
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 118 – 20 februari 2020 
 
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. 

 

 
Apeldoorns snelschaakkampioenschap in SamSam. Kampioen IM Thomas Beerdsen (wit) versus Freddie van der Elburg. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 118 
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 423 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (505 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. Karel van Delft geeft schaaklessen aan alle leerlingen vanaf groep 3 op 
Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede geeft hij les aan klassen hoogbegaafde leerlingen. 

 

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 Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur 
Basisschool Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag 12.15 uur 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 
Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur vanaf 6 maart 2020 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Lessen van 10.15-11.45 uur voor gevorderden. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf 
uur, waarvan een half uur partijen spelen. Op 4 maart start een serie van acht lessen voor beginners van 9.15-10.45 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 (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. ’t Paardje Made 14 maart  ‘schaken en strategisch denken’.  

 

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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gameviewer schaakschool Bolwerk Hidde - Lucas 5 min blitz 12feb2020 
 
 

 
Mika en Jessica. Karel kijkt toe. (foto Samantha)   gameviewer Jessica - Mika 19feb2020 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=IU6XFqUc4d56x9OHLcc8DQj6fDtNs5pq64dWLV3IyIT6s18uFTKkspy4Fq9I9bp4
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=4mHrlYoxj7FQlypySvu8XHs+/ZzN+fCrkbMCDHea+GKDlT/2wHb90Bb+etz//kTU


 
Tutor Stap 3. Mat in twee. IM Stefan Kuipers adviseert om bij rekenen eerst naar schaak en slaan te kijken. 

 
Schaakschool Het Bolwerk: leren van quizpartijen Lucas Smid 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
 
Besproken onderwerpen 12 februari  
 
Groep 1 

- Chessmatec  
- Partij op DGT bord en analyseren 
- Proefexamen Stap 1 A twee bladen 
- Tutor 1 spelletjes 

Groep 2   
- Proefexamen Stap 2 vier stellingen  
- Terugblik scholencompetitie 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren 
- Quizpartij Lucas Smid 1 
- Toets Stappen 2 dvd H12 D 
- Partij tegen Lichess + analyse 

Groep 3  
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Tutor 3 H3 oefeningen 
- Chess Movie 8 
- Bill Wall vanaf 61 traps t/m 74 
- Samen partij tegen Lichess + analyse   
- Partijquiz 4 Lucas Smid 
- Solitaire 59 
- Tip: via Follow Chess Batavia toernooi vanaf 20 februari 

 
 
 

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


Besproken onderwerpen 19 februari  
 
Groep 1 

- Chessmatec  
- Chess Course game 16 
- Tutor 1  spelletjes 
- Partij op DGT bord en analyseren 
- Proefexamen Stap 1 A derde vel 
- Kat en muizen 

 
Groep 2 
Dit keer niet. 
 
Groep 3  

- Tutor 3 H4 oefeningen 
- Chess Movie 9 
- Samen partij tegen Lichess + analyse   
- Partijquiz 5 Lucas Smid 
- Partij Euwe Meester tegen Amateur 1 
- Boek Mastering Positional Sacrifices: Slingerland – Bosboom, Short – Timman 

Koningswandeling King David: Navarra – Wojtaszek 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1795647 

 
 
 

 
 

 

 
Hertog van Gelre. Eén van de manieren waarop Lize leert schaken is met zus Jolien een partij tegen Hugo te spelen. 
Jolien en Hugo leggen Lize tijdens de partij dingen uit. Schaken gaat vooral over plezier en leren, winnen komt later. 
 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1795647


 
Het Woudhuis. Alec helpt Ferre met aanmelden op zijn Lichess-account. In de lessen van Schaakacademie Apeldoorn 
helpen kinderen elkaar. Van uitleggen leer je zelf ook. Samenwerken is een belangrijke sociale waarde. Op deze manier 
leer je niet alleen van de leraar maar ook van elkaar, er is dus meer ‘uitleg-capaciteit’. 
 

 
St Victor. Zin in simultaan.  
 



 
St. Victor. Alleen spelen of als duo (dan leer je via overleggen). 
 
 

 
St. Victor. Twee teams spelen tegen elkaar via online.chessmatec.com. Van overleggen leer je ook beter schaken. 
 
 



 
St. Victor. Ook het andere team is geconcentreerd bezig. Achterin het klaslokaal staat de partij op een scherm. 
 
 

 
Partij Fiene en Lars (zie ook gameviewers). Is dit geen mat? Nee: STU. Kijk naar Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken. 
 
 



 
De Ontdekking. Uit quizpartij van Lucas Smid. Wit wint zwarte dame via Lf3! 
 
 

 
De Zevensprong. Live partij Thomas Beerdsen (Kragerø). Thomas forceert met zwart winnende vrijpion. (foto Asmin) 
 



 
De Bouwhof – De Touwladder. Romy versus Roselyn op het DGT bord (zie gameviewers). 
 
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Vigo leert Marvin hoe Square4Chess werkt. Je kunt inplaatsen, gaan en slaan. 
 



 
 
Partijen op scholen  
 
Berg en Bosschool: 
gameviewer BB Floris - Ben 17feb2020 
De Bouwhof + De Touwladder: 
gameviewer BT Dani - Silvan 13feb2020 
gameviewer BT Daniël - Sid 13feb2020 
gameviewer BT Marvin - Vigo 20feb2020 
gameviewer BT Romy - Roselyn 20feb2020 
De Zevensprong: 
gameviewer DZ Asmin - Milan 13feb2020 
gameviewer DZ Donato - Cinar 20feb2020 
Hertog van Gelre: 
gameviewer HVG Loïs - Jolien 10feb2020 
gameviewer Koenl - Luke 17feb2020 
Het Woudhuis:  
gameviewer Het Woudhuis Ferre - Sten 10feb2020 
gameviewer Het Woudhuis William - Alec 17feb2020 
Pallas Athene Amersfoort: 
gameviewer Pallas Athene simultaan Louise Alexander - Karel 18feb2020 
Sint Victor: 
gamevier SV Fiene - Lars 18feb2020 

 

 
Korte video Schaakacademie Apeldoorn lessen op vier scholen 
 

Schoolschaaklessen: spreekbeurt over schaken 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen. 
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer.  
Vrijwel elke les spelen twee kinderen om de beurt op een DGT-bord. Dat registreert de partijen. De 
volgende les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Regelmatig 
publiceren we de partijen via een gameviewer.  
Een lesserie kost 75 euro, inclusief app Chessmatec.  
Nieuwe leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Omdat het workshopachtige lessen zijn, kunnen zowel beginners als gevorderden meedoen. 
Kinderen kunnen altijd tijdens series instromen.  
 
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 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=hEHUjDJiI0U7By1vZZ43TorTx6KFDQANoLrvjkcz0DvtW0CNw2728rNxJEFgDb1u
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=oF+LeES9hZiODkhb0gexnZxlFyD3moanI/jEON6Tg7I6DS9eA6jEbJgqnPBVh9Eo
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=sOPep/CV4mOLNUYEN7CZGvM5KkyHTMigbEWaL3u7O+84H5Y2T6NOSmjMO3HDURzb
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=tHuk9Werp6iO1vsXrpH+mCgBev+XMvGggNxTRMRCmTLIwOqaic9z2rrmRqGo3HIu
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Rg/6YC4aDGFl+3fVtZfQHeEEw/rLdfmLko2AkhFAZqtY1W7pr9XRke/N2Kev96Mq
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=aCwc29Gwu8TiE6N0EStMmQX5oXMwfMF2aV5gATLWU6o9k8iWnO9H+WM5BwpkFhgg
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=/d/6MfND+BjHtFyWAzHYveVQgWLhFtgd358dOMmYnH45Ji/QFhIPOkmLn9Ho4owi
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=RBKhhVITExci/CxDCPofMamtZnatTvGmukJpA4yicNA9WqNYwtPnlukjY0Op0fUY
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Wkpg35S/7wjvf1y19A1r+fv5VsK8w46HeW+dpwNAdCUlm45s0lJIvPjgjK+T0mx7
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=apqXoWD6uLgas8huH76fKzVPHFSw6FTSxxbg4llvVbBOg+7TUIOKeatarzZZsI+/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=553yFUjV89k2SMxsMLPvAj4b4uoKmD9svskbFxfvvVBLq9XQVVGAoXzYGSOyvnAI
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=3DVyagtJTAeZkPAjpYZAf83Yly1xCw5q3QVKT9qILposodU9ConL1+yot0eu1jr2
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=1TxGDkvbUsWbajcWT1aQAKcneSEwnT2yK/RB2aOsQV00ZC5ZaQjqgPQmh5S8KzKJ
https://www.youtube.com/watch?v=C0URyWls7rA&feature=youtu.be
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
 
Als je een spreekbeurt over schaken wilt houden 

Gratis pakket bestellen bij de schaakbond: https://www.schaken.nl/spreekbeurtpakket 
https://www.raindroptime.com/schools/chess-presentation.html 
https://sites.google.com/site/veenendaalvsv/training/werkstuk-of-spreekbeurt 
https://schaakmeester-p.nl/spreekbeurten 
Voorbeeld Mads Gerritsen op De Touwladder: 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Werkstuk%20schaken%20-
%20gr%207%20Mads%20Gerritsen%2013juni2019.pdf  

 

 
 

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken   
Het boek verschijnt dit jaar in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.  
Update over wetenschap en meer special needs groepen. Naast autisme, dyslexie, hoogbegaafd en 
blind nu ook ADHD, depressie, Syndroom van Down en ziekenhuizen. 
Daarnaast onder meer een hoofdstuk met meer dan 300 didactische werkvormen en psychologische 
inzichten en tips. 

https://www.schaken.nl/spreekbeurtpakket
https://www.raindroptime.com/schools/chess-presentation.html
https://sites.google.com/site/veenendaalvsv/training/werkstuk-of-spreekbeurt
https://schaakmeester-p.nl/spreekbeurten
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Werkstuk%20schaken%20-%20gr%207%20Mads%20Gerritsen%2013juni2019.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Werkstuk%20schaken%20-%20gr%207%20Mads%20Gerritsen%2013juni2019.pdf
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Zaaloverzicht Veluws College. 
 
 

 
Seth van Veen tegen de wethouder Detlev Cziesso. 
 
 



 
Arbiter Lucas Smid overlegt met spelers. 
 
 

 
WGM Anne Haast en IM Stefan Kuipers. 
 
 



 
Indeler Steven Braun. Hij gebruikt het gratis programma Sevilla. 
 
 

 
Team Hertog van Gelre. 
 
 



 
Team Het Woudhuis. 
 
 

 
Team De Zevensprong. 
 
 



 
Links team De Zevensprong, rechts team St. Victor. 
 
 

 
Team De Bouwhof + De Touwladder. 
 
 



 
Damian gaat met zijn loper promotie verhinderen. 
 
 

 
Hoe kan zwart dit eindspel winnen? 
 
 



 
De Bouwhof + De Touwladder derde in de groep. 
 

Eben Haëzer wint ABKS  
De Eben Haëzer heeft dit jaar het ABKS gewonnen in de aspirantencategorie. 
De pupillen A-groep is gewonnen door De Regenboog 1 en de B-groep door KWS-2. 
De Sjofar was de winnaar bij de Starters. 
Er deden 8 februari zo’n twintig scholen mee in het Veluws College Walterbos. 
Alle ranglijsten en uitslagen staan op www.schoolschakenapeldoorn.nl.  
KVDC video 43e ABKS: https://www.youtube.com/watch?v=vQofG7ajjhg 
 
 

 
Eén van de twee speelzalen in De Schakel. 
 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=vQofG7ajjhg


 
De Zevensprong 1 versus De Zevensprong 2. Arbiter is Jan van Dijk. 
 
 

 
Wit verliest op tijd. In zo’n situatie moet je met je toren snel de zwarte pionnen slaan. Zwart heeft dan geen 
matpotentieel meer. Als wit dan door de vlag gaat, is het remise. 
 



 
Pat. Tip om dat te voorkomen: altijd schaak blijven geven. 

 
Apeldoornse schoolschaakcompetitie: veel teams aan elkaar gewaagd 
In de pupillencompetities zijn 11 februari ronden 5 en 6 gespeeld. De foto’s hier boven zijn gemaakt 
in De Schakel, waar de 1e klasse speelde. 
De uitslagen en ranglijsten staan op www.schoolschaken.nl. 
Video 5e en 6e ronde 1e klasse: https://www.youtube.com/watch?v=Jy45vdD9erM&feature=youtu.be  
 
Alweer de derde speelavond van de Apeldoornse scholencompetitie 
Verslag van Marte Koppelmans, teamleider van de St. Victor school. 
 

Dinsdagavond 11 februari was alweer de derde speelavond van de Apeldoornse scholencompetitie. 
Ronde 5 en 6 werden gespeeld.  De meeste kinderen hadden elkaar de zaterdag ervoor nog gezien bij 
het Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken.   
De pupillen speelden deze avond op de locatie van basisschool de Schakel. 
Alles was weer goed geregeld door de vrijwilligers van de Schakel. Er was koffie en thee en voor de 
kinderen limonade en snoepjes. 
 
De teams zoeken hun plek op in één van de twee lokalen. De wedstrijdleider legt nog even kort de 
regels uit, de kinderen geven elkaar een hand en het schaken kan beginnen. Er heerst een rustige 
sfeer in de lokalen en er staat een aantal ouders op een afstandje te kijken.  
 

 

http://www.schoolschaken.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Jy45vdD9erM&feature=youtu.be


 
 

Het is leuk om te zien dat veel kinderen naarmate de partij vordert steeds meer op het puntje van 
hun stoel gaan zitten. De kinderen zijn geconcentreerd en fanatiek. Iedereen wil graag winnen, maar 
als dat niet lukt zie je vooral sportieve reacties en feliciteert de verliezer netjes zijn of haar 
tegenstander. Zo hoort het! 
 

 
 
 



Aan het einde van speelronde 6 ontstaat voor twee kinderen nog een leerzame situatie. Beide 
meisjes gaan bijna door de klok. De wedstrijdleider vraagt of ze beide eens zijn om er remise van te 
maken. Beide kinderen zouden dan een half punt krijgen. Het meisje links kiest er toch voor om door 
te spelen. Voor het meisje rechts was de tijd het eerste op en aangezien er nog mat mogelijk was had 
het meisje links de partij toch gewonnen. De wedstrijdleider en Karel leggen deze regel uit. 
 
 

 
 

Het was weer een geslaagde avond. Op naar de volgende speelavond in maart!  
De uitslagen van deze avond staan op de website van schoolschakenapeldoorn.nl  
 



 
Herre Joostensz met 3D-gemaakte stukken van mais. 
 

 

 
Stelling uit boek Schaakideeën. Partij Ron Flohr – Karel van Delft. Zwart kan dame winnen via …Ke7. 
Boek Schaakideeën preview: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen 

 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen


Schaakles senioren in Het Bolwerk: winnende zet vinden in Chess Movies partijen 
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn Schaaklessen voor senioren. 
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) van 10.15-11.45 uur. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift). 
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
Gaan meedoen kan op ieder moment. 
 

Beginnerscursus 
Woensdag 4 maart start er weer een beginnerscursus van 9.15 – 10.45 uur. 
De cursus bestaat uit acht lessen. Leraar is Karel van Delft. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec. 
De cursus kost 45 euro, inclusief koffie of thee. 

 
Lesverslag 7e les tweede semester 12 februari 2020 gevorderden 

- Schaakweek 2020 van 4 – 14 juni, 20 februari start Batavia (live partijen, o.a. Nico Zwirs) 
- www.lichess.org zie oefeningen, gratis account 
- Chess Movies: partij 15 en 16 winnende zet 
- Onderlinge partijen, Harry – Anneke op DGT bord + partij bespreken 

gameviewer Senioren Bolwerk Harry - Anneke 12feb2020  
- Quiz Lucas Smid 2 zijvariant 

 
Lesverslag 8e les tweede semester 19 februari 2020 gevorderden 

- Boek Schaakideeën H16 en H17 zelf cruciale zet vinden 
- Quiz Lucas Smid 3  
- Schaakstad Apeldoorn partijanalyses op woensdagavond voorafgaand competitie 
- Thomas Beerdsen speelt in Kragero, live te volgen via chess24.com en FollowChess 
- Databank internationale toernooiresultaten www.chess-results.com  
- Onderlinge partijen, Harry – André DGT bord + partij bespreken gameviewer Harry - André 19feb2020 

Minisimultaan Sharwan tegen Herre - Anneke 
 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.lichess.org/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=eifYxwgIPanjdFCvrvFh19NsiQiB1dnQhDetSgKXVto6ih75QtUTpGFrtJS4PJcb
http://www.chess-results.com/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=7fKzFD6aRdoKPfgpm6KBgQAEYSCBnc+DhFlngRBJyEX3BSfumvdsK+LIYbXibEGj


Vierde MSA training Engelse Aanval met IM Nico Zwirs 
MSA training 4 voor jeugdspelers vindt plaats op zondagmiddag 22 maart 2020 in Denksportcentrum 
Apeldoorn (12.30 – 17.30 uur). MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse. 
Thema van de training is de Engelse aanval: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3. 
Dit is een mooi universeel wapen voor wit tegen het Siciliaans (f3/Le3/Dd2/0-0-0/g4 en aanvallen). 
Trainer is IM Nico Zwirs. Hij vervangt dit keer IM Merijn van Delft. Nico geeft een inleiding. Daarna 
spelen duo’s twee rapidpartijen van 30 minuten per persoon tegen elkaar. Na iedere partij volgt 
commentaar. De training eindigt met een simultaan. Deelnemers krijgen na afloop documentatie. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl). 
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating. 
Meer informatie over MSA: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
 
 

     
 
GM Zhaoqin Peng                                              Jeroen Noomen                                                               IM Max Warmerdam  

Trainers vierde serie masterclasses. Vierde trainer is eind februari bekend. 

 
Vierde serie Masterclasses met GM Zhaoqin Peng, Jeroen Noomen en IM Max Warmerdam 
Er komt een vierde serie Masterclasses van Schaakacademie Apeldoorn.  
De masterclasses zijn bedoeld voor schakers vanaf 1800 elo. 
 
Op zondagen van 13 – 16.30 uur (half uur pauze) in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
 
8 maart GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren 
29 maart Jeroen Noomen: Stockfish 
19 april IM Max Warmerdam: Initiatief 
17 mei (mogelijk andere zondag in mei) grootmeester (eind februari bekend) 
 
Deelnemers krijgen vooraf studiewerk en nadien documentatie. 
 
Kosten deelname: 
Volwassenen: 100 euro voor vier keer, per enkele masterclass 30 euro 
Jeugd en studenten: 80 euro voor vier keer, per enkele masterclass 25 euro 
De kosten zijn iets lager dan eerder. Dankzij een anonieme sponsor. 
 
IM Merijn van Delft coördineert de inhoud van het programma, Karel van Delft de organisatie. 
 
Aanmelden via Karel van Delft: karel@kvdc.nl  
 

Meer informatie over de masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
 

mailto:karel@kvdc.nl
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Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 
 

Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2020 hebben de  41e 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 28 februari om ongeveer 17.15 uur  
  
Voor wie   
Alle jeugdschakers geboren in 2000 of later.  
Jeugdschakers geboren in 2010 of later kunnen ervoor kiezen om één dag te spelen in plaats van 
twee dagen. De groep met deze jeugdschakers speelt alleen op vrijdag 28 februari.  
  
Waar   
Veluws College Mheenpark, Duizendschoon 8, Apeldoorn  
  
Indeling 
Op basis van rating in meerdere groepen. Indien mogelijk wordt voor deelnemers met een rating 
hoger dan 1000 een Kampioensgroep gevormd. Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdrating 
en de OSBO-jeugdrating.   
  
Speeltempo 
• Deelnemers geboren voor 2010: 7 partijen per dag, 20 min. p.p.p.p.  
• Deelnemers geboren in 2010 of later: 9 partijen op vrijdag, 15 min. p.p.p.p.  
• Kampioensgroep (indien van toepassing): aantal partijen en speeltempo nader te bepalen.   
 
Prijzen 
Er wordt gespeeld om de titel Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen.  In alle groepen: bekers, 
medailles en enkele extra prijzen. In de hoogste groep bedraagt het prijzengeld 50, 30 en 20 euro.   
  
Kosten 
€ 10, te betalen op je eerste speeldag bij aanmelding aan de zaal.  
Spelers geboren in 2010 of later: € 7 (als je alleen op vrijdag speelt).   
  
Aanmelden 
Via e-mail bij Ed van der Meulen, edvdmeulen@gmail.com, onder vermelding van naam, 
geboortejaar en vereniging (indien van toepassing).  Telefoon: 06 – 4921 3456 (ook tijdens toernooi)   
  
Alle informatie inclusief een deelnemerslijst 
op de website van Schaakstad Apeldoorn onder Toernooien, Open Apeldoornse Jeugdschaak 
Kampioenschappen. 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen  
 
 

mailto:edvdmeulen@gmail.com
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Oscar Zecha zet mat. 
 

 

 
FM Peter Boel (derde) met wit versus IM Nico Zwirs (tweede). 

 
 



 
IM Thomas Beerdsen (eerste) met Schaakstad Apeldoorn voorzitter Ed van der Meulen. 

 

 
Foto's Ed van der Meulen Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap 2020 

 

IM Thomas Beerdsen wint Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2020 
IM Thomas Beerdsen heeft het Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2020 gewonnen. Aan 
het kampioenschap zondag 9 februari in artcafé SamSam namen 38 schakers deel. 
Voor de organisatie van het toernooi tekent Schaakstad Apeldoorn.  
Verslag site Schaakstad Apeldoorn: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/02/09/snelschaakkampioen-2020-thomas-beerdsen  
Link foto’s Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/A6BRkn3g9rkKiA6M6 
Eindstand:  https://samsam-snelschaaktoernooi.blogspot.com/2020/02/eindstand.html 
Video:  https://www.youtube.com/watch?v=K7O3e13kz2I&feature=youtu.be  
 

https://photos.google.com/share/AF1QipOUE9Fgvqk684xRmxvQXF2kLSknFKTCjQGwOGoBgGqehGdOkMbQgnnlFuv3qgpiUQ?key=RVZ5OEFfOTRnZkVCdDROd0JYRndBUmE3aUNNbm1B
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/02/09/snelschaakkampioen-2020-thomas-beerdsen
https://photos.app.goo.gl/A6BRkn3g9rkKiA6M6
https://samsam-snelschaaktoernooi.blogspot.com/2020/02/eindstand.html
https://www.youtube.com/watch?v=K7O3e13kz2I&feature=youtu.be


  
 

MuConsult Apeldoorn bekert verder in de Sint Jacobiparochie 
Nico Zwirs meldt: 
Gameviewer bekerwedstrijd Emanuel Lasker - MuConsult Apeldoorn 14feb2020 
KNSB beker standen en indelingen: https://www.schaken.nl/competitie/knsb-beker  
 
Op Valentijnsdag mochten onze singles afreizen naar het hoge Noorden voor een bekerwedstrijd 
tegen Emanuel Lasker. Schaken op Valentijnsdag, klinkt als een ideale oplossing als je nog geen date 
hebt. Met een beetje geluk speelt er een vrouw bij de tegenstander en krijg je toch nog die date. Of 
dat goed kan uitpakken moeten we aan onze teamgenoot Stefan Kuipers vragen. Helaas voor ons 
speelde er geen vrouw bij de tegenstander… Volgend jaar beter! 
In de vorige wedstrijd had Emanuel Lasker voor een tactische opstelling gekozen. Dus dit keer werd 
er door de teamleider, Thomas Beerdsen, goed nagedacht over de opstelling. Thomas had al snel 
besloten dat hij op bord 2 zou gaan spelen en ondergetekende op bord 1. Voor de borden 3 en 4 had 
Thomas wat twijfel. Wie zou waar het beste gaan spelen? Freddie op 3 en Jasper op 4? Of andersom? 
Gelukkig voor Thomas was de week voor de bekerwedstrijd het Open Snelschaakkampioenschap van 
Apeldoorn. Wie van Freddie en Jasper het hoogst eindigt, speelt op bord 3. Dat werd Jasper.  
Met Nico aan 1, Thomas aan 2, Jasper aan 3 en Freddie aan 4 kon de wedstrijd beginnen. 
Toevalligerwijs waren we ook klaar op bordvolgorde. Op bord 1 bestreed Nico de Caro-Kann van 
Tjalling Wiersma met zijn favoriete Panov. Al vrij snel kwam hij lekker te staan.  
 

 
Stelling na 13.Pe5 
 
Hier vond Tjalling zijn stelling al dusdanig vervelend dat hij besloot een kwaliteit te offeren met 13… 
Pxe5. Na 14.Lxe8 werd de kwaliteit aangenomen, waarna Tjalling toch niet genoeg compensatie kon 
vinden. Hij probeerde het wel door wat pionnen te snacken, maar hij snackte er één te veel, waarna 
er een stuk werd ingesloten. Een toren achter bleek toch iets te veel. 1-0 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=aq4RxUQ0htSPAoyT1+QwehHZQuLX60S9Lf69w0p7TWik66a6qGA0kNE8j9+3avBA
https://www.schaken.nl/competitie/knsb-beker


 
Op bord 2 kreeg Thomas al vrij vlot een cadeautje van zijn tegenstander. Erik Bosma bestreed de 
Nimzo van Thomas met het Sämisch. Waar hij op zet 8 een van de mainlines kon volgen met 8.dxc5 
sloeg hij zijn eigen weg in met 8.Ld2. Of dat herhaalt gaat worden is nog maar de vraag. 
 

 
Stelling na 8.Ld2 
 
Met 8.dxc5 kon wit een pion winnen, nu gebeurt het tegenovergestelde. Thomas speelde 8…cxd4 
9.cxd4 Dh4+ waarna de d-pion verloren gaat. De rest was een technische klus wat onze captain 
zonder problemen klaarde. 2-0 
 
Nu maar eens kijken of de opstelling goed ging uitpakken. Op bord 3 speelde Jasper tegen de Franse 
Winawer van Rienk Siebesma. Het was een partij die alle kanten op ging, maar uiteindelijk wist Jasper 
er toch met het punt vandoor te gaan. In de onderstaande stelling sloeg Jasper toe. 
 

 
Stelling na 33… a6. 
 
34.Lxd5! is een ijzersterke zet. Zwart moest hem slaan, waarna 35.Le7! materiaal wint. Jasper 
speelde in tijdnood geen 35.Le7, maar 35.Te8+. Dat gaf een sterke mataanval, wat genoeg was voor 
de winst, al miste zijn tegenstander ergens nog een goede kans. 3-0 
 
Met deze 3-0 stand bleek de opstelling goed uit te pakken. Nu nog eens kijken of de opstelling 
maximaal kan uitpakken. Op bord 4 speelde Freddie zijn geliefde Hollands tegen Jan Hibma.  



Ze hadden al een keer eerder tegen elkaar gespeeld en toen werd het remise. Deze keer ging het 
beter voor Freddie. 
 

 
Stelling na 18.Le2 
 
Zwart staat al lekker, maar na 18…Pe4! 19.Pgxe4 fxe4 kreeg Freddie de f-lijn. Niet veel later ging de 
witte f-pion verloren en kort daarna de rest van de witte stelling. 4-0 
 
Al met al een geslaagde opstelling van de captain, die maximaal uitpakte. In volle vreugde besloot 
het team op de weg terug zichzelf te trakteren op een Mc Donalds. Helaas was het restaurant 
gedeelte al gesloten, maar met de auto door de drive is ook nooit verkeerd! 
In de volgende ronde moet nog geloot worden. De kandidaten zijn Max Euwe uit Enschede, 
Groningen Combinatie of LOS uit Groningen. We gaan het zien.  
 
 

 
 

IM Nico Zwirs kandidaat SOS Schoonheidsprijs 
IM Nico Zwirs heeft afgelopen KNSB-ronde met zijn partij tegen Enrico Vroombout de shortlist van de 
SOS schoonheidsprijs gehaald. Zie analyse IM Herman Grooten in onderstaande bespreking:  
Bespreking kandidaten SOS Schoonheidsprijs 5e ronde KNSB 
Partij in gameviewer:  gameviewer Nico Zwirs - Enrico Vroombout Apeldoorn 1 februari 2020  

https://schaken.nl/nieuws/garrido-verliest-er-%C3%A9%C3%A9n-en-wint-er-%C3%A9%C3%A9n?fbclid=IwAR2rj_-TgdpxTA0vVc3G3-lc_OA6EFPaf4KT3Pvsb4Ax2CKHSP0pSYdnZQI
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=wAGlOmgO6/5m+nqzWaraMvlXd7eo1ScBeV7oLjCaOpQgByrVtrMBGFAVJMB5O1uE


 
Videokanaal Artur Joesoepov: https://www.youtube.com/watch?v=IFtkzd56RJk 
 

Quote GM Artur Joesoepov: I keep working hard! 
Citaat uit recente emailwisseling van Artur Joesoepov en Karel van Delft. 
MuConsult Apeldoorn speler GM Artur Joesoepov is 13 februari 60 jaar geworden. 
Hij heeft een roemrijke carrière achter de rug. Hij was jeugdwereldkampioen en jaren nummer drie 
van de wereld na Kasparov en Karpov. 
Joesoepov was in 1999 één van de trainers tijdens de Connection 1 Chess Experience in Apeldoorn. 
Dat was een week waarin de beste jeugdspelers van Israël (o.a. Avrukh en Gershon), Duitsland (o.a. 
Gustafsson) en Nederland (twee teams o.a. Van den Doel) tegen elkaar speelden en trainden met IM 
Mark Dvoretsky, GM Artur Joesoepov, GM Uwe Bönsch, GM Loek van Wely en IM Yochanan Afek. 
Sindsdien speelt Artur Joesoepov jaarlijks voor Apeldoorn en logeert hij bij Karel van Delft.  
Zie www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/284-connection-1-chess-experience 
Op diverse sites is aandacht aan zijn verjaardag besteed. Zie bijvoorbeeld:  
https://www.chess-international.com/?p=19045 
Artur mailt dat hij begonnen is met een eigen videokanaal. In Duits, mogelijk later in Engels. 
Meer informatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Artur_Joesoepov 
Site Joesoepov: http://www.jussupow-schachschule.de 
 

 
 

Tigersprung Turnier 
Artur Joesoepov meldt: 
We will do an international tournament (actually already 3d time ) for the small kids U8. May be 
somebody from Holland would be interested? 
Here is the link to our page, with informations about the tournament: 
http://www.jussupow-schachschule.de/3-Tigersprung-Turnier-2020 

https://www.youtube.com/watch?v=IFtkzd56RJk
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/284-connection-1-chess-experience
https://www.chess-international.com/?p=19045
https://nl.wikipedia.org/wiki/Artur_Joesoepov
http://www.jussupow-schachschule.de/
http://www.jussupow-schachschule.de/3-Tigersprung-Turnier-2020/


Divers nieuws  

 
- 12th Batavia Amsterdam Chess Tournament 
- Apeldoorns team in NK snelschaken voor clubteams 2020 
- Thomas Beerdsen in Kragerø 
- Voorbereiding Giri FIDE Candidates 2020  
- Castle Project final version 
- Die neue Wiener Schachkultur 
- Schaken als esport 
- Tekenfilm over de Polgar zusters 
- Schaakprogramma’s Abdi 

 

 

 
 
12th Batavia Amsterdam Chess Tournament 
http://batavia1920.nl/chess  
Vrijdag 21 februari eerste ronde. Partijen live te volgen. Publiek is uiteraard ook welkom in het café. 
Apeldoornse inbreng: IM Nico Zwirs speelt, IM Merijn van Delft toernooidirecteur. 
Hieronder foto’s van Lennart Ootes (eerste drie) en Merijn van Delft (laatste vijf) van het Hands and 
Brains toernooi donderdagavond 20 februari. 
 

 

http://batavia1920.nl/chess


 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

Apeldoorns team in NK snelschaken voor clubteams 2020 
www.teamblitz.nl 
Overzicht deelnemers: https://teamblitz.nl/deelnemers 

http://www.teamblitz.nl/
https://teamblitz.nl/deelnemers


 

 

 
 
Thomas Beerdsen in Kragerø Resort Chess 2020 
Dubbelrondig toernooi van 19 – 23 februari met de mogelijkheid een GM-norm te halen. 
Vorig jaar haalde IM Thomas Beerdsen in dit toernooi in Noorwegen zijn eerste GM norm. 
Dit jaar staat Thomas als zevende geplaatst: Link naar site en deelnemersveld 
 
Partijen zijn live via o.a. FollowChess en www.chess24.com  (Kragero Resort Title) 
Facebook: https://www.facebook.com/kragerosjakklubbungdom 

 
Voorafgaand aan het toernooi heeft Thomas een snelschaaktoernooi gewonnen met 9 uit 9, 
waardoor zijn FIDE Blitzrating naar 2585 stijgt. Liam Vrolijk werd 7e met 6 uit 9. 
Zie Uitslagen snelschaken Kragero  
Twee foto's van Thomas Beerdsen in snelschaaktoernooi 
 

 

 
Trainingskamp. (Foto Alina l’Ami) 

http://turneringsservice.sjakklubb.no/enrolled.aspx?TID=KrageroResortChess2020-KrageroSjakklubbUngdom
http://www.chess24.com/
http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=KrageroResortChessBlitzNGP2020-KrageroSjakklubbUngdom
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkNsNwDAIAzeqeBnC~%3BotVBcX9PXG2EwPQfqCR6SftsQWi1V0WuAADtAmiVwkqvopfUKHuAskLFKP0uSC3Fqw1TIYplVqFGRmz41yl2r~_LNuGOrS0qJgNSqOiA01yau5RvsZodygvfDLDFd9jf4j0Xof~_wbSn~_mEyo5Av3fUxv.bps.a.2555937854663928&type=1&__tn__=HH-R


 

Voorbereiding Giri FIDE Candidates 2020  
GM Anish Giri  heeft zich in Portugal voorbereid in een trainingskamp voor de FIDE Candidates met 
MuConsult Apeldoorn speler GM Erwin l’Ami en GM  Jorden van Foreest. De winnaar van het 
toernooi mag om de wereldtitel spelen met wereldkampioen GM Magnus Carlsen. 
https://www.fide.com/news/362 
https://fide.com/news/347 
Site Alina l’Ami: https://www.alinalami.com  
Artikel van Karel van Delft  over de rol van secondanten:  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten  
 

 

 
 
Castle Project final version 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=-J0VvB0m2hA&feature=emb_logo 

 

 

 
 
Die neue Wiener Schachkultur 
https://de.chessbase.com/post/die-neue-wiener-schachkultur 

https://www.fide.com/news/362
https://fide.com/news/347
https://www.alinalami.com/
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=-J0VvB0m2hA&feature=emb_logo
https://de.chessbase.com/post/die-neue-wiener-schachkultur


 

 

 
 

Schaken als esport 
Link site artikel schaken als esport 
 

 

 
 
Tekenfilm over de Polgar zusters 
Hoe drie Hongaarse zusjes de wereldtop bereikten. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=z-boJI3j9SY&feature=emb_logo 
 

 

 
 

Schaakprogramma’s Abdi 
www.thechessdrum.net/blog/2020/02/16/ethiopias-daniel-shawul-breaking-codes-in-computer-chess  
 

https://www.nbcnews.com/tech/video-games/fast-loose-culture-esports-upending-once-staid-world-chess-n1137111?cid=sm_npd_nn_tw_ma
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=z-boJI3j9SY&feature=emb_logo
http://www.thechessdrum.net/blog/2020/02/16/ethiopias-daniel-shawul-breaking-codes-in-computer-chess


Trainingsmateriaal 
 

- Caruana – Firouzja met gameviewer 
- The Complete Chess Swindler 
- 400 Weeks of great games 
- Duitse korte schaakfilms 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Caruana – Firouzja met gameviewer 
https://www.chess.com/news/view/firouzja-caruana-pro-chess-league  
 

 

 

https://www.chess.com/news/view/firouzja-caruana-pro-chess-league


 

The Complete Chess Swindler 
GM David Smerdon. Uitgever New In Chess. 
Swindling is not about luck. It’s a skill that can be trained. In this book, David Smerdon shows how 
you can use tricks from psychology to marshal hidden resources. 
Preview:  
www.newinchess.com/the-complete-chess-swindler?mc_cid=005b5b54b7&mc_eid=ef33899c91  

 

 

 
 

400 Weeks of great games 
IM Merijn van Delft heeft deze week zijn 400e woensdagavond analyse op PlayChess gegeven. In die 
analyse behandelt hij online van 20 – 21 uur een actuele partij. Je ziet Merijn en een bord in beeld en 
het publiek kan met hem chatten.  
Meer info:  
https://en.chessbase.com/post/the-game-of-the-week-2020-400 
https://videos.chessbase.com/index 
https://videos.chessbase.com/game-of-the-week 
 
 

 

http://www.newinchess.com/the-complete-chess-swindler?mc_cid=005b5b54b7&mc_eid=ef33899c91
https://en.chessbase.com/post/the-game-of-the-week-2020-400
https://videos.chessbase.com/index
https://videos.chessbase.com/game-of-the-week


Duitse korte schaakfilms  
Walter Rädler meldt in zijn nieuwsbrief: 
Als Vizepräsident DSB Verbandsentwicklung habe ich den Filmwettbewerb initieert, ich finde die 
Filme traumhaft. 
Was kann ich mit Schachfiguren alles machen? Toller Film!! 
https://www.youtube.com/watch?v=fzBucMAoMg8 
Be equal, play chess! Ein echter Lagassee! Er ist sehr gut und wird besser und besser! 
https://www.dropbox.com/s/2xcf0p0bk3o8k10/Be%20Equal%20Play%20Chess.mp4?dl=0 
Tolle Kameraführung, nette Story!  
https://positiongames.com/chess.mp4 
Das ist Schach! Imagefilm der DSJ – auch extrem gute Arbeit 
https://www.youtube.com/watch?v=xZTSx55-3N0 
Schach aus einem anderen Blickwinkel – von der DSJ, sehr gut gemacht 
https://www.dropbox.com/s/9laogd2lhpkn4c0/DSJ%20Imagefilm%20Lars%20Drygajlo.avi?dl=0 
Komm doch mal spielen! Mein Favourite, einfach wunderschön und stimmig!  
https://www.dropbox.com/s/1jr9mnzq41jk5we/KWaisburd_Schach_Kommdochmalspielen.mp4?dl= 
Schachferienlager: So soll es sein, das Ferienprojekt wird gut dargestellt 
https://youtu.be/Qmng9yMgPqM 
Ein Turnierfilm aus Berlin: 
https://youtu.be/DAoBZZqDK8s 

Aanmelden voor nieuwsbrief van Rädler: https://bayerische-schachjugend.de of wraedler@aol.com  
 

 

 
 
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. 
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https://www.dropbox.com/s/1jr9mnzq41jk5we/KWaisburd_Schach_Kommdochmalspielen.mp4?dl=
https://youtu.be/Qmng9yMgPqM
https://youtu.be/DAoBZZqDK8s
https://bayerische-schachjugend.de/
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http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
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Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
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/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/


 

Kalender en sites     

- 20 februari - 1 maart - 12th Batavia Amsterdam Chess Tournament 
http://batavia1920.nl/chess  

- 22 februari Veenendaal 8e Martien Rood toernooi, folder zie ook onder aan deze nieuwsbrief 
https://veenendaalvsv.com/martien-rood-jeugdtoernooi  

- 22 februari Zutphen Tiende Torenstad toernooi www.schaakgenootschapzutphen.nl 
- 27 en 28 februari Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak 

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

- 28 februari 6e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen  

- 29 februari Rapid toernooi De Zeven Pionnen www.de7pionnen.nl  
- 8 maart Masterclass GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren 
- 21 maart NK snelschaken voor clubteams Amsterdam www.teamblitz.nl  
-  21 maart ASV voorjaarstoernooi  www.asv-schaken.nl/voorjaarstoernooi 
- 22 maart 2020 Vierde MSA training Engelse Aanval Denksportcentrum Apeldoorn 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
- 29 maart Masterclass Jeroen Noomen: Stockfish 
- 19 april Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief 
- 25 april MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap  

https://muconsult-rapidtoernooi.blogspot.com  
- 9 april Het Bolwerk jaarlijks toernooi voor wijken Het Woudhuis en Osseveld 
- 4-14 juni Schaakweek Apeldoorn 2020 Denksportcentrum Noord www.schaakweek.nl  
- 14 juni Apeldoorns Kroegloperstoernooi  https://kroegloperstoernooi.blogspot.com 

 
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   
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-2020.html 
 

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020 
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 
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Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd 
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 
Open NK G voor speciale doelgroepen 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen 
Schaakweek www.schaakweek.nl 
 
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn 
 
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
IM 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 
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com 
 
IM Max Warmerdam 
https://www.twitch.tv/xamax2000 
 
IM 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 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   
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Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club 
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour 
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com 

 

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 
www.chessity.com  
www.teamblitz.nl  (NK snelschaken clubteams) 
 
Engels 
www.chess24.com  
www.chess.com, www.chess.com/tv  
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  (pgn’s van partijen downloaden) 
https://www.chess-site.com 
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu  
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3  
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.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) 
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder 
 
België 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina) 
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https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  
 
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
 
Eindspelstudies 
ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.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  (tweedehands) 
https://www.raindroptime.com 
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