meldde er ziek van te worden. ´Best wel 
heftig om schaakouder te zijn’, concludeerde een beginnende schaakvader. 
´Ik sta zelf vaak langs de zijlijn tijdens schaakwedstrijden en toernooien van mijn kinderen en 
constateer negatieve invloeden van ouders op kinderen. Ik heb in de afgelopen jaren genoeg talent 
om zeep geholpen zien worden´, vertelt een schoolschaaktrainer. Hij is voorstander van 
ouderbijeenkomsten. ´Ze zijn tenslotte wel de derde speler aan het schaakbord.’ 
 
Video’s met GM Artur Joesoepov over de rol van ouders bij talentontwikkeling 
https://www.youtube.com/watch?v=JW2gsowyQYA&t=1432s 
https://www.youtube.com/watch?v=wBD288RVnqM  
Verhaal over de rol van ouders in SchaakMagazine 
www.schaaktalent.nl/databanktraining/KVDC%20Verhaal%20SchaakMagazine%20Ouders%20en%20jeugdschaken.pdf  

Onderzoeksverslag ‘Op weg naar de schaak-top’ 
Literatuuronderzoek van Karel van Delft (UVA 1992) over Polgar, Waitzkin en sociale determinanten van 
talentontwikkeling. 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Op%20weg%20naar%20de%20schaak-top.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=JW2gsowyQYA&t=1432s
https://www.youtube.com/watch?v=wBD288RVnqM
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/KVDC%20Verhaal%20SchaakMagazine%20Ouders%20en%20jeugdschaken.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Op%20weg%20naar%20de%20schaak-top.pdf


 
 
 
 

 
Pupillentoernooi. Links gelegenheidsteam met wethouder Nathan Stukker en ABKS-coördinator Chris Doornekamp. 
 
 
 
 



 
Lucas Smid gaf een spoedcursus schaken aan ouders. 
 
 

 
Starters: Sint Victor versus Berg en Bosschool. 
 
 
 



 
Pupillen: Hertog van Gelre. 
 
 

 
Snelschaken tegen IM Merijn van Delft. 
 



 
Pupillenteam Het Woudhuis. 
 
 

 
Pupillenteam Hertog van Gelre. Mads Berendsen scoorde zes uit zes. 



 
Pupillenteam Sint Victor. 
 
 

 
Startersteam schaakschool Het Bolwerk, met kinderen van De Touwladder, Hertog van Gelre en De Zevensprong. 
 



 
Startersteam Passe-Partout Kerschoten De Rank. 
 
 

 
Startersteam Berg en Bosschool. Het team won een taart door een mooie tekening van Annemijn. 
 



 
De Diamant kampioen! (foto Klaas Broos) 
 
 

 
Startersgroep: schaakschool Het Bolwerk vijfde.  
 
 



 
Team De Regenboog. (foto ABKS organisatie) 
 
 

 
Topscoorders. (foto Klaas Broos) 
 



 
Twee debutantenteams Sint Victor. Olivier Swart won al zijn partijtjes. (foto Michel van de Vosse) 
 

 
Aspirantentopscoorder Oscar Broos. (foto Klaas Broos) 



 
Simultaan WGM Anne Haast. (foto ABKS organisatie) 
 

 
Simultaan WGM Anne Haast. (foto Michel van de Vosse) 
 



 
IM Merijn van Delft en damesgrootmeester (WGM) Anne Haast. 
 
 

 
MuConsult Apeldoorn-spelers IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers speelden tegen de jeugd. 
 
 

 
Damesgrootmeester Anne Haast gaf simultaans. 



 
Snelschaken tegen IM Stefan Kuipers. 
 

 
Snelschaken tegen meesters. (foto ABKS organisatie) 

 
42e ABKS met 21 scholen en 53 teams: De Diamant kampioen 
Het 42e ABKS werd zaterdag 16 februari gehouden in het Veluws College Walterbosch. 
Er deden 21 basisscholen mee met totaal 53 teams. Er waren drie niveaucategorieën. 
De Diamant werd kampioen bij de Aspiranten en Pupillen, KWS-2 bij de Starters. 
De beste zes teams van het Aspirantentoernooi doen mee aan de halve finales van de 
kampioenschappen van de Oostelijke Schaakbond OSBO. 
 
Toernooisite: www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Video ABKS-organisatie: https://youtu.be/7DxbZXTZXRo 
Topscoorders:  www.schoolschakenapeldoorn.nl/abks-2019-uitslagen-aspiranten  
 
Video Schaakacademie: https://www.youtube.com/watch?v=AEAfPv0eBnA&feature=youtu.be    
 
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn kwamen uit voor Het Woudhuis, Hertog van Gelre, Sint 
Victor, Passe-Partout De Rank, Berg en Bosschool en schaakschool Het Bolwerk. In dit laatste team 
speelden kinderen van De Touwladder, De Zevensprong en Hertog van Gelre. 

 
 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
https://youtu.be/7DxbZXTZXRo
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/abks-2019-uitslagen-aspiranten
https://www.youtube.com/watch?v=AEAfPv0eBnA&feature=youtu.be


Aspirantentoernooi 

 
 
Pupillentoernooi 

 
 
Starterstoernooi 

 



 
 

 



 
 

 
Aspirantencompetitie wedstrijd tussen De Pion en Het Woudhuis 19 februari in De Terebint.  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qiOI-0JMSEs&feature=youtu.be  

 
Scholencompetitie: voorronden gespeeld 
De voorronden van de Apeldoornse scholencompetitie zijn gespeeld.  
Op basis daarvan is er een nieuwe indeling voor de slotronden.  
Die verschijnen in de komende nieuwsbrief. 
De site www.vcsc.nl bestaat niet meer.  
Zie nu voor informatie: www.schoolschakenapeldoorn.nl/vc-schoolschaakcompetitie  

https://www.youtube.com/watch?v=qiOI-0JMSEs&feature=youtu.be
http://www.vcsc.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/vc-schoolschaakcompetitie


 
Simultaan IM Merijn van Delft tijdens vorige MSA-training. 

 

 
 



MSA training Konings-Indisch met Merijn van Delft 
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 het 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. 
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 
 
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. 
 
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) 
 
 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
mailto:karel@kvdc.nl


 
Hoe vang je het witte paard op b1?  
 
 

 
Analyse van zelf gespeelde partij: hoe maak je een plan? 

 
 



 
Pionnen: de ziel van het schaakspel volgens Philidor. 

 
Schaakles senioren in het Bolwerk: pgn-viewer 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
Lessen van 9.00 – 10.30 uur beginners (momenteel geen groep). Van 10.30 – 12.00 uur gevorderden. 
In wijkcentrum Het Bolwerk was woensdagmorgen 13 en 20 februari schaakles voor senioren.  
 
Verslag 13 februari: 

- Partijtjes Chess Karate Kid  
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij Anneke – Jan bespreken via Fritz 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/13/Game30763265.html 
Hoe maak je een plan? Patronen herkennen.  
Vuistregels: als je voor staat ruilen, als andere koning in midden staat centrum openbreken 
Veel becommentarieerde partijen naspelen 
GSSAP Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan 

- Tutor 2 H2 dubbele aanval dame + zoekstrategie 
- Bill Wall openingsvalletjes 7 t/m 10 via Lichess menu gereedschap, bordbewerker  

http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm  
- Euwe Meester tegen Amateur 11 
- Partijen in pgn format lezen: Via Fritz, rechtsklik bestand openen in kladblok, ChessTempo 

https://nl.chesstempo.com/pgn-viewer.html  
 

Verslag 20 februari: 
- Partijtjes CKK:  Koning 8 pionnen vs Koning 8 pionnen 

Zelf uitspelen via www.lichess.org, in menu Gereedschap, bordbewerker 
- Informatie over pionnen: 

o Marcel Lek: http://chessblog540.blogspot.com 
o Jeugdschaakpagina: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken 
o Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pion_(schaken)  
o Slimme schaaktruc Mids: https://www.youtube.com/watch?v=5CkC_ipnE4A  
o Pawn Battle Rules www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf  
o Google, YouTube 

- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij Herman – Koos bespreken via Fritz 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/20/Game958625.html  
Andere partijen: stellingen besproken door borden na te lopen 

- Tutor 2 H3 penning 
- Koningsgambiet 1 
- Meester tegen amateur 12 
- Partijen in pgn format lezen: Via Fritz, rechtsklik bestand openen in kladblok, ChessTempo 

https://nl.chesstempo.com/pgn-viewer.html  
Je kunt in ChessTempo één partij per keer inlezen. Als je een pgn-bestand hebt met meer partijen, 
moet je die eerst per partij in een pgn zetten. 

 
 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/13/Game30763265.html
http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm
https://nl.chesstempo.com/pgn-viewer.html
http://www.lichess.org/
http://chessblog540.blogspot.com/
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pion_(schaken)
https://www.youtube.com/watch?v=5CkC_ipnE4A
http://www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/20/Game958625.html
https://nl.chesstempo.com/pgn-viewer.html


 
Masterclass materiaalverhoudingen. 

 
 

 
Varianten berekenen. 

 



 
IM Arthur van de Oudeweetering. 

 
 

 
Stelling via consultatieschaak uitspelen. 

 

 



Masterclass materiaalverhoudingen Arthur van de Oudeweetering 
IM Arthur van de Oudeweetering gaf zondag 10 februari in Denksportcentrum Apeldoorn een 
masterclass materiaalverhoudingen. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=gn7WKul-_xk&feature=youtu.be 
De training van Arthur van de Oudeweetering behandelde de ongelijke materiaalverhouding van 
dame tegen toren, stuk en pion. Vaak een dynamisch gevecht waar het zaak is de goede plekken voor 
je stukken te vinden. Er is geen eenduidig oordeel te vellen over deze verhouding, andere factoren 
zijn van invloed en kunnen de balans naar een kant laten doorslaan. Zo zijn er ook gevallen zijn waar 
de dame het onderspit delft, bijvoorbeeld de recente partij van Wesley So in Gibraltar (met zwart 
tegen Sadzikowki). De rol van een aanwezige vrijpion werd ook bekeken. 
De deelnemers ondervonden de problematiek aan de lijve leverden een interessant gevecht vanuit 
een uitspeelstelling die kwam uit Rauzer variant. Het einde van die partij was onder tijdsdruk, 
vermakelijk en spectaculair: 

 

 
Dries, Geert, Tristan - Folke, Robin 

 
30.Qxc6 Dit leek de beslissende klap, maar… 30...Rd1+ 31.Ka2 Ra1+ 32.Kb3 Rxa3+! Mooie 
weerlegging! 33.Kc4 Rc3+ 34.Kd5 bxc6+ [34...Rxc6 35.e7 Rc8 36.Kxe5 Kc7 37.Ke6 b5 38.c3 Ra8]  0–1 
Stelling in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/18/Game5886734.html  
Opvallend was dat het oordeel van de engine niet overeenkwam met gevoel alle spelers hadden 
tijdens het uitspelen, wat  niet wil zeggen dat de laatsten er helemaal naast zaten! Food for thought! 
 
 

     
 
https://www.newinchess.com/chess-pattern-recognition-for-beginners  
https://www.newinchess.com/improve-your-chess-pattern-recognition 
https://www.newinchess.com/train-your-chess-pattern-recognition   

 
 

Informatie over komende masterclasses met IM Hugo ten Hertog en GM Artur Joesoepov: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  

https://www.youtube.com/watch?v=gn7WKul-_xk&feature=youtu.be
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/18/Game5886734.html
https://www.newinchess.com/chess-pattern-recognition-for-beginners
https://www.newinchess.com/improve-your-chess-pattern-recognition
https://www.newinchess.com/train-your-chess-pattern-recognition
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


 
Vooraan IM Max Warmerdam (rechts) versus GM Lucas van Foreest. 
 
 

 
IM Thomas Beerdsen (rechts) won van IM Manuel Bosboom. 

 
 



 
https://knsb.netstand.nl/rounds/view/487 

 
Meesterklasse: Roeland Pruijssers redt belangrijk matchpunt 
Merijn van Delft meldt: 
 
Live verslag van En Passant - MuConsult Apeldoorn 
 
15:50 Na bijna drie uur spelen zijn alle partijen nog bezig. Op de topborden heeft En Passant met zijn 
vijf grootmeesters de overhand, maar op de lagere borden heeft MuConsult Apeldoorn prima 
kansen. Het kan dus nog alle kanten op. 
 
16:23 De eerste tegenslag aan Apeldoornse zijde: Tim Lammens had een veelbelovende stelling, 
maar liet Richard Vedder in de complicaties ontsnappen met remise. 
 
16:32 Sjef Rijnaarts had een Open Siciliaan met wit tegen Friso Nijboer. De stelling leek behoorlijk 
spannend, maar opeens werd Sjef snoeihard weggecounterd. 
 
16:44 De nederlaag van Stefan Kuipers zat er al een tijdje aan te komen. Met zwart tegen Namig 
Guliyev kwam hij al snel in een deprimerend Frans eindspel terecht. Nog wel taai verdedigd met een 
kwaliteitsoffer, maar het mocht niet baten. 
 
17:28 Thomas Beerdsen liet het klassieke kwaliteitsoffer op c3 toe tegen Manuel Bosboom, maar had 
scherp gezien dat zijn aanvalskansen de doorslag gaven. Manuel ontsnapte nog naar een eindspel, 
maar Thomas maakte het prima af. 
 
Arthur van de Oudeweetering schoot als een komeet uit de startblokken tegen Henk Vedder, maar 
pakte in de beslissende fase niet door. Na de nodige verwikkelingen remise. 
 
Max Warmerdam had uiteindelijk te weinig compensatie voor de pion tegen Lucas van Foreest. 
 
Robby Kevlishvili verdedigde bijzonder taai met zwart tegen Erwin L'Ami en sleepte een belangrijk 
halfje binnen. Daardoor zijn we nog in de wedstrijd. Tussenstand 4,5-2,5 voor de thuisploeg. Roeland 
en Armen spelen stevig op winst en Nico moet dan remise houden voor de 5-5. 

https://knsb.netstand.nl/rounds/view/487


17:51 Armen Hachijan kreeg een superieur licht stuk tegen Anna-Maja Kazarian en wist langzaam 
maar zeker het initiatief naar zich toe te trekken. Belangrijke overwinning. Roeland staat technisch 
gewonnen en Nico heeft prima remisekansen. 
 
17:57 Nico Zwirs heeft heel keurig remise gehouden met zwart tegen Michael Feygin. Als Roeland 
zijn gewonnen stelling wint, is het 5-5. 
 
18:03 Roeland Pruijssers heeft de vis op het droge na een harde strijd tegen Jan Willem van de 
Griendt. Daarmee is het 5-5 geworden en zijn we netjes overeind gebleven. 
 

 
Video impressie:  https://www.youtube.com/watch?v=0cGrIIFtvPA&feature=youtu.be  
 
Foto’s Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/Xs8najH4QryBrT649 
 
Gameviewer partijen En Passant – MuConsult Apeldoorn: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/12/Game12086015.html  
 
Alle Meesterklassepartijen:  
www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-
20182019  
 

 
Koos Stolk (KNSB) meldt: 
Alle informatie en de mailing betreffende deze competitieronde kunt u hier vinden: 
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-9-februari-2019  

 
 

 
IM Hing Ting Lai (links) vs IM Merijn van Delft. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0cGrIIFtvPA&feature=youtu.be
https://photos.app.goo.gl/Xs8najH4QryBrT649
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/12/Game12086015.html
http://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-20182019
http://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-20182019
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-9-februari-2019


 
 
Hing Ting Lai wint Apeldoorns snelschaakkampioenschap 
IM Hing Ting Lai heeft zondag 17 februari in artcafé SamSam met een score van 12,5/13 overtuigend 
de 21e editie van het Apeldoorns snelschaakkampioenschap gewonnen. 
Het toernooi wordt georganiseerd door Schaakstad Apeldoorn. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Q7uyx3eBxUE&feature=youtu.be  
Uitslagen en eindranglijst: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi  
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7uyx3eBxUE&feature=youtu.be
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi


Play like AlphaZero - how my opponent was crushing me AlphaZero-style 
IM Stefan Kuipers meldt op een verzoek om een analyse van deze partij: 
Ik heb er maar een video'tje van gemaakt. De krankzinnige complicaties heb ik daarin weggelaten, 
maar het had wel erg veel gelijkenissen met AlphaZero: 
https://www.youtube.com/watch?v=u552M_7T8gA 
 

  TricksOnly  
Gepubliceerd op 12 feb. 2019 
This is a review of my game against Rosen Yordanov Rusev (2381) in the Belgian League, played on 
10-02-2019. The game contains several moments that are very similar to the AlphaZero playing style 
and strategies. These are explained in the amazing new book 'Game Changer', by Matthew Sadler 
and Natasha Regan. 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/12/Game2109191437.html 
 
 

 
Partij 63: schitterende positionele partij van Leela, met drie pionoffers en een ingesloten zwarte toren op h8. 

 

TCEC 14 superfinale: Stockfish - Leela Chess Zero 41-41    
Jeroen Noomen meldt: 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het woensdagmiddag 20 februari. De TCEC 14 superfinale tussen 
de kampioen Stockfish en de runner-up Leela Chess Zero is gevorderd tot en met de 82e partij. Naar 
verwachting is de superfinale komende zaterdag of zondag afgelopen. En dan zullen we weten of 
Stockfish zijn titel heeft verdedigd, of dat Leela de nieuwe TCEC kampioen is. 
 
De vorige keer schreef ik dat de tussenstand 3-3 was bij 11 remises (8,5-8,5). Sindsdien is er heel veel 
gebeurd. Stockfish liep uit naar een 6-3 voorsprong, door o.a. een dubbele overwinning in het 
dubieuze Bellon gambiet. Het leek op een makkelijke overwinning voor Stockfish af te gaan, maar 
binnen 6 partijen had Leela de stand weer gelijk getrokken: 6-6. Vervolgens kregen we een lange 
reeks remises, waarin Leela domineerde en het eigenlijk een mirakel was dat Stockfish niet verder 
achter kwam. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u552M_7T8gA
https://www.youtube.com/channel/UCcHq4O0M_33Y8m0SHbejK9Q
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/12/Game2109191437.html


Uiteindelijk gebeurde dat toch: met twee schitterende positionele overwinningen kwam Leela met 8-
6 voor te staan. Dat werd 9-7, terwijl Leela meerdere enorme kansen liet liggen om veel verder uit te 
lopen. Zeker 5 zekere overwinningen werden uit handen gegeven, door tactische zwakte en missers 
in het eindspel. En dan krijg je uiteindelijk de rekening gepresenteerd: met twee klinkende zeges trok 
Stockfish de stand weer gelijk: 9-9 bij 64 remises. Dat levert na 82 partijen de tussenstand 41-41 op.  
 
Spannender is een TCEC superfinale nog nooit eerder geweest. Het is met geen mogelijkheid te 
voorspellen wie er gaat winnen. Er zijn nog de nodige tricky openingen te gaan dus het kan alle 
kanten op. Meer daarover in de volgende aflevering. 
 
Wilt u de laatste spannende fase van de superfinale live meekijken? Dat kan, 
zie: https://tcec.chessdom.com/live.html 
 

Partij 63 Stockfish - Leela Chess Zero in gameviewer:  
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/20/Game8798781.html   
 
 

 
 

Quote Mikhail Tal: ‘You must take your opponent into a deep dark forest’ 
Hij vervolgde: ‘… where 2+2=5, and the path leading out is only wide enough for one.’ 
Meer quotes van Tal: https://www.goodreads.com/author/quotes/8495.Mikhail_Tal  
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Tal  
Zie ‘notable games’: http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=14380  

  

Divers nieuws  

 
- Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 2019 
- Alexandr Fier en Robby Kevlishvili in Aeroflot Open 
- Aankondiging Torenstadtoernooi 
- Research Finds Chess More Beneficial In Lower Grades, Schaken als leervak op de basisschool 
- Batavia Amsterdam Chess Tournament Fights Against Draws With Blitz Before Classical 
- Plaatsingslijst KNSB januari 2019 
- Kragerø Resort Chess 2019 met Beerdsen en Wedda 

https://tcec.chessdom.com/live.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/20/Game8798781.html
https://www.goodreads.com/author/quotes/8495.Mikhail_Tal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Tal
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=14380


 

 

 
 
Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 2019 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen-2019 
 
Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart 2019 hebben de 40e Open Apeldoornse Jeugdschaak 
Kampioenschappen plaats. 
 
Hoe laat 
Dagelijks van 11.00 tot ongeveer 17.00 uur 
Op je eerste speeldag om 10.30 uur aanwezig i.v.m. aanmelding. 
Prijsuitreiking: vrijdag 1 maart 2019 om ongeveer 17.15 uur 
 
Voor wie 
Alle jeugdschakers, geboren in 1999 of later. Jeugdschakers geboren in 2009 of later kunnen ervoor 
kiezen om één dag te spelen in plaats van twee dagen. De groep met deze jeugdschakers speelt 
alleen op vrijdag 1 maart 2019. 
 
Waar 
Veluws College – Mheenpark, Duizendschoon 8, 7322 GZ Apeldoorn 
 
Speelduur 

 Kampioensgroep: 3 à 4 partijen per dag, 40 min. p.p.p.p. + 10 sec. per zet  
(voor spelers met een rating > 1000)  

 Groep voor spelers geboren in 2009 of later: 9 partijen op vrijdag, 15 min. p.p.p.p.  
 Overige groepen: 7 partijen per dag, 20 min. p.p.p.p. 

 
Indeling 
De groepen worden ingedeeld op basis van rating. Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-
jeugdrating en de OSBO-jeugdrating. 
 
Prijzen 
Er wordt gespeeld om de titel Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen. In alle groepen: bekers, 
medailles en een prijs voor het beste meisje in elke groep. In de hoogste groep bedraagt het 
prijzengeld 50, 30 en 20 euro. Voor de groep met spelers geboren in 2009 of later is er een extra prijs 
per geboortejaar. 
 
Kosten 
€ 10, te betalen op je eerste speeldag bij aanmelding aan de zaal. 
Spelers geboren in 2009 of later: € 7 (als je alleen op vrijdag speelt). 
 
Inschrijving via Harald van Riessen, e-mail: riessen@versatel.nl, telefoon: 06-51157912 (ook tijdens 
toernooi!) 
 
Roeland Pruijssers 
Op de eerste speeldag zal GM Roeland Pruijssers als toernooicoach fungeren. Vrijdags zal Roeland 
een Rapid match over vier ronden spelen met Nederlands jeugdkampioen Wiggert Pols. 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen-2019
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/oajk-locatie/
mailto:riessen@versatel.nl?Subject=Aanmelding%20OAJK
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roeland_Pruijssers
https://www.schaaksite.nl/2018/05/07/interview-met-nederlands-jeugdkampioen-wiggert-pols/


 

 
 
Alexandr Fier en Robby Kevlishvili in Aeroflot Open 
MuConsult Apeldoorn spelers GM Alexandr Fier en IM Robby Kevlishvili spelen mee in Aeroflot Open: 
https://www.schaaksite.nl/2019/02/20/the-17th-aeroflot-open-moscow 
De eerste dag was minder wegens een bommelding. 
 

 

 
 
Aankondiging Torenstadtoernooi 
Zaterdag 2 maart organiseert Schaakgenootschap Zutphen het 9e Torenstadtoernooi. 
Er wordt 8 ronden Zwitsers gespeeld met 15 min. + 5sec. p.p.p.p.  
De eerste ronde begint om 10:00 uur. 
Dit jaar spelen we op een nieuwe locatie: De Uitwijk, De Brink 116, 7206 KD Zutphen 
Inschrijven t/m 1 maart via sgzutphen@gmail.com of ter plekke op 2 maart, volwassenen 10 en jeugd 
5 euro. Website: torenstadtoernooi/2019 
Met vriendelijke groeten, Klaas Hagendijk 
 

 

 
 

https://www.schaaksite.nl/2019/02/20/the-17th-aeroflot-open-moscow
mailto:sgzutphen@gmail.com
http://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/toernooien/torenstadtoernooi/2019


Research Finds Chess More Beneficial In Lower Grades 
The preliminary findings of a multi-year study across the state of Alabama seem to indicate that 
chess instruction may improve student performance, especially amongst younger students. The 
study, conducted by researchers at Tennessee Tech and the University of Alabama and in conjunction 
with the Alabama Chess in Schools, released its findings last month. 
https://www.chess.com/news/view/research-finds-chess-more-beneficial-in-lower-grades  
 
 

 
 
Zie voor een onderzoek naar mogelijke effecten van schaakonderwijs op leerprestaties ook een 
onderzoek van Karel van Delft aan de UVA in 1992 (correlationeel onderzoek): 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/13-onderzoeksverslag-schaken-als-leervak-op-de-basisschool 
 

Dit onderzoek staat beschreven in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ van Merijn van Delft en Karel 
van Delft.  
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen 
Meer informatie staat in het boek ‘Schoolschaken’.  
Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
 

Tekst uit boek ‘Schaaktalent ontwikkelen: 
 
A5.1 Schaken als leervak op de basisschool 
Valt er iets voor te zeggen om het schaken als (facultatief) leervak in te voeren op de basisschool? 
Deze vraag is aanleiding geweest voor een afstudeeronderzoek van Karel van Delft in 1992 aan de 
faculteit psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd op een zestal 
Apeldoornse basisscholen. Onder andere werden 77 schakers uit groep acht van de basisschool 
vergeleken met 201 niet-schakers. Duidelijk bleek dat de schakers significant beter presteren op de 
CITO-eindtoets resultaten van rekenen, taal en informatie verwerken (redeneervermogen). 
Opvallend was dat wanneer een sekse-onderscheid gemaakt werd, bij jongens hetzelfde beeld naar 
voren kwam, terwijl bij meisjes de schaaksters alleen op het onderdeel rekenen beter presteerden. 
Wanneer gecorrigeerd werd voor kinderen met een extreem lage score (onder het 15e percentiel; 
voornamelijk niet-schakers) bleef het beeld hetzelfde. In de tabel wordt een en ander geïllustreerd. 
Op een school waar van 34 kinderen de helft in groep vier begon te schaken, bleken de schakers van 
meet af aan al de wat betere leerlingen. Deze groep bleek echter te klein om er duidelijke conclusies 
aan te kunnen verbinden. Verondersteld werd verder dat hoe beter kinderen schaken, hoe beter ze 
presteren op rekenen en probleemoplossen (redeneren). Deze vraag werd onderzocht bij 106 
leerlingen uit groep zeven (drie schoolklassen) waarvan de helft schaakt. Bij jongens bleek er niet of 
nauwelijks een samenhang te bestaan tussen hoe goed ze rekenen of redeneren en hoe goed ze 
schaken. Bij meisjes werd er met betrekking tot rekenen en schaakvaardigheid wel enige samenhang 
gevonden. Bij deze groep bleek verder dat jongens beter schaken en rekenen dan meisjes. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat er wellicht nauwelijks een samenhang is gevonden omdat tal van 
andere factoren, zoals motivatie en trainingseffecten, het beeld vertroebeld kunnen hebben. 

https://chessinschools.us/wp-content/uploads/2019/01/ACIS-Years-1-3-Report-01-08-19.pdf
https://chessinschools.us/2019/02/10/chess-in-education-research-report-confirms-benefits-of-acis/#more-1575
https://www.chess.com/news/view/research-finds-chess-more-beneficial-in-lower-grades
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/13-onderzoeksverslag-schaken-als-leervak-op-de-basisschool
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


Overigens bleek er geen verschil in intelligentie tussen de schakers en de niet-schakers (Raven- test). 
De schaakvaardigheid is gemeten met een speciaal hiervoor ontworpen schaakvaardigheidstest die 
bestaat uit een aantal diagrammen. Bewust is niet gekozen voor ratinglijsten van interne 
schoolcompetities omdat dan al gauw zaken als impulsiviteit, zelfbewustzijn, vechtlust en dergelijke 
van invloed kunnen zijn. Dit bleek ook uit het onderzoek: competitieresultaten en theoretische 
schaakkennis hangen redelijk, maar niet heel sterk samen. In ieder geval is gebleken dat het zinvol is 
bij dit soort onderzoek een sekse-onderscheid te maken. In eerder onderzoek is dat niet gebeurd. 
Duidelijk bleek ook dat het aantal meisjes dat schaakt geringer is dan het aantal jongens. Kennelijk is 
er sprake van een (zelf)selectiemechanisme. Dit onderzoek is vooral gericht geweest op het nagaan 
van het mogelijk bestaan van zogeheten cognitieve overdrachtseffecten van schaakonderwijs. Zoals 
Prof. A.D. de Groot een aantal jaren geleden in een ten behoeve van de KNSB geschreven 
memorandum (‘Chess instruction in school?’) al heeft gesteld, is het niet uitgesloten dat 
schaakonderricht ook een aantal niet-cognitieve leereffecten kan sorteren. Daarbij valt te denken 
aan zaken als verlies leren accepteren, leren dat door studie vooruitgang is te boeken en dergelijke. 
Hij veronderstelt verder dat schaken gerelateerd kan zijn aan een productieve en creatieve manier 
van denken: alternatieven onderscheiden, systematisch opties afzoeken, zelfstandig beslissingen 
nemen, voorwaardelijk en vooruit leren denken en kritisch de realiteit testen. Deze 
veronderstellingen zijn echter gebaseerd op bij volwassenen uitgevoerd onderzoek (retrospectieve 
interviews met o.a. Spassky en Bomans).  
 

 
 

 

 
An image of the Batavia tournament in Amsterdam. | Photo: Lennart Ootes. 



Batavia Amsterdam Chess Tournament Fights Against Draws With Blitz Before Classical 
https://www.chess.com/news/view/batavia-amsterdam-chess-tournament-fights-against-draws-
with-blitz-before-classical 
 

 
http://batavia1920.nl/chess/round-reports/11th-dmp-batavia-chess-tournament-info 

 

Nieuwe opzet 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi 
Het 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi krijgt na tien succesvolle edities een nieuwe 
toernooiopzet. De ronden zullen dagelijks beginnen met snelschaakpartijen, waarvan de uitslag 
alleen van invloed is bij een eventuele remise in de reguliere partij. Ook nieuw is dat er één ronde op 
locatie wordt gespeeld. De 5e ronde vindt plaats in het Stadsarchief aan de Vijzelstraat in Amsterdam. 
 
Toernooidirecteur Merijn van Delft legt uit waarom hiervoor is gekozen: “Veel internationale 
toptoernooien kiezen de laatste jaren voor een nieuwe opzet, vaak als middel tegen een te hoog 
remisepercentage. Wijzelf kennen deze problematiek weliswaar niet, maar willen graag meedenken 
met het uittesten van mogelijke oplossingen. Lennart Ootes heeft het nieuwe speelsysteem bedacht. 
Hij had dit al bedacht voor het internationale toernooi in Stavanger, maar daar hebben ze uiteindelijk 
voor een ander rekenmodel gekozen dan wij nu doen. Dit model is volgens ons iets zuiverder.” Van 
Delft vervolgt: “De ronde in het Stadsarchief is uniek! Wij zijn blij dat het Stadsarchief mee wil 
werken aan dit idee, want het is werkelijk een prachtige locatie, middenin de stad. Hier zijn we een 
beetje geïnspireerd door Tata Steel Chess, dat al sinds 2014 twee ronden op locatie speelt.” 
 
Café-eigenaar Peter Tames: “Na 11 jaar het toernooi grotendeels gesponsord te hebben, willen we 
eigenlijk op zoek naar een hoofdsponsor. Hopelijk geeft de nieuwe opzet hiertoe de juiste impuls, het 
is mooi dat het Stadsarchief meewerkt aan de buitenronde, dat trekt wellicht nieuwe partijen aan. Ik 
wil ons café in de toekomst wel graag beschikbaar blijven stellen voor het toernooi, dat inmiddels 
een vaste plek op de Nederlandse kalender heeft verworven.” 
 
Hans Visser van het Stadsarchief verheugt zich op de komst van het Batavia Schaaktoernooi: “In het 
Stadsarchief Amsterdam wordt de geschiedenis van de stad bewaard en bestudeerd. Vijftig 
strekkende kilometer archieven vanaf de Middeleeuwen tot nu en ja, we beheren ook het archief van 
een schaakvereniging: Door Combinatie Groot. In ons fantastisch mooie gebouw aan de Vijzelstraat 
proberen we aandacht en ruimte te bieden aan een veelheid van activiteiten en evenementen. We 
vinden het heel leuk om voor één dag gastheer te zijn van het Batavia Schaaktoernooi. Voor ons 
heeft deze dag nog een bijzondere betekenis, omdat onze recent overleden oud collega Bas de 
Melker zich altijd heeft ingezet voor dit schaaktoernooi. We gaan ervan uit dat het een gezellige dag 
wordt met mooie schaakpartijen van een hoog niveau. We kijken er naar uit!” 
 

https://www.chess.com/news/view/batavia-amsterdam-chess-tournament-fights-against-draws-with-blitz-before-classical
https://www.chess.com/news/view/batavia-amsterdam-chess-tournament-fights-against-draws-with-blitz-before-classical
http://batavia1920.nl/chess/round-reports/11th-dmp-batavia-chess-tournament-info/


Het deelnemersveld is opnieuw een mix van ervaring en jeugd. Bijzondere naam is die van oud-
Nederlands kampioen John van der Wiel, die zijn debuut maakt in het Batavia Toernooi. Van Delft: 
“Arthur Pijpers is de hoogst geplaatste Nederlander en lijkt met zijn ambitieuze no-nonsense-stijl 
hard op weg naar de grootmeestertitel. Simon Williams is ook een graag geziene deelnemer in het 
Batavia-toernooi, vanwege zijn onbevreesde en aanvallende stijl. Jasel Lopez komt uit Aruba en 
woont in Amsterdam. Naast het voltooien van zijn studie, werkt hij hard aan het behalen van de 
meestertitel in het schaken. Max Warmerdam won in januari de Toptienkamp van het Tata Steel 
Schaaktoernooi en plaatste zich daarmee voor de Challengers in 2020.” 
 
Uitleg nieuw speelsysteem 
Iedere ronde begint met twee snelschaakpartijen en – bij gelijke stand – één Armageddon partij. Het 
resultaat van deze partijen wordt alleen verwerkt bij een remise in de reguliere partij. De winnaar 
van de reguliere partij krijgt twee punten; de verliezer van de reguliere partij krijgt nul punten. In dit 
geval vervallen de uitslagen van de snelschaakpartijen. Bij een remise in de reguliere partij gelden de 
volgende regels: de winnaar van de tiebreak krijgt 1 punt; de verliezer van de tiebreak krijgt een ½ 
punt.  
 
Tijdens de openingsavond van het 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi (inloop 19:30 uur, 
aanvang 20:00 uur) op donderdag 28 februari is er een Hand & Brain toernooi, waarbij 8 
grootmeesters/meesters (deelnemers aan het Batavia toernooi) worden gekoppeld aan 8 
sponsors/schaakfans. Hand & Brain wordt gespeeld met duo’s. Een speler van het team is het brein 
en de andere speler is de hand. Als het duo aan zet is, noemt het brein een stuk (bijvoorbeeld 
“paard”) en de hand dient dan te spelen met het betreffende stuk (in het voorbeeld: één van de 
paarden). Verder overleg binnen het duo is niet toegestaan. Voor het overige gelden de gebruikelijke 
schaakregels.   
Meedoen is nog mogelijk. Drie plaatsen zijn op uitnodiging, de andere vijf plaatsen gaan naar de 
hoogste bieders. Email je bod naar merijnvandelft@gmail.com, geef aan of je anoniem wilt bieden of 
niet, en kijk op batavia1920.nl/chess of je in de top 5 staat! De opbrengst komt ten goede aan het 
Batavia Schaaktoernooi. 
 
Het 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 10 maart 2019. De 
partijen beginnen dagelijks om 13:00 uur, met uitzondering van de ronde op 5 maart in het 
Stadsarchief, die om 12:00 uur begint alsmede de laatste ronde in Batavia, die ook om 12:00 uur 
begint. Woensdag 6 maart is een rustdag.  
 
Deelnemersveld 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi 
1 GM David Arutinian (GEO) 2552 
2 IM Arthur Pijpers 2490 
3 GM Simon Williams (ENG) 2471 
4 IM Stefan Kuipers 2455 
5 IM Max Warmerdam 2450 
6 IM Koen Leenhouts 2443 
7 Rick Lahaye 2411 
8 GM John van der Wiel 2394 
9 FM Jasel Lopez (ARU) 2388 
10 FM Felix Meissner (GER) 2378 
 
Een GM-norm ligt naar verwachting op 6,5 uit 9 en een IM-norm op 5 uit 9. 
 
Speellocatie: Café Batavia 1920, Prins Hendrikkade 85, 1012 AE Amsterdam 
Speellocatie 5 maart, 5e ronde: Bodeplein Stadsarchief, 2e etage, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam 
Website: http://batavia1920.nl/chess/ 
 
De toernooiorganisatie bestaat uit Merijn van Delft (toernooidirecteur), Peter Tames (eigenaar Café 
Batavia 1920), Arno Eliëns (hoofdarbiter), Lennart Ootes (webmaster en IT-zaken), Bas Beekhuizen 
(grondlegger en designer), Jeroen van den Berg (penningmeester). 

mailto:merijnvandelft@gmail.com
http://batavia1920.nl/chess
http://batavia1920.nl/chess/


 

 
 
Plaatsingslijst KNSB januari 2019 
https://www.schaken.nl/topschaak/plaatsingslijst, https://www.schaken.nl/node/28214  
Internationale ratinglijst: https://ratings.fide.com  
 

 

 
 
Kragerø Resort Chess 2019 met Beerdsen en Wedda 
Van 20-24 februari Noorwegen.   
Marco Beerdsen meldt: 
De toernooisite: http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=KrageroResortChess2019-
KrageroSjakklubbUngdom. 
De livegames op de site werken niet volgens mij, maar zijn te volgen via Chess24 (zie 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/kragero-resort-chess-2019-title) en Playchess.  
Ook te volgen via Chessbase, https://live.chessbase.com/watch/Kragero-Resort-Chess-A-2019.  
Als je inlogt met je (Playchess) account kun je alle partijen individueel of per ronde downloaden. 
Dries won vanochtend van een 17- of 18-jarige FM met 2394 en speelt nu tegen een GM.  
Verder spelen in ieder geval ook Liam Vrolijk, David Miedema en Anna Maja Kazarian mee. 
Liam won zojuist in 11 zetten van Miedema. 
Update over ronde vier: 
Jammer van Dries, had kans een GM scalp te pakken op zet 39 (tijdnoodfase). Vervolgens gaf hij 
remise nog uit handen. 
Bij Thomas had er een patroon (mat met twee lopers na Dxb6+) uit de Stappenmethode op het bord 
kunnen komen, als zijn tegenstander na 19.Txd4 de toren had geslagen met Dxd4. 
 
Drie partijen IM Thomas Beerdsen: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/21/Game21130546.html 
Twee partijen Dries Wedda:  
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/21/Game21524359.html  

https://www.schaken.nl/topschaak/plaatsingslijst
https://www.schaken.nl/node/28214
https://ratings.fide.com/
http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=KrageroResortChess2019-KrageroSjakklubbUngdom
http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=KrageroResortChess2019-KrageroSjakklubbUngdom
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/kragero-resort-chess-2019-title/
https://live.chessbase.com/watch/Kragero-Resort-Chess-A-2019
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/21/Game21130546.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/2/21/Game21524359.html


Trainingsmateriaal 
 

- Trainersprofielen op Jeugdschaak.nl 
- London Chess Conference 2018 - Education Visions - Jesper Hall 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

 
Trainersprofielen op Jeugdschaak.nl 
Op www.jeugdschaak.nl staat een aantal profielen van jeugdschaaktrainers. 
Bijvoorbeeld: https://jeugdschaak.nl/trainers/karel-van-delft  
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdschaak.nl/
https://jeugdschaak.nl/trainers/karel-van-delft


 

 
 
London Chess Conference 2018 - Education Visions - Jesper Hall 
https://www.youtube.com/watch?v=3zEpjmvt09I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WHjBSHs9c_T8J
Mxe4lq7-jy08LRPGRp3yuKg39otruc0jVtaT26Pvk4w 
Abonneren op gratis nieuwsbrief ChessPlus (Nederlandse versie): 
https://mailchi.mp/7c37627f1a97/nederlands?e=4d5c876b14 
Zie ook: https://chessplus.net   
 

 

 
 
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
 
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken. 
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden. 

https://www.youtube.com/watch?v=3zEpjmvt09I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WHjBSHs9c_T8JMxe4lq7-jy08LRPGRp3yuKg39otruc0jVtaT26Pvk4w
https://www.youtube.com/watch?v=3zEpjmvt09I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WHjBSHs9c_T8JMxe4lq7-jy08LRPGRp3yuKg39otruc0jVtaT26Pvk4w
https://mailchi.mp/7c37627f1a97/nederlands?e=4d5c876b14
https://chessplus.net/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
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  

- 23 februari De Zeven Pionnen Epe rapidtoernooi www.de7pionnen.nl  
- 28 februari 5e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen 

https://schaakkalender.nl/events/view/3125  
- 28 februari en 1 maart  Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 2019 

www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen-
2019 

- 28 februari – 10 maart  11th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 
http://batavia1920.nl/chess  

- 2 maart Torenstadtoernooi Zutphen https://www.schaakgenootschapzutphen.nl  
- 17 maart 2019 Masterclass IM Hugo ten Hertog lopereindspel 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
- 23 maart halve finales OSBO schoolschaken Arnhem en Deventer 

https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm  
- 31 maart 2019 MSA training Konings-Indisch met Merijn van Delft 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
https://schaakkalender.nl/events/view/3243  

- 6 april finale schoolschaken OSBO Zutphen https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm  
- 14 april 2019 Masterclass GM Artur Joesoepov verdediging  

www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
- 1 mei jeugdschaaktoernooi voor wijken Osseveld en Woudhuis in Het Bolwerk (10-15 uur) 

www.schoolschakenapeldoorn.nl/bolwerk-toernooi  
- 5 juli 2019 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn 
- 13 juli - 19 juli 2019 NK senioren en veteranen 
- 22 juli 2019 - 1 augustus 2019 ONK Dieren  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  
 
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl  
 
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  
 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
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  
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  
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  
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
 
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  
www.jeugdschaak.nl  
 
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 
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 
www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com 
https://www.chess-site.com 
 
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index  
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live  
http://en.playchess.com 
http://play.chessbase.com  
 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
 
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  
 
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  

 
 

Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  
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Indelingen slotronden: volgende nieuwsbrief of zie www.schoolschakenapeldoorn.nl  
 

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 

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  
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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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