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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. 

 

 
Kroegloperstoernooi Apeldoorn. Winnaars GM Roeland Pruijssers en IM Nico Zwirs versus Joris Kokje en Dries Wedda. 
 

Inhoud 
- Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 102 
- Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  
- Schaakschool Het Bolwerk: Leren van Euwe 
- Schoolschaaklessen: Leren van fouten bij Banterblitz en werkstuk in databank 
- Apeldoornse scholen op NK middenbouw 
- Schaakles senioren in het Bolwerk: eindspelstudies en analyse eigen partijen 
- Pruijssers en Zwirs winnen zevende Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
- Thomas Beerdsen door 2500 Elogrens 
- Hing Ting Lai wint NK Lightning Chess 
- Pleinfestival MEC  
- Komend seizoen weer MSA trainingen 
- Komend seizoen weer Masterclasses 
- Yearbook New in Chess: Will the Apeldoorn Variation be the end of the London System? 
- Quote De Lucena: Drink water tijdens een schaakpartij, geen wijn  
- Divers nieuws  
- Trainingsmateriaal 
- Kalender en sites  

 

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


          
 
Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 102 
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 345 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. Dit voorjaar 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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Mika lost stellingen op van kaartspel Check! 
 
 

 
Taha oefent basistactiek met www.chessmatec.com 
 
 

http://www.chessmatec.com/


 
Partijen op DGT bord worden automatisch opgeslagen in programma Fritz. Daarna analyseren we de partijen. 
Partij Taha – Hidde: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/13/Game107638875.html  
Partij Mika – Taha: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/13/Game107756640.html  
 
 

 
Wit wint met dubbelschaak. Partijtje uit Koningsgambiet aanvallen van Bill Wall. 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/13/Game107638875.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/13/Game107756640.html


 
Partijtjes Square4Chess. 
 
 

 
Mika zet mat via dubbelschaak (…Te3-e1). 

 



 
Dammen. 

 

 
Banterblitz in de Vlindertuin. (foto Hidde Weller) 

 



 
Schaken voor vier. 

 
 

 
Jessica en Karel bekijken dubbelschaak. Het hele bord staat vol stukken. (foto Samantha) 



 
 
 
 

 
Stoel boven je hoofd houden. Na een tijdje word je moe. Hersens werken net als spieren werken. Af en toe even rusten. 

 



 
Solitaire chess: elke zet een stuk van jezelf slaan tot je er één over houdt. 
 
 

 
Solitaire chess online. https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess 
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/29-houd-1-stuk-over-a  

 

https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/29-houd-1-stuk-over-a


Schaakschool Het Bolwerk: leren van Euwe 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  
Je mag ook langer dan een les van vijf kwartier blijven. 
De lessen bestaan uit oefeningen maken, onderling spelen en uitleg. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 12 juni de 37e lessen van dit seizoen.  
 
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse  
- Chessmatec  
- 10 kaarten Check! 

Verslag 14.45 en 16.00 groep (overlappen deels): 
- Onderling schaken, o.a. op DGT-bord en analyseren 
- Tutor 2 H1 oefeningen  
- Chessmatec 
- S4C partijtjes 
- Partij 1 Euwe Meester tegen amateur 
- Koningsgambiet partij 1 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 19 juni de 38e lessen van dit seizoen.  
 
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse 
- Chessmatec  
- Samen partij tegen Schaken is Cool 
- Tutor 1 H12   
- kaarten Check! 
- Dammen  

Verslag 14.45 en 16.00 groep (overlappen deels): 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Tutor 2 H2 oefeningen  
- Chessmatec 
- Check! kaarten 
- Banterblitz in Vlindertuin 
- Partij Euwe 2 
- Schaken voor vier 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 26 juni de 39e lessen van dit seizoen.  
 
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse 
- Chessmatec  
- Samen partij tegen Lichess.org 
- Tutor 1 H13 
- Dubbelschaak 

Verslag 14.45 en 16.00 groep (overlappen deels): 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren 
- Tutor 2 H3 oefeningen 
- Chessmatec 
- Eigen partij tegen Lichess opslaan als pgn 
- Partij Euwe 3 
- Solitaire chess kaarten 
- Solitaire chess online  https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess  
- Banterblitz in Vlindertuin 
- Stappenexamens 31 januari 2020 (5 juli te vroeg) 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess


 
Berg en Bosschool. Schaken voor vier. Jet kan een toren slaan. Whauh! 

 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Het werkstuk van Mads Gerritsen staat op de site van Schaakacademie Apeldoorn:  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/55-werkstuk-schaken-mads-gerritsen 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/55-werkstuk-schaken-mads-gerritsen


 
De Zevensprong. Wit wint via 1. b6 en twee pionnen offeren. Activiteit boven materiaal. 

 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Openingsfout tijdens Banterblitz. Wit wint snel: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/13/Game141097859.html 

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/13/Game141097859.html


 
Passe-partout Kerschoten. Partij Morphy in de opera (1858): www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404  

 

 
Woudhuis. Dylan ziet dreiging van zwart en verdediging van wit in partij 2 van ‘Meester tegen amateur’ van Euwe. 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/17/Game485473515.html  
 
 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1233404
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/17/Game485473515.html


Hertog van Gelre. Jolien vs Hidde. Pat. http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/17/Game484537109.html 

 
 

 
Berg en Bos. Thijs coacht Jimmy tegen Yoel. 

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/17/Game484537109.html


De Bouwhof – De Touwladder. Om de beurt Banterblitz tegen Karel. 
Thijs – Karel: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/23/Game966310046.html 
 
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Celène legt Roselyn uit hoe kat en muizen gaat.  

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/23/Game966310046.html


 
De Zevensprong. Banterblitz Halil tegen Karel. (foto Chantal) 
Partij Connor – Karel: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/23/Game967146921.html 
 
 
 

Het Woudhuis partij Sten – Dylan. 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/24/Game1090126390.html 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/23/Game967146921.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/24/Game1090126390.html


 

 
Partij 3 ‘Meester tegen amateur’ van Max Euwe. Winst als de zwarte dame de witte toren slaat. 
 

 

 
De Zevensprong pleinschaakspel. ‘Meester, de stukken zijn klein.’ Altijd leren relativeren: ‘Nee, het bord is groot.’ 

 



 
Wit staat schaak. Dus STU: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken. 
 
 

 

   
Liya tevreden. Dat paard is binnen!                       Seth zet mat. 
 
 



 
De Bouwhof – De Touwladder. Schaakkermis: veel activiteiten waaronder tuinschaakspel. 
 
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Banterblitz. Wit dreigt Dxh7 mat. Eerst …g6 en dan Pd4 wegspelen. 



 
Passe-Partout Kerschoten. Snelschaakpartijtje van Sander. 
Partij Banterblitz Sander – Karel http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/23/Game967256875.html 

 
Schoolschaaklessen: Leren van fouten bij Banterblitz en werkstuk in databank 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen. 
Elke les omvat diverse onderdelen. Uitgangspunten: Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer. De foto’s geven hier een beeld van. 
 
Het duurt nog even voor het zomervakantie is. Daarom zijn er bij diverse scholen extra lesseries. 
Komend seizoen zullen diverse nieuwe scholen aan de scholencompetitie deelnemen.  
 
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse 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  
De lessen zijn van 13.30 – 17.15 uur. Meestal komen leerlingen vijf kwartier. Ze mogen ook langer 
blijven. De lessen zijn workshopachtig: partijen spelen, lesonderdelen volgen en zelf oefenen. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/23/Game967256875.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
 

Boek Schoolschaken 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  

 
 

 
KWS team met GM Anish Giri. (foto Whatsapp groep Schoolschaken Apeldoorn) 

 
Apeldoornse scholen op NK middenbouw 
Chris Doornekamp meldde 22 juni in de Whatsapp groep ‘Schoolschaken Apeldoorn’: 
‘Was een mooie schaakdag vandaag in Utrecht. KWS is bij de middelgrote teams (10-14 spelers) 3e 
van Nederland geworden! De Regenboog eindigde net naast het erepodium als 5e. In categorie 
kleine teams (5-9 spelers) finishte De Diamant als 13e. Mooie happening met als kers op de taart de 
aanwezigheid van Anish Giri.’ 
Verslag op KNSB-site: 
www.schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/titels-nk-345-naar-wassenaar-vijfhuizen-en-maarssen  
Eindstand scholen: 
https://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/bo345/finale/scholenstand-2019  

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
http://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/titels-nk-345-naar-wassenaar-vijfhuizen-en-maarssen
https://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/bo345/finale/scholenstand-2019


  
Wit aan zet wint. Wit: Kf3, Th7, Lh8, g6. Zwart Kg8, Tf8, f7. 
 
 

 
Stelling Bernstein – Capablanca uit Chess Training Pocket Book. 
 
 



 
De witte pionnen hebben geen toekomst. Maar eindspel met paard en loper tegen koning is nog een hele klus. 
 
 

 
Enige kans voor wit: Tg8+. Als zwart …Kh6 speelt loopt het mat. 
 

 



Schaakles senioren in het Bolwerk: eindspelstudies en analyse eigen partijen 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
Lessen van 9.00 – 10.30 uur beginners (momenteel geen groep). Van 10.30 – 12.00 uur gevorderden. 
 
Verslag 12 juni: 

- Columns schaken dagbladen: links bij sites/kalender in deze nieuwsbrief 
- Stellingen eindspelstudies uit Alburt Chess Training Pocket Book en studie S. Kozlowski 1931 
- Boek Weeramantry ‘Great Moves’ bekeken 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken via Fritz 

Anneke – Herre http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/13/Game107562031.html  
- Tutor 2 H7 
- Partij Anderssen – Kieseritzky www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1018910  
- Koningsgambiet 6 verzameling Bill Wall 
- Info Apeldoorns Kroegloperstoernooi, zie site Schaakstad Apeldoorn 

Verslag 19 juni: 
- Stelling eindspelstudie 2 x Alburt 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken partij Anneke – Arie 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/19/Game647197828.html 
- Tutor 2 H8 
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 51 
- Leren op basis van inzicht, gevaar ‘gefahrliches Halbwissen’ 
- GM Lev Alburt Chess Training Pocket Book www.newinchess.com/chess-training-pocket-book  

Verslag 26 juni: 
- NK vanaf 1 juli: https://schaken.nl/nk en https://schaken.nl/deloitte-nk-schaken/nk/schema  
- Stelling partij Marco – Von Popiel www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1099222  
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partijen bespreken 

Eindspel Koning Paard Loper vs Koning 
https://www.schaaksite.nl/2013/03/07/eindspelfinesses-12-matzetten-met-loper-en-paard  

- Tutor 2 H9 
- Koningsgambiet Morphy – Conway, www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075606  

 
 

 
Albert Vasse vs Machteld van Foreest. 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075606


 
Bram Rijkschroeff en Cecilia Pereira Garza. 
 
 

 
Links vooraan Casper Wouters en Carlos Preuter. (foto Mads Berendsen) 
 



 
Organisator/speler IM Merijn van Delft met neefje Hidde. (foto Marijke Weller) 
 
 

 
Wolf en Mads Berendsen. Altijd oppassen voor mat achter de paaltjes. 

 

 



Pruijssers en Zwirs winnen zevende Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
Merijn van Delft meldt: 

 
Bij de zevende editie van het Apeldoornse kroegloperstoernooi zijn we er voor het eerst in geslaagd 
de magische grens van 50 duo's te doorbreken. Het toernooi is nadrukkelijk bedoeld voor jong en 
oud en voor alle niveaus. De uitdaging voor de toekomst blijft om ook de lagere niveaus in grotere 
getalen te interesseren voor het toernooi, want het Apeldoornse kroegloperstoernooi is altijd erg 
sterk bezet. De toernooiformule is in ieder geval springlevend en een geslaagde manier om het 
schaken zichtbaar te maken voor een groter publiek. 27 jaar geleden werd het eerste 
kroegloperstoernooi gehouden in Amsterdam en de formule kwam destijds overgewaaid uit het 
bridge, zo vertelden de Amsterdamse organisatoren van het eerste uur (die nog steeds actief zijn!). 
Inmiddels werken vrijwel alle Kroegloperstoernooien met www.chessreporter.nl, hetgeen prachtige 
software is om dergelijke toernooien op een efficiënte manier te organiseren. Zo bleek het mogelijk 
voor een niet helemaal fitte Stefan om het toernooi vanuit thuis aan te sturen en kon ikzelf meedoen 
om de 50 duo's te completeren. We kijken alweer uit naar de volgende editie! 
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=qdSb4x770W4&feature=youtu.be  
Uitslagen: https://chessreporter.nl/samsam/standings  
Foto’s Henk Vinkes: https://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/posts/2371706942886591  
Foto’s Karel van Delft: https://photos.app.goo.gl/umqNHPNztxR8whrNA 
 
 

 
IM Thomas Beerdsen tijdens Apeldoorns Kroegloperstoernooi. (foto Henk Vinkes) 
 

Thomas Beerdsen door 2500 Elogrens 
IM Thomas Beerdsen werd gedeeld eerste op het Limburg Open dat van 7 t/m 10 juni plaatsvond.  
Hij meldt desgevraagd: 
Nadat ik vorig jaar ook gedeeld 1e werd bij het Limburg Open, is dat dit jaar weer gelukt  Ik haalde 
5.5/7 met een mooie TPR van 2651. Hiermee heb ik ook virtueel de ratinggrens van 2500 gehaald, 
wat betekent dat ik nu nog 2 GM normen nodig heb voor de titel. 
Het zat dit toernooi redelijk mee, en ik wisselde goede partijen met slechte af. Ronde 1 won ik nog na 
een slechte partij, mijn tegenstander raakte de draad kwijt toen ik nog een wanhoopsoffer deed. 
Ronde 2 en 3 tegen Max Warmerdam en Loek van Wely waren prima daarentegen, deze partijen heb 
ik ook kort geanalyseerd. Tegen Loek kreeg ik na een chaotisch einde een onverwachte remiseclaim 

http://www.chessreporter.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=qdSb4x770W4&feature=youtu.be
https://chessreporter.nl/samsam/standings
https://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/posts/2371706942886591
https://photos.app.goo.gl/umqNHPNztxR8whrNA


tegen (zie https://limburgopen.nl/nederlands/nieuws.php?itemId=151), waarmee ik in gewonnen 
stelling een halfje te weinig kreeg. 
Ronde 4 stond ik eigenlijk al vanuit de opening verloren, maar wist ik het nog te keepen. Ronde 5 was 
een vrij simpele overwinning. In ronde 6 had ik zwart tegen een Poolse GM, ook hier kwam ik 
wederom erg slecht te staan. Maar toen hij een kwaliteit won kreeg ik daardoor juist wat tegenspel. 
Vervolgens raakte hij de draad kwijt en wist ik de partij nog om te zetten in winst. Na een snelle 
remise in de laatste ronde was de gedeelde toernooiwinst veilig gesteld. 
Uiteindelijk mag ik dus zeker niet over geluk klagen, maar ik ben wel blij met mijn vechtlust en het 
eindresultaat. 
 
 

 
 
Partij met commentaar: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/25/Game1152021500.html  
 

 
 
Partij met commentaar: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/25/Game1152192078.html  
 
Toernooisite: https://limburgopen.nl  
 
 

 

 
 

Hing Ting Lai wint NK Lightning Chess 
Merijn van Delft meldt: 
 
Het NK Lightning chess (2 min schaak) was dit jaar wederom uitstekend georganiseerd door SG KiNG. 
Dit toernooi is ooit begonnen in Apeldoorn en was destijds ook een schitterend evenement.  
De jongens in Tilburg hebben er een prachtig vervolg aan gegeven. Dit jaar deed zelfs Anish Giri mee, 
maar Hing Ting Lai maakte zijn reputatie meer dan waar door de nek-aan-nek race nipt in zijn 
voordeel te beslissen. Apeldoorner Thomas Beerdsen viel tegen het einde van de finalegroep terug 
en werd 5e. Zelf was ik tevreden met mijn 11e plek in dit zware veld. 
Verslag: https://sgking.nl/hing-ting-laightning-weer-de-beste 
Uitslagen: https://livechess.nl/nklightning/index.html 
 
Zie ook 
https://www.schaaksite.nl/2019/06/16/hing-ting-lai-blijft-giri-nipt-voor-bij-het-lbv-nk-lightning-chess  
 

https://limburgopen.nl/nederlands/nieuws.php?itemId=151
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/25/Game1152021500.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/25/Game1152192078.html
https://limburgopen.nl/
https://sgking.nl/hing-ting-laightning-weer-de-beste/
https://livechess.nl/nklightning/index.html
https://www.schaaksite.nl/2019/06/16/hing-ting-lai-blijft-giri-nipt-voor-bij-het-lbv-nk-lightning-chess


 
Cecilia en Daniel Garza kloksimultaan tegen IM Liam Vrolijk. 

 

 
Cees Visser en Karel van Delft simultaan tegen IM Liam Vrolijk. 
Partij Vrolijk – Van Delft in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/27/Game90159140.html  

 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/27/Game90159140.html


26e Pleinfestival Max Euwe Centrum 
Het jaarlijks Pleinfestival van het Max Euwe Centrum vond dit jaar plaats op zaterdag 22 juni op het 
Max Euwe plein in Amsterdam. 
Het 26e festival was weer een geslaagd evenement met simultaans, een jeugdtoernooi, 
jeugdsimultaans en snelschaken.  
Video impressie: https://www.youtube.com/watch?v=k1NoWfpEy38&feature=youtu.be 
Verslag op site Max Euwe Centrum:  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/558-
geslaagd-26e-pleinfestival 
 

 

 
 
Komend seizoen weer MSA trainingen 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen opnieuw twee MSA-trainingen. 
MSA staat voor Matches, Simultaan, Analyses. 
Elke training staat een opening centraal. 
De trainingen zijn bedoeld voor jeugdschakers vanaf Stap 3 niveau. 
Trainer is IM Merijn van Delft. 
De trainingen zijn op zondagen in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Nader bericht volgt. 
Informatie over de trainingsformule: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 
 
 

 
 
Komend seizoen weer Masterclasses 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen opnieuw twee series van vier 
Masterclasses.  
De masterclasses zijn op zondagen na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn.  
IM Merijn stelt het programma binnenkort samen. 
Informatie over masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  

https://www.youtube.com/watch?v=k1NoWfpEy38&feature=youtu.be
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/558-geslaagd-26e-pleinfestival
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/558-geslaagd-26e-pleinfestival
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


 
 

Yearbook New in Chess: Will the Apeldoorn Variation be the end of the London System? 
Deze vraag bespreekt IM Merijn van Delft in Yearbook 131 van New in Chess. 
Informatie over het jaarboek: 
https://www.newinchess.com/yearbook-subscription-special-offer-for-new-subscribers 
De eerste twee pagina’s van het artikel staan hier onder. Met dank aan uitgever New in Chess. 

 

https://www.newinchess.com/yearbook-subscription-special-offer-for-new-subscribers


 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pagina uit boek De Lucena. 
 

Quote De Lucena: Drink water tijdens een schaakpartij, geen wijn 
Luis Ramírez de Lucena (1475-1530) was een Spaanse dichter en schaker. Hij was in 1497 schrijver en 
uitgever van het oudste nog bestaande gedrukte schaakboek. 
De titel luidt:  Repetición de amores y arte de ajedrez. Het boek gaat over de liefde en schaken. 
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Luis_Ram%C3%ADrez_de_Lucena  
De Lucena is naamgever van de Lucena stelling (bruggetje bouwen): 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucena_position 
In het boek geeft De Lucena uitleg over allerlei nieuwe spelregels die in die tijd hun intrede deden. 
Aan koningin Isabella wordt alom toegeschreven dat de dame niet langer één veld kan gaan maar 
kan bewegen zover lijnen reiken. 
In zijn boek gaf De Lucena diverse tips om een partij te winnen. Hij adviseerde onder meer water in 
plaats van wijn te drinken. Ook adviseerde hij om te spelen tegen een tegenstander als die net 
tevoren een flinke maaltijd had genoten.  

Zie over dat advies ook het artikel ‘Een visje voor de partij? Over voeding, doping en schaken’: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-doping-en-schaken  

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luis_Ram%C3%ADrez_de_Lucena
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucena_position
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-doping-en-schaken


Divers nieuws  
 

- Karjakin incognito 
- Chesswhere 

 

 

 
 

Karjakin incognito 
https://twitter.com/MatchTV/status/1139201591049932800  
 

 

 
 

Chesswhere 
http://chess.akastudio.ge  
http://www.europechess.org  
 

https://twitter.com/MatchTV/status/1139201591049932800
http://chess.akastudio.ge/
http://www.europechess.org/


Trainingsmateriaal 
 

- Openingsvallen op Lichess-site 
- Partij Loek van Wely – Nico Zwirs HSG Open 2019 
- Parel van Xingtai: dameoffer van de buitencategorie 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Openingsvallen op Lichess-site 
https://lichess.org/study 
https://lichess.org/study/OcvooNXz 
 

 

  
Zwart aan zet offert. 

 

Partij Loek van Wely – Nico Zwirs HSG Open 2019 
IM Nico Zwirs offerde een stuk en speelde een wilde partij tegen GM Loek van Wely in het HSG Open. 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/24/Game1044360031.html  
Zie voor een verslag en uitslagen:   
https://www.schaaksite.nl/2019/06/23/van-wely-en-schoppen-bovenaan-in-hilversum 
Toernooisite: https://www.hsgopen.nl  

https://lichess.org/study
https://lichess.org/study/OcvooNXz
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/24/Game1044360031.html
https://www.schaaksite.nl/2019/06/23/van-wely-en-schoppen-bovenaan-in-hilversum
https://www.hsgopen.nl/


 

 
 

 
 
Parel van Xingtai: dameoffer van de buitencategorie 
Dameoffer van de buitencategorie noemt Gert Ligterink het zwarte dameoffer op zet 9. 
Zie zijn bespreking van Firouzja – Karthikeyan (Xingtai 2019): 
https://www.schaaksite.nl/2019/06/26/schaakrubrieken-weekend-22-juni-2019 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/26/Game2299484.html  

 

 

 
 

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.schaaksite.nl/2019/06/26/schaakrubrieken-weekend-22-juni-2019
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/6/26/Game2299484.html
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/


 

   
Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs) 
www.schaken-en-autisme.nl  
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014 
 

 
Kalender en sites  

- 1-7 juli Deloitte NK Schaken 2019 https://schaken.nl/nk-schaken%20  
- 5 juli 2019 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn 
- 6 juli Barnveld BDSV Open www.bdsv.nl 
- 13 juli - 19 juli 2019 NK senioren en veteranen 
- 22 juli 2019 - 1 augustus 2019 ONK Dieren https://www.schaken.nl/onk 

en https://www.facebook.com/OpenNKDieren  
- 6-8 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem www.asv-schaken.nl 
- 31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn 

 
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 
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html  
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 2019-2020 
Ronde 1:  zaterdag 28 september 2019 4e klasse en hoger 
Ronde 2: zaterdag 2 november 2019 alle klassen 
Ronde 3: zaterdag 23 november 2019 alle klassen 
Ronde 4: zaterdag 14 december 2019 alle klassen 
Ronde 5: zaterdag 1 februari 2020 alle klassen 
Ronde 6: zaterdag 7 maart 2020  alle klassen 
Ronde 7: zaterdag 28 maart 2020 alle klassen 
Ronde 8: zaterdag 18 april 2020  alle klassen 
Ronde 9: zaterdag 16 mei 2020  4e klasse en hoger 

 

 
 
Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten  

http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014
https://schaken.nl/nk-schaken
http://www.bdsv.nl/
https://www.schaken.nl/onk
https://www.facebook.com/OpenNKDieren
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html
https://www.schaaksite.nl/category/kranten


 
 

Apeldoornse schaaksites 
 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos  
 
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.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
 
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag  
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
 
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.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 
 
Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
Facebook groep Schaakpsychologie 
 
Pinterest   
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
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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http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
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http://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
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  
www.jeugdschaak.nl  
www.probleemblad.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 
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  
https://live.followchess.com 
 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
https://www.deutsche-schachjugend.de 
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal) 
 
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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