
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 104 – 8 augustus 2019 
 
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. 

 

 
Schaaktafel in de Vlindertuin. Vanaf 18 augustus is er op drie zondagen van 13 tot 16 uur een schaakmiddag. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 104 
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 komend seizoen schaaklessen aan 
alle leerlingen vanaf groep 3 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 15.30 uur 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag (vanaf oktober) 12.15 uur 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag 15.15 uur 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.15-11.45 uur) en voor beginners (9.15-10.45 uur). De lessen zijn in Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur, waarvan een half uur onderling partijen spelen.  
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 (volwassenen en jeugd) 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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Schaakschool Het Bolwerk: vanaf 4 september 
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. 
De lessen zijn workshopachtig. Terwijl sommige kinderen een partij spelen, krijgen anderen uitleg en 
weer anderen maken oefeningen.  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
Komend seizoen zijn er weer lessen vanaf woensdag 4 september (tussen 13.45 en 17.15 uur). Een 
proefles is gratis. Deelname per semester (veertien weken) kost 70 euro. Als je in de loop van een 
semester gaat meedoen, betaal je naar verhouding. 

 
 

 
Ook op De Zevensprong is komend schooljaar weer schaakles. 

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


Schoolschaaklessen: Schaken is leuk en maakt je slimmer 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen. 
Elke les omvat diverse onderdelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer.  
 
Komend seizoen geeft Schaakacademie Apeldoorn opnieuw lessen op Apeldoornse basisscholen. 
Daarvan zullen enkele voor het eerst aan de Apeldoornse scholencompetitie deelnemen.  
In het schema is nog ruimte voor een enkele extra school. 
 
Informatie over pleinschaakspelen: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 
Hier staat onder meer informatie over de schaaktafel in de Vlindertuin en de KNSB webwinkel 
(buitenschaakspel 160 euro = 63 euro bord + 97 euro stukken). 
Ook kun je er een folder downloaden omtrent het belang van pleinschaakspelen voor scholen. 
 
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 13.45 – 17.15 uur. Meestal komen leerlingen vijf kwartier. Ze mogen ook langer 
blijven. De lessen zijn workshopachtig: partijen spelen, lesonderdelen volgen en zelf oefenen. 
 
 

 
 

Boek Schoolschaken 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
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Eeuwig schaak. Aljechin – Lasker:  http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/22/Game864402640.html  
(foto Marijke Weller) 
 

 
Na een training nog een partijtje spelen: Hidde versus moeder Marijke. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/22/Game864402640.html


 
Hidde versus zus Lois. 
 
 

 
Karel legt een eigen partij uit. Op cruciale momenten gaat Hidde een tijdje nadenken over een plan. 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/3/Game1894186578.html  
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/3/Game1894186578.html


 
 

 
Database: www.yacpdb.org  
 
 

 
 

Zomerschool van Hidde en Karel 
Hidde Weller en opa Karel van Delft hebben deze zomer hun eigen zomerschool. 
Centraal staat het boek Chess Course volume II van Roman Pelts en GM Lev Alburt. 
Daarnaast staan ondermeer op het programma: samen online live partijen volgen, Banterblitz, tegen 
familieleden schaken, deelname aan Kroegloperstoernooi, proefexamens Stappenmethode en 
schaken met mensen in de Vlindertuin. 

http://www.yacpdb.org/


 
 

 
Schaken in de Vlindertuin www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 

 

Schaakmiddagen in de Vlindertuin 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert drie schaakmiddagen in speelparkje de Vlindertuin. 
Data: zondagmiddag 18 augustus, 25 augustus en 1 september. Telkens 13 – 16 uur. 
Iedereen is welkom. Je kunt snelschaken tegen sterke schakers op de schaaktafel.  
Op pleinschaakspelen kun je partijen spelen. Ook kun je op borden partijtjes spelen, eventueel met 
klok. IM Merijn van Delft is de eerste zondag aanwezig.  
De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen


  
 
MSA training: Spaans 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen opnieuw MSA-trainingen.  
De eerste is zondagmiddag 6 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn, van 12.30 – 17.30 uur.  
Elke training staat een opening centraal.  
De opening in de komende training is Spaans: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5. 
MSA staat voor Matches, Simultaan, Analyses. Tijdens trainingen spelen spelers van ongeveer gelijke 
sterkte een rapidpartij met wit en zwart tegen elkaar. Na elk partij bespreekt de trainer diverse 
partijfragmenten. Aan het eind geeft de trainer een simultaan met de gekozen opening.  
De trainingen zijn bedoeld voor jeugdschakers vanaf Stap 3 niveau. 
Trainer is IM Merijn van Delft. Coördinator is Karel van Delft. 
Meer informatie over de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining.  
 

       
 
Masterclasses met Bosboom, Miedema, Warmerdam en Van der Wiel 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen weer twee series van vier Masterclasses.  
De masterclasses zijn op zondagen na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn.  
IM Merijn van Delft stelt het programma samen. Karel van Delft regelt praktische zaken. 
Eerste serie: 
Zondag 29 september 2019   IM Manuel Bosboom: Strategie 
Zondag 3 november 2019      IM David Miedema: Frans  
Zondag 24 november 2019    IM Max Warmerdam: Initiatief 
Zondag 15 december 2019    GM John van der Wiel 
De trainingen zijn toegankelijk voor spelers met een Elo vanaf 1900. 
Elke training kent een thema en duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit) vanaf 13.00 uur. 
Deelnemers krijgen documentatie. Prijs per vier trainingen 120 euro. Prijs enkele training 40 euro. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
Voor impressies van eerdere masterclasses zie nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn. 
Tweede serie:  Zondag 2 februari 2020, zondag 8 maart 2020, zondag 29 maart 2020 en zondag 19 
april 2020. Reservedatum: Zondag 17 mei 2020.  
Site met informatie over masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 

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


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 

Schaakles senioren in Het Bolwerk: vanaf 4 september 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
Lessen komend seizoen van 9.15 – 10.45 uur beginners en van 10.15 – 11.45 uur gevorderden. 
Tijdens half uur overlap onderling spelen. 
 

 
Casper Wouters. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak


 
Yassine Mouhdad won de B-groep. Zijn mooiste partij:  
 

 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/5/Game2079764781.html  

 

 

 
Yassine Mouhdad met IM Rob Hartoch tijdens Jeugd Ontmoet Meesters 2006. 

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/5/Game2079764781.html


 
GM Roeland Pruijssers versus IM Casper Schoppen. 
 
 

 
GM Roeland Pruijssers (aan bord) versus IM Thomas Beerdsen (staand). 
 



 
GM Dimitri Reinderman heeft een eigen zithouding. 
 

 
Niels van der Mark met IM Merijn van Delft: ‘Ik ben wel mooi dood gegaan.’ 
 



 
IM Nico Zwirs versus GM Lucas van Foreest. 
 
 

 
IM Stefan Kuipers analyseert met Dries Wedda en Bas de Boer. IM’s Stefan Kuipers en IM Merijn van Delft begeleidden 
tien jeugdige deelnemers tijdens het ONK. Ze verbleven op de camping. 



 
Daan Baselmans – Karel van Delft 1-0. 41…Kf6 maakt remise. Het idee is dat de witte toren naar de d-lijn gaat als de 
zwarte pion is geslagen. Daarmee wordt de zwarte koning afgesneden. Dat had de zwartspeler overzien. 

 

 
 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/24/Game1059055312.html 

 

 
 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/26/Game1216472890.html 
 

 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/31/Game1660111703.html  
 

 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/31/Game1660265015.html 
 

 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/2/Game1799878281.html  

 
Casper Schoppen wint ONK Dieren 
IM Casper Schoppen heeft het ONK in Dieren gewonnen. Hij eindigde gelijk met IM Manuel 
Bosboom, maar hij had meer weerstandspunten. 
Zie voor uitslagen, liveblog en partijen de toernooisite https://www.schaken.nl/onk  
GM Roeland Pruijssers werd met een vierde plaats beste Apeldoorner. Apeldoorner Casper Wouters 
werd gedeeld tweede in de A-groep. Apeldoorner Yassine Mouhdad won de B-groep. 
De site www.schaakstad-apeldoorn.nl vermeldt prestaties van alle Apeldoorners in het ONK. 
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Kroeglopers Dieren. Hidde Weller en Karel van Delft wandelen naar de volgende kroeg. (foto Marijke Weller) 
 



 
Remise tegen Dries en Karels dag was goed. (foto Marijke Weller) 
 
 

 



 
Drie generaties. Na de winst van Hidde was hij teamtopscoorder. (foto Stefan Kuipers) 
 
 

 
Nico kon zich nog herinneren dat Karel met de Wolga in een simultaan met zwart remise tegen Van Wely had gespeeld. 
Hij besloot te testen hoe Karel het Wolga met wit beheerst. Dat ging goed tot er een stuk bleef hangen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/318-remise-in-mec-simultaan-van-wely 
 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/318-remise-in-mec-simultaan-van-wely


 
 



 
Links winnaars IM Thomas Beerdsen en IM Liam Vrolijk. 
 

 
https://twitter.com/ChessReporter 

 

https://twitter.com/ChessReporter


1e Kroeglopertoernooi Dieren 
Organisator Stefan Kuipers meldt: 
 
Op zondag 28 juli 2019, de rustdag van het Open Nederlands Kampioenschap Schaken, is het eerste 
kroeglopertoernooi in Dieren gehouden. Waar het idee voor het kroeglopertoernooi pas een week 
eerder ontstond, was het een mooie uitdaging om zo'n leuk evenement in een week tijd op te zetten. 
We stonden op de camping, waar Merijn van Delft en ik een groep jeugdspelers begeleidden. 
Gewapend met slechts een telefoon en onder het genot van recordtemperaturen waren we 
vastbesloten om er een succes van te maken.  
 
De horeca in Dieren was gelukkig erg enthousiast en dus deed een groot deel van de cafés in Dieren 
mee. Uiteindelijk bleek de animo onder de schakers ook groot, want met 27 deelnemende teams 
(dus 54 schakers) hadden we een behoorlijk grote opkomst. Iedereen verzamelde bij De 
Burgemeester van Dieren, alvorens ze op pad werden gestuurd naar de andere cafés: Café de 
Tapperij, 't Hart van Dieren, Petit Café Oranjerie en Eetcafé het Schilderij. 
 
Na 7 rondes van 15 minuten per persoon per partij, waren het Thomas Beerdsen & Liam Vrolijk die 
met 12 uit 14 hun favorietenrol waarmaakten. Nico Zwirs & Levon Sahakian werden tweede met 10 
uit 14, gevolgd door Stefan Colijn & Erik-Jan Colijn en Sebas Beumer & Jeroen van Onzen op de 
gedeeld 3e/4e plaats met 9,5 uit 14. 
 
De ratingprijs, een diner bon gesponsord door De Burgemeester van Dieren, onder de (totale 
teamrating van) 3700 werd met 7 uit 14 gewonnen door het gelegenheidsduo Guy Bielderman en 
Joshua Pos. De troostprijs, een voucher van Schaakopening Essenties, ging naar de locals Lazlo van 
Kuijk en Julian van Kuijk. 
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 1e editie van dit evenement en hopen dat het volgend 
jaar in het officiële nevenprogramma van het ONK wordt opgenomen. Alle cafés en schakers enorm 
bedankt voor jullie deelname, net als iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de organisatie. 
Bij De Burgemeester van Dieren was het nog lang onrustig en hebben de echte diehards nog tot 
sluitingstijd op het terras zitten schaken! 
 
Zie https://chessreporter.nl/onk/standings voor de eindstand 
en https://chessreporter.nl/onk/pairings voor de ronde-uitslagen. 
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Livestream toernooi site. Groene shirt IM Liam Vrolijk. 

 

 
Nederlandse delegatie. 

 
EK Jeugd in Bratislava 
Het EK jeugd is van 1-11 augustus in Bratislava, hoofdstad van Slowakije. 
De Nederlandse delegatie bestaat uit negentien deelnemers en vijf begeleiders, waaronder IM 
Merijn van Delft. 
Toernooisite: www.eycc2019.eu  
Uitslagen: http://chess-results.com/tnr459968.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30  
Blog Nederlandse delegatie: http://schaakuitzendingen.blogspot.com met foto’s GM Zhaoqin Peng. 
Voor partijen zie www.chess24.com en https://live.followchess.com (zie ook app op smartphone). 
Zie Schaaksite: www.schaaksite.nl/2019/08/02/europese-jeugdkampioenschappen-2019  
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Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/6/Game2110886890.html 

 
Apeldoorners in toernooien en ONJK 
Een aantal Apeldoorners speelt deze zomer mee in toernooien. 
IM Nico Zwirs, Jasper Zwirs, Steven Braun en Raymond Jacobsen spelen in het HZ Schaaktoernooi van 
3-8 augustus in Vlissingen: www.hztoernooi.nl  
IM Thomas Beerdsen en IM Max Warmerdam spelen in Split, Kroatië:   
https://live.chessbase.com, via https://live.followchess.com en PlayChess. 
Uitslagen uit Split zijn te zien op Chessresults, zie bijvoorbeeld alle Nederlanders:  
http://chess-results.com/tnr393767.aspx?lan=17&art=25&fedb=NED&flag=30 
Dries Wedda speelt in Riga en daarna in Wenen: 
Riga: http://chess-results.com/tnr394126.aspx?lan=1 en http://rtuopen.lv/en  
Wenen: http://chess-results.com/tnr410003.aspx?lan=1 en www.vienna-chess-open.at/en 
Het Open NK jeugd is van 5-10 augustus in Borne https://onjk.nl/nl  
Met in ieder geval Tobias de Vries, Fabian de Vries en Katja Tangarife. 

 

 
Aljechin verdediging. 
 

Quote Alexander Aljechin: Tijdnood is geen excuus 
'The fact that a player is very short of time is to my mind, as little to be considered as an excuse as, 
for instance, the statement of the law-breaker that he was drunk at the time he committed the 
crime.’ Aldus wereldkampioen Alexander Aljechin. 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Aljechin 
Video Aljechin verdediging: www.youtube.com/watch?v=G0ctAe7bGzs  
WK-match Euwe – Aljechin 1935: www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=54135 
WK-match Euwe – Aljechin 1937: www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=54136  
Artikel ‘Grootmeester Friso Nijboer waarschuwt voor de domheid van tijdnood’: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/55-grootmeester-friso-nijboer-waarschuwt-voor-
de-domheid-van-tijdnood   
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http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/55-grootmeester-friso-nijboer-waarschuwt-voor-de-domheid-van-tijdnood
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/55-grootmeester-friso-nijboer-waarschuwt-voor-de-domheid-van-tijdnood


Divers nieuws  
 

- Fotosite Lennart Ootes 
- Levitov Chess Week Amsterdam 
- WK Fischer Random Chess 

 

 
 
Fotosite Lennart Ootes 
www.chessphotoshop.com 

 

 

 
 

Levitov Chess Week Amsterdam 
Privé toernooi met onder meer Giri. 
www.chess.com/news/view/2019-levitov-chess-week-day-1 
https://live.chessbase.com/replay/levitov-chess-week-rapid-2019/0?anno=False 
https://www.chessbomb.com/arena/2019-levitov-chess-week-rapid  

http://www.chessphotoshop.com/
http://www.chess.com/news/view/2019-levitov-chess-week-day-1
https://live.chessbase.com/replay/levitov-chess-week-rapid-2019/0?anno=False
https://www.chessbomb.com/arena/2019-levitov-chess-week-rapid


 

 
 

WK Fischer Random Chess 
https://www.frchess.com  
 
 

 Trainingsmateriaal 
 

- Tactische thema’s Chess Tempo 
- Mascha und der Bär 
- Eindspel Afek – Ashley 
- Bobby Fischer's 60 Memorable Games 
- Brooklyn Castle 
- Articles from Professor Pando 
- Soloschaak 
- Stellingen opzetten en uitspelen via Chess.com 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 
Tactische thema’s Chess Tempo 
https://nl.chesstempo.com/tactical-motifs.html 
 

https://www.frchess.com/
https://nl.chesstempo.com/tactical-motifs.html


 
 

 
 

Mascha und der Bär 
https://www.youtube.com/watch?v=y8OzI2RfdoM 
 

 

 
GM Maurice Ashley en GM Yochanan Afek in Amsterdam. (foto Lennart Ootes, https://lennartootes.com) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8OzI2RfdoM
https://lennartootes.com/


 
 

Eindspel Afek - Ashley 
GM eindspelstudies Yochanan Afek kwam onlangs GM Maurice Ashley tegen in Amsterdam. Dat 
herinnerde hem aan een interessant studieachtig eindspel dat hij 22 jaar geleden tegen hem had 
gespeeld. De analyse is van Afek. 
 
Yochanan Afek - Maurice Ashley, Budapest 1997  
54...De2+ 55.Kh3! b4! [55...Dxf3? 56.Dg5+!! with a draw by either a stalemate or perpetual check!] 
56.Dh4+ Kg7 57.Dd4+ Kf7 58.Dxb4?? White swallows the bait. [The only effective defence was the 
counter attack 58.Dh8! Df1+ 59.Kh4 Dc4+ 60.Kh3 b3 61.Dxh7+ Kf6 62.Dh8+ Ke7 63.Dg7+ Df7 64.De5+ 
De6 65.Dc5+ etc.] 58...g5!–+ [Again, not 58...Dxf3? 59.Dc4+ Kg7 60.Dc7+ Kh6 61.Dc1+ Kh5 62.Dg5+! 
Kxg5 stalemate!] 59.Db1 [Or 59.Db3+ Kg7 60.Dc3+ Kg6 61.Dc6+ Kh5 wins.] 59...Kg6 60.Dg1 Kh6 
61.Dh1 Kh5 62.g4+ fxg4+ 63.Kg3 Dxf3+ 64.Dxf3 gxf3 65.Kxf3 Kh4 66.Kg2 Kg4 67.h3+ Kf4 68.Kf2 h6 
69.Kg2 h5 70.h4 g4 71.Kh2 Kf3 0–1 
In gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/20/Game694722187.html 
Hele partij in gameviewer: 
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1021270  
 

 

 
 
Bobby Fischer's 60 Memorable Games 
http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1012548  
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/20/Game694722187.html
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1021270
http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1012548


 

 
 

Brooklyn Castle 
https://www.youtube.com/watch?v=BDiDChnEQXY 
Zie ook: Life of a king. 
https://www.youtube.com/watch?v=TxmaXCFTOoA  
'Life of a King' Shows the Saving Power of Chess 
 
Zie ook: 
Nieuwsbrief 45: Schaken en probleemjongeren: slaan of succes bereiken? 
Nieuwsbrief 51: Chess cops in Saint Louis. 
Nieuwsbrief 59: Be someone door schaken. 
Overzicht nieuwsbrieven: www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven  
 

 

 
 

Articles from Professor Pando 
https://www.chesskid.com/article/member/ProfessorPando 
 

 

 
 
Soloschaak 
https://www.chess.com/solo-chess 
Vergelijk met Solitaire chess 
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess  
Houd één stuk over 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/29-houd-1-stuk-over-a 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/30-houd-1-stuk-over-b 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/31-houd-1-stuk-over-c  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BDiDChnEQXY
https://www.youtube.com/watch?v=TxmaXCFTOoA
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
https://www.chesskid.com/article/member/ProfessorPando
https://www.chess.com/solo-chess
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/29-houd-1-stuk-over-a
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/30-houd-1-stuk-over-b
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/31-houd-1-stuk-over-c


 

 
 

Stellingen opzetten en uitspelen via Chess.com 
https://www.chess.com/analysis 
Ook het programma www.lichess.org biedt deze mogelijkheden. 

 

 

 
 

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.chess.com/analysis
http://www.lichess.org/
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)                                 Masterclasses 
www.schaken-en-autisme.nl          www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
  

 
Kalender en sites  

- 1-11 augustus Europees jeugdkampioenschap www.eycc2019.eu  
http://chess-results.com/tnr459968.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30  
http://schaakuitzendingen.blogspot.com  

- 3-8 augustus HZ schaaktoernooi www.hztoernooi.nl  
- 5-10 augustus ONJK Borne https://onjk.nl/nl  
- Zondag 18 augustus, 25 augustus en 1 september Schaken in de Vlindertuin 13-16 uur 
- 6-8 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem www.asv-schaken.nl 
- 29 september Masterclass IM Manuel Bosboom: Strategie 
- 6 oktober MSA training Spaans www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
- 3 november Masterclass IM David Miedema: Frans  
- 24 november Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief 
- 15 december Masterclass GM John van der Wiel 
- 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 

 

http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.eycc2019.eu/
http://chess-results.com/tnr459968.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30
http://schaakuitzendingen.blogspot.com/
http://www.hztoernooi.nl/
https://onjk.nl/nl
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
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


 
 
Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: 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  
Schaakstad Apeldoorn jeugd: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd  
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 
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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https://twitter.com/ApesApeldoorn


Meer schaaksites 
 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-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.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
Chessbase live: https://live.chessbase.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 
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 
 
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  
 
Eindspelstudies 

ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl  

 
 

http://chess-links.org/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.afekchess.com/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.probleemblad.nl/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chessbase.com/
https://live.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com/
http://play.chessbase.com/
https://live.followchess.com/
https://chessbase.in/
https://videos.chessbase.com/index
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://www.chess.co.uk/
http://chesstempo.com/
http://susanpolgar.blogspot.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.chessable.com/
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
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Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  
https://www.raindroptime.com 

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

