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Zestiende nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn    
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. 
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven te lezen. 
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.  
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 178 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (540 leden) en 
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden. 
 
 

The Boss is back voor drie snelschaakpartijen 
www.chessdom.com/garry-kasparov-to-face-the-top-three-finishers-of-the-2016-us-championships 

 
 

 
Is …Pxe4 goed? 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.chessdom.com/garry-kasparov-to-face-the-top-three-finishers-of-the-2016-us-championships


 

 
Hoe beoordelen we deze stelling? Wat herkennen we?  
 
 

 
Deelnemers krijgen een stelling 30 seconden te zien en proberen deze dan te reconstrueren. 



 
Wat is het plan voor wit? 
 
 

 
IM Merijn van Delft bespreekt eigen partij uit KNSB-competitie. 
 



 
Nico Zwirs met groep 2 Stertraining. 
 
 

 
Semi-blindschaken met pokerfiches. 



 
Semi-blindschaken met pokerfiches. 
 
 

 
Semi-blindschaken met pokerfiches. 
 
 

 



Stertrainingen met experimenten patroonherkenning en semi-blindschaken 
De vijfde Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn vonden plaats op zondag 10 januari 2016 in 
Denksportcentrum Apeldoorn. Deelnemers krijgen een uitgebreid trainingsverslag. Hier vermelden 
we kort wat we ongeveer hebben gedaan. 
We zijn begonnen met individuele coachingsgesprekken met deelnemers en hun ouders. 
Niets is zo praktisch als een goede trainingstheorie. Daarom doen we experimenten en laten we 
trainingsvormen ervaren. Zie hier onder twee video’s die Karel gemaakt heeft tijdens de training. 
 
Groep 1A:  
Het groepje besprak met Merijn diverse openingen en strategie (wat is je plan). 
Uitgangspunt zijn drie gouden regels: 1. Pion in het centrum, 2. Stukken ontwikkelen, 3. Koning veilig. 
In het middenspel wil je natuurlijk het liefst aanvallen (soms moet je verdedigen). Als dat niet kan, is 
je plan om je stelling te verbeteren: 1. Centraliseren, 2. Ruimte winnen, 3. Stukken beter neerzetten. 
Als de pionnenstructuur in het centrum vast staat, moet je op zoek naar breekzetten. 
In het eindspel is het belangrijk dat je koning weer actief meedoet.  
Merijn adviseert om niet altijd Italiaans (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5) te spelen, maar allerlei 
verschillende dingen uit te proberen. 
De deelnemers hebben een pgn-bestand met de zetten gekregen. 
Karel besprak een eindspelstelling van GM Wei Yi. We bespraken een partij van Sietse. We leerden 
ook een schijnoffer in die opening. Tegelijk leerden we hoe je zo’n partij in Fritz kan invoeren. 
Informatie over Fritz staat in databank op site www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Via www.chess.com kun je correspondentieschaak spelen. Karel liet een paar eigen partijen zien. 
Daarnaast bespraken we nog een paar dingen. Bijvoorbeeld het nieuwe boek ‘Wij presenteren de 
koning’ van IM Yochanan Afek  en IM Hans Böhm. 
 
Groep 1B: 
Het groepje besprak met Merijn diverse openingen en strategie. Zie verder verslag groep 1A. 
Het was alleen iets uitgebreider. Merijn adviseert veel openingen uit te proberen.  
Karel deed een experiment patroonherkenning met de jongens. Tijdens de training hebben we daar 
onderstaande video van gemaakt. 
Verder hebben we gesproken over hoe je een pgn opslaat in Fritz. We hebben stellingen van Wei Yin 
en William besproken. Tata: live commentaar www.chess24.com. We hebben het boek ‘Wij 
presenteren de koning’ van Afek en Böhm gezien. Voor tactiekstudie gebruiken de jongens onder 
andere www.chess.com en www.liches.org. We hebben de stelling van Saavedra herhaald. 
 
Groep 2:   
Tijdens de 5e training van dit seizoen zijn we begonnen met het maken van een trainingsschema. 
Eerst heeft iedereen al zijn/haar schaakactiviteiten opgeschreven en vervolgens een takenlijst 
gemaakt voor aankomende week. Hierna is er een stelling uit een partij van Elmar beoordeeld en 
geanalyseerd. Na de pauze werd er geschaakt met pokerchips. De pokerchips staan op de velden 
waar de stukken staan en door in deze vorm 2 partijen te spelen leren de kinderen vooruit denken en 
vervolgens het oordelen over de stellingen. Dit was een leuke nieuwe trainingsvorm en dit werd door 
de groep als leuk, maar ook een beetje raar ervaren. 
 
Groep 4:  
Is door gegaan op het thema techniek en heeft de partij Van Delft-Wemmers diepgaand bekeken.  
Vorige keer ging het om het verzilveren van klein, positioneel voordeel (loperpaar). Dit keer over 
structureel voordeel (betere pionnenstructuur) en het tot winst voeren van een stelling met 
pluspion. De conclusie is dat er een moment komt dat er scherp gerekend moet worden. 
Techniek houdt in dat je zowel conceptueel kunt denken maar ook heel concreet kunt rekenen. 
Het laatste deel van de training heeft het groepje semi-blindschaak gedaan met pokerchips. 
Blindschaak is een trainingsvorm om visualiseren te trainen. Een andere goede oefening is 
schaakboeken lezen zonder bord erbij. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.chess.com/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.liches.org/


 
Visualiseren en geheugen oefenen via semi-blindschaken: 
www.youtube.com/watch?v=coNcF557-M8&feature=youtu.be  
 

 
Experiment patroonherkenning: 
www.youtube.com/watch?v=ffBgxaR7zv8&feature=youtu.be  
 
Links patroonherkenning:  

- Video ‘My Brilliant Brain’ Susan Polgar: www.youtube.com/watch?v=2wzs33wvr9E 
- Video ‘Memory for chess positions’ www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc 
- Databank www.chessgames.com met ‘kibitzers corner’. 
- Priyomes: http://chessimprover.com/mastering-priyomes-a-key-to-chess-improvement 
- Chabris: http://theinvisiblegorilla.com/blog/2012/02/15/how-experts-recall-chess-positions  
- Wikipedia:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Patroonherkenning_%28schaken%29  
- Wikipedia A.D. de Groot: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Groot 
- ChessBase: http://en.chessbase.com/post/adriaan-de-groot-che-psychologist-1914-2006-   
- Proefschrift A.D. de Groot: www.dbnl.org/tekst/groo004denk01_01/groo004denk01_01.pdf  

 
Links leerstrategieën en geheugen: 

- www.ou.nl/documents/10815/36324/OI_2013_3_PratischArtikel.pdf 
- http://robsegers.blogspot.nl/2014/06/oefenstrategieen-uit-de.html  

 
Algemene informatie over de Stertrainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 

Stertrainingsdeelnemer Wessel Adema stuurde een partij die hij tijdens het OSBO PJK verloor van Tristan van 
der Schaaf (ook deelnemer aan de Stertrainingen). Wessel koos de partij omdat hij deze het interessants vindt. 
Van der Schaaf, Tristan - Adema, Wessel [D06] PJK D, 29.12.2015 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 Lf5 5.Lg5 e6 6.e3 Lb4 7.Ld3 Pbd7 8.Lxf5 exf5 9.0–0 0–0 10.a3 La5 11.b4 Lc7 
12.Dd3 De7 13.c5 f4 14.e4 dxe4 15.Tfe1 h6 16.Lxf6 Dxf6 17.Txe4 Tae8 18.Tae1 Dg6 19.Dd2 Pf6 20.Te7 Tc8 
21.a4 Tfe8 22.b5 a6 23.b6 Ld8 domme zet Lb8 heel veel beter 24.Txe8+ Pxe8 25.Txe8+ Kh7 26.Pe5 Df6 
27.Dd3+ g6 28.Dh3 Dg5 29.Pf3 Df5 30.Dxf5 gxf5 31.Pe5 Kg7 32.Pe2 opgegeven door zwart 1–0 

http://www.youtube.com/watch?v=coNcF557-M8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ffBgxaR7zv8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2wzs33wvr9E
http://www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc
http://www.chessgames.com/
http://chessimprover.com/mastering-priyomes-a-key-to-chess-improvement
http://theinvisiblegorilla.com/blog/2012/02/15/how-experts-recall-chess-positions
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patroonherkenning_%28schaken%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Groot
http://en.chessbase.com/post/adriaan-de-groot-che-psychologist-1914-2006-
http://www.dbnl.org/tekst/groo004denk01_01/groo004denk01_01.pdf
http://www.ou.nl/documents/10815/36324/OI_2013_3_PratischArtikel.pdf
http://robsegers.blogspot.nl/2014/06/oefenstrategieen-uit-de.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
Proefles beginners schaakschool in Het Bolwerk. 
 
 

 
Aandacht voor proefles in Apeldoorns Stadsblad. Foto van moeder Louise. 



 
Stap 1 groep in Het Bolwerk. Twee partijtjes en een simultaan. 

 

 
Jelle en Gerben demonstreren hun uitvinding ‘Husselschaak’. Zie ook de video. 

 
Schaakschool in Het Bolwerk met nieuwe beginnersgroep 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 
De zeventiende training (6 januari) waren er totaal acht kinderen.  
Het eerste groepje bekeek foto’s van de nieuwsbrief, deed een quiz van Stap 1 hoofdstuk 10 en 
bekeek cdrom SchaakMat (bloemen slaan met dame en vier tegen vier pionnen). Aan het begin en 
eind van de les was er vrij schaken. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


Het tweede groepje bekeek een filmpje over Banter blitz, deed Stap 2 hoofdstuk 3 (penning). We 
speelden een partij tegen www.sparkchess.com (Multiplayer) en bespraken hoe je een pgn opslaat 
en de pgn in Fritz importeert. Bij het spelen tegen Sparkchess werd eerst beargumenteerd waarom je 
een zet zou spelen. 
 
De achttiende training (13 januari) waren er totaal 19 kinderen. Er was een proefles voor een 
beginnersgroep. Er kwamen 12 nieuwe kinderen. Een paar kinderen kunnen al een beetje schaken, 
een paar weten nog niets. Karel heeft een paar dingen uitgelegd via het boekje ‘Ik leer schaken’. Een 
aantal kinderen heeft het spelletje ‘Dame tegen acht pionnen’ gespeeld. Een paar kinderen hebben 
een partijtje tegen elkaar gespeeld. Zo kreeg Karel een idee van het niveau van de kinderen. Op het 
eind hebben we via laptop en beamer een aantal zetten gespeeld tegen schaakprogramma ‘Schaken 
is cool’. Daarbij leerden kinderen wat verstandige zetten zijn en hoe stukken gaan. 
Alle kinderen hebben businesskaartjes gekregen met adressen van schaaksites van Karel. Via 
www.schaaktalent.nl kun je onder de button ‘Leren schaken’ de film ‘Lang leve de koningin’ vinden. 
De kinderen die zich de volgende les voor tien weken inschrijven krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Veerle was assistente. Ze hielp kinderen met het spelletje ‘Dame tegen acht pionnen’. Ze heeft ook 
een videoverslag gemaakt: www.youtube.com/watch?v=Z09tAcPn7qI&feature=youtu.be.  
Groep Stap 1 begon met vrij schaken. Daarna deden we een les uit Stap 1 (tweevoudige aanval) en 
we maakten in duo’s zeven oefeningen. Alle duo’s hadden vijf punten. We bekeken ook de cdrom 
SchaakMat, waarbij we om beurten oefeningen met paardensprong en ‘oppositie’ deden. Koningen 
mogen niet naast elkaar staan (‘kings don’t kiss’), maar ze kunnen elkaar wel de doorgang 
versperren. We eindigden met vrij schaken.  
Gerben en Jelle hebben een uitvinding gedaan: Husselschaak. Ze demonstreren het in een video: 
www.youtube.com/watch?v=7RwqE-lEyaQ&feature=youtu.be. 
Groep Stap 2 bestaat uit twee deelnemers. We hebben het onderwerp ‘uitschakelen van verdedigers’ 
besproken en oefeningen gemaakt. Karel speelde ook Banter blitz met Jonne. Jonne had vier minuten 
bedenktijd en Karel één. Tijdens het spelen vertelde Karel hoe hij dacht over de stelling. 
 

  Veerle legt Troyis uit. 
 
De negentiende training (20 januari) waren er totaal 14 kinderen. 
Groep Stap 1 begon met vrij schaken. Karel toonde stikmat en hoe je via Fritz een stelling opzet. We 
bekeken de video Husselschaak van Gerben en Jelle. We bekeken de site van het Tata-toernooi. We 
hebben Stap 1 hoofdstuk 12 (pat, mat) in quizvorm behandeld. We bespraken Wisselschaak. Jasmine 
en Veerle hebben ‘Schooltjesschaak’ bedacht (video komt later). We eindigde met vrij schaken.  
Groep Stap 2: Stap 2, H5, mix opgaven en schaken met andere kinderen. Ook cdrom ‘Schaakmat’. 
Groep beginners: zes kinderen. Ze kregen het boekje ‘Ik leer schaken’. We deden  de eerste drie 
hoofdstukken van Stap 1. Kinderen oefenden om beurten met een stelling. De anderen dachten mee. 
We hebben www.troyis.com gedaan. We hebben de Tata-site bekeken en Karel vertelde over Hou 
Yifan. Karel speelde een partijtje tegen programma ‘Schaken is cool’, de kinderen bedachten zetten. 
Karel hielp via vragen en suggesties. Het programma kun je vinden via www.schaaktalent.nl (button 
‘Leren schaken’). We eindigden met vrij schaken: mini-games of partijtjes. De sfeer zit er goed in. 
Luuk staat op Facebook: hij heeft oranjeband met judo gehaald en als cadeau een schaakspel 
gekregen. Veerle gaat thuis een schaaktoernooitje organiseren met een paar van haar klasgenoten. 
 
 

http://www.sparkchess.com/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=Z09tAcPn7qI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7RwqE-lEyaQ&feature=youtu.be
http://www.troyis.com/
http://www.schaaktalent.nl/


 
 
Uitleg over Sparkchess en tactische oefeningen op cbs Oud Zandbergen 
In klas H1 van cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide spelen kinderen regelmatig competitie met het 
programma www.sparkchess.com. Veel onderdelen van de site zijn gratis. Je leert ook gelijk Engels. 
Je kunt op diverse niveaus tegen computers spelen. Daarnaast kun je tegen echte mensen spelen. De 
spelersaccount van de kinderen is de naam van een dier of kleur. Ze beginnen de naam van hun 
spelersaccount met ‘oz’. Daardoor kunnen ze elkaar snel herkennen in de spelerslijst op de site.  
In de lessen laat schaakleraar Karel vaak kinderen iets uitleggen. Zo leren ze sociale vaardigheden 

(zoals communiceren en samenwerken). Ook maken we soms een instructievideo van activiteiten. 
Fenna geeft uitleg over Sparkchess: www.youtube.com/watch?v=yZ3CHzpxNhg&feature=youtu.be.  
Als je klaar bent met een partij, kun je die in ‘pgn’-formaat opslaan op je laptop. Met een usb-stick 
kunnen kinderen die partij aan juf Jolien geven. Die mailt af en toe partijen naar meester Karel. Hij 
voert partijen in in het programma Fritz. Via het digibord presenteren we partijen en die bespreken 
we dan met de klas. We bespreken niet de hele partij, maar een paar leerzame stellingen. 
 

 
 

http://www.sparkchess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yZ3CHzpxNhg&feature=youtu.be


In veel lessen op basisscholen bespreekt Karel van Delft een tactisch thema uit de Stappenmethode. 
Hij toont enkele voorbeelden op een digitaal bord. Dan maken kinderen in duo’s een paar oefeningen 
die op het digitale bord geprojecteerd zijn. Karel stuurt het denken via vragen (ontdekkend leren). Zo 
leer je waar je op moet letten (patroonherkenning) en hoe je tot een oplossing komt (zoekstrategie). 
Daarbij geldt altijd de ‘oversteekregel’: net als in het verkeer moet je eerst opletten of gevaar dreigt. 
Na een halve minuut gaat een stopwatch af. Antwoorden schrijven kinderen op een quizformuliertje.  
Je partner is degene tegen wie je die dag competitie speelt. Van de scores houdt Karel een 
klassement bij. Zwakkere kinderen profiteren qua score van samenwerken met betere. Doordat 
zwakkere ook met zwakkere en sterkere met sterkere kinderen duo’s vormen, komt er uiteindelijk 
een betrouwbaar klassement. Dat is voor de leraar handig om zich een beeld te vormen van de 
niveaus (uiteraard let hij ook op bij het beantwoorden van vragen). Bij iedere oefening noemen een 
paar kinderen hun oplossing. Daarbij vraagt de leraar af en toe door en geeft hij extra toelichting. 
Belangrijk is om kinderen voldoende antwoordtijd te geven. Soms moet de leraar kinderen over hun 
schroom (faalangst) heen helpen. Fouten maken is niet erg, daar leer je van. Eerst leren en plezier, 
dan komt scoren en winnen later vanzelf. 
In klas H1 van cbs Oud Zandbergen Eline is trots op de tekeningen die ze op het quizformulier heeft 
gemaakt. Ze vroeg of het formuliertje in deze nieuwsbrief mag komen. 
 
 

 
Veel werkvormen staan beschreven in ‘Schoolschaken’: preview www.schaaktalent.nl. 

 

http://www.schaaktalent.nl/


 
Snelschaaktoernooi klas L1 De Lettertuin.  
 
 

 
Meester Frans doet ook regelmatig mee. 



  Vierkamp 
 

Snelschaaktoernooitje en vierkampen in klassen De Lettertuin 
In de klassen L1 en L2 van De Lettertuin in Ede hadden we twee weken geen internet. We hebben 
van de nood een deugd gemaakt en toernooitjes gedaan. Dat is weer eens wat anders dan 
competitie en ook een nuttige ervaring. We hebben 7 januari een snelschaaktoernooi gespeeld (drie 
ronden, indeling met Sevilla). Dat zouden we 11 januari verder spelen. De laptop van Karel deed het 
echter niet, dus konden we niet indelen. Het probleem was dat de accu van de laptop dood is en 
daarom moet hij aan een stroomkabel. Een dag eerder had Karel na trainingen zijn beamerkabel 
verwisseld met de laptopkabel. Wat doe je dan? Vierkampen! Dat kan via een simpel schema.  
Zie voor een videoverslag www.youtube.com/watch?v=sgaGtB44faE&feature=youtu.be.   
 
 

 
Mats (links vooraan) met Fadi en Jeroen tijdens vierkamp op school. 
 

Leerlingen sturen soms een partij naar schaakleraar Karel van Delft. Mats heeft thuis een partij 
gespeeld via www.sparkchess.com en opgeslagen in pgn. Hij heeft de partij naar Karel gemaild om 
deze in de klas te bespreken. Karel heeft er een paar opmerkingen en varianten bij gezet. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sgaGtB44faE&feature=youtu.be
http://www.sparkchess.com/


  
Beste variant voor zwart 1 2…Db6 
 
scotsman - matsdejong 
www.sparkchess.com http://www.sparkchess.com, 31.12.2015 
1.d4 d5 2.Pf3 Pc6 3.e3 Lg4 4.Le2 Pf6 5.h3 Lh5 6.Pe5 Pxe5 7.dxe5 Lxe2 8.Dxe2 Pe4 [8...Pd7] 9.Pd2 [9.Db5+] 
9...g6 [9...Dd7 plan 0–0–0] 10.Pxe4 dxe4 11.Db5+ c6 12.Dxb7 Dc8 [beste variant voor zwart 12...Db6 13.Dxa8+ 
Kd7 14.Ld2 Lg7 15.0–0–0 Kc7 16.Dxh8 Lxh8] 13.Dxc8+ Txc8 14.0–0 wit geeft voordeel weg [14.b3 Lg7 15.Lb2] 
14...Lg7 15.f3 exf3 16.Txf3 Lxe5 17.Ld2 0–0 18.h4 [18.Lc3] 18...Lxb2 19.Taf1 Lf6 20.h5 Lg7 21.Lb4 Tc7 22.La5 
Td7 23.Le1 Td5 24.Lh4 e6 25.Le7 Te8 26.Txf7 Tf5 [26...Td7] 27.T1xf5 [27.T7xf5 andere toren maakt wereld van 
verschil] 27...exf5 28.Lg5 Kxf7 29.h6 Lf8 30.Kh2 Te4 31.Kh3 Tg4 Line 

 
 

 
 
De Lettertuin in Ede heeft maandags na schooltijd een schoolschaakclub. Hein Bouwmeester speelde 
banter blitz met Jelle. Zie www.youtube.com/watch?v=LonzXaisjts&feature=youtu.be.  
Voor wekelijkse verslagen zie www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.  
  

http://www.youtube.com/watch?v=LonzXaisjts&feature=youtu.be
http://www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin


 
Schoolschaakclub De Lettertuin bekijkt de site van het Tata Steel Chess Tournament. 
 
 

 
 

eFXO wint in Utrecht 
Het team eFXO won zaterdag 9 januari nipt in Utrecht met 5,5-4,5. Het team voert nu klasse 1B aan 
en ligt op koers om weer terug te keren naar de Meesterklasse. 
Zie voor verslag IM Stefan Kuipers www.schaakstad-apeldoorn.nl en voor foto’s Ed van der Meulen: 
https://picasaweb.google.com/100567483639025738146/KNSBCompetitieRonde509?noredirect=1  
De partijen staan in een pgn-bestand op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
KNSB overzicht: www.schaakbond.nl/data/competitie/2015-2016/1B/R5.html 
 
Merijn van Delft heeft zijn partij tegen Xander Wemmers geanalyseerd. Een gewonnen stelling ook 
winnen lukt niet altijd. Het levert wel leerzame inzichten op. 
 
Van Delft, Merijn (2417) - Wemmers, Xander (2333) [C84] 
KNSB 1b (5), 09.01.2016 [Van Delft] 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 [Twee borden verderop zat Stefan tegen het taaie 3...Pf6 aan te kijken.] 4.La4 Pf6 
5.0–0 Le7 6.d3 b5 7.Lb3 d6 8.a3 Le6 9.Pc3!? Een spontane ingeving achter het bord. [Ik wist dat ik 9.Lxe6 fxe6 
10.Pbd2 in mijn file had staan, maar ik had geen zin in deze structuur.] 9...Lxb3?! Deze ruil is verdacht. In 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://picasaweb.google.com/100567483639025738146/KNSBCompetitieRonde509?noredirect=1
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaakbond.nl/data/competitie/2015-2016/1B/R5.html


tegenstelling tot de ruil op e6 is wit nu degene die een halfopen lijn krijgt. [9...0–0 leidt met zetverwisseling tot 
een normale theoretische stelling.] 10.cxb3 Pd4 11.Pxd4 exd4 12.Pd5 Ik wilde het zo simpel mogelijk houden. 
[12.Pe2 c5 13.Pg3 was ik aanvankelijk van plan en geeft wit ook interessant spel.] 12...Pxd5?! Nu blijft zwart 
met structurele problemen op de damevleugel zitten. [12...0–0 13.Pxe7+ Dxe7 14.Lg5 h6 15.Lh4 leek ons na de 
partij ook beter voor wit, maar verdient misschien toch de voorkeur.] 13.exd5 0–0 14.Ld2 Dd7 15.Df3 De witte 
stelling speelt zich vanzelf. Uiteraard wil ik een toren op c6 planten. 15...Tae8!? Xander besluit nog wat 
schepen achter zich te verbranden en tegenspel te zoeken op de koningsvleugel. [Passief verdedigen met 
15...a5 16.Tac1 Ta7 moet je maar net van houden.] 16.Tac1 f5?! Maar dit kan de zwarte stelling eigenlijk niet 
meer hebben. [16...Ld8 17.Tc6 Te5 gevolgd door torens verdubbelen op de e-lijn ziet er gezonder uit.] 17.Tc6 
f4?! En nu staat wit gewonnen lijkt me. [17...g5 is wellicht een betere poging.] 18.Te1 Het leek me wel goed om 
een paar torens te ruilen. Meteen slaan op a6 kan ook. 18...Ld8 19.Txe8 Dxe8 20.Txa6 g5 21.h3 Hier en op de 
volgende zetten kan wit ook beginnen met zijn a-pion te rennen. 21...h5 22.Ta8 Dg6 23.De4 Df7 [23...Dxe4 
24.dxe4 Lf6 25.Txf8+ Kxf8 26.Kf1 d3 en hier had ik 27.Lc3 gepland.] 24.Dxd4 Wit dreigt nu met Lc3 een 
mataanval op te zetten, dus zwart moet wel blijven ruilen. 24...Lf6 25.Txf8+ Kxf8 26.De4 Lxb2 27.a4 bxa4 
28.bxa4 Hier is het eerste deel van de partij klaar, wit staat duidelijk gewonnen. Hier had ik nog 10 min over 
(plus 30 sec per zet) en Xander nog 4 min. De stelling leek me dermate makkelijk gewonnen dat mijn 
concentratie wat verslapte. 28...h4 Anders doet wit een keer h4. 29.a5 [29.Db4 is niet zo overtuigend als we na 
de partij dachten.] 29...Df6 30.a6 Ld4 31.La5 [31.Lc3 kon ik niet goed niet overzien, aangezien ik zelf inmiddels 
nog maar 4 min had. 31...Lxc3 (31...Lxf2+ 32.Kxf2 Dxc3 en nu wandelt wit met 33.Kf3 de zwarte stelling binnen.) 
32.a7 Dd8 In de analyse na de partij kwam Arthur snel met 33.Dc4! Da8 34.Dxc7 hetgeen overigens de enige 
manier is.] 31...Lc5 32.d4 Lxd4 33.Lxc7 Lc5 34.La5 [34.De6 wint ook: 34...Da1+ (34...Dxe6 35.dxe6 La7 36.Lxd6+) 
35.Kh2 Dxa6 (35...Lxf2 36.Lxd6+ Kg7 37.Le5+) 36.Ld8 Lxf2 37.Le7+ Kg7 38.Df6+ Kh7 39.Df7+ Kh6 40.Lf8#] 
34...Da1+ 35.De1 Dd4 36.Dd2 Hier wilde ik één keer de zetten herhalen. [36.Lc3 Dxd5 37.Db1 is waar ik over na 
zat te denken.; 36.Ld8! wint onmiddellijk en was het meest zuivere einde van de partij geweest. De pointe is 
36...Dxd5 37.De7+ Kg8 38.Dxg5+ met dameruil.] 36...Dc4 [36...Da1+ 37.De1 Dd4 is bovengenoemde 
zetherhaling.] 37.Db2 Dxa6 38.Df6+? Dit is objectief gezien nog in orde, maar het maakt de winst praktisch 
gezien erg lastig. [Wederom is 38.Ld8! de zet.] 38...Ke8 39.De6+ Kf8 40.Df6+ Ke8 Tijdcontrole gehaald, de 
stelling is nog steeds gewonnen, maar verre van eenvoudig. 41.Dg6+ Kf8 42.Df5+ [42.Lc3 Da2 (42...De2 43.Lg7+ 
Ke7 had ik gezien, maar hier miste ik 44.Lf6+! (Ik zag alleen 44.Dxg5+ Kf7! met een aardig remise-mechanisme: 
45.Df6+ Kg8 46.Df8+ Kh7 47.Dh8+ Kg6 48.Dh6+ Kf7) 44...Kd7 45.Df7+ Kc8 46.De6+ met dameruil en wint 
onmiddellijk.) 43.Lg7+ Ke7 44.Dxg5+ Kf7 45.Df6+ Kg8 46.Df8+ Kh7 47.Dh8+ Kg6 en hier kan wit het remise-
mechanisme doorbreken met het studieachtige 48.Lb2!] 42...Ke8 43.De4+ Kf8 44.Lc3? Nu wint het niet. 
[Terugkeren naar bovengenoemde variant met 44.Df5+ Ke8 45.Dg6+ Kf8 46.Lc3 is hier geboden.] 44...Da2 Hier 
besefte ik dat er niet meer in zat dan eeuwig schaak. Gelukkig stond het inmiddels 5-4 voor ons. 45.Df5+ Ke8 
46.Dc8+ Ke7 47.Dc7+ Ke8 48.Dc8+ Ke7 49.Dc7+ ½–½ 

 
 

 
Team Gymnasium Nederlands kampioen voortgezet onderwijs  tijdens Tata, prijsuitreiking met GM Anish Giri. Spelers 
vlnr Dries Wedda, Xiao Hao Buitenhuis, Casper Wouters, Mick van Randtwijk en Thomas Beerdsen. Foto’s  Rick Wouters. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

Gymnasium Apeldoorn Nederlands kampioen voortgezet onderwijs 
Het schaakteam van Gymnasium Apeldoorn werd vrijdag 15 januari Nederlands kampioen voortgezet 
onderwijs. De finale werd gehouden tijdens het Tata toernooi in Wijk aan Zee. 
 
Speler Dries Wedda meldt: 
 
Gymnasium Apeldoorn Nederlands kampioen schoolschaken 
Het team van Gymnasium Apeldoorn is schoolschaak-kampioen van het VWO. De titel is 15 januari 
behaald tijdens het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Het team bestaat uit Thomas 
Beerdsen, Mick van Randtwijk, Dries Wedda, Casper Wouters en Xiao Hao Buitenhuis. 
 
Elke ronde was één van de vijf Apeldoornse spelers reserve, behalve eerste-bordspeler Thomas 
Beerdsen.  
Vooraf was duidelijk dat er drie ongeveer gelijkwaardige titelkandidaten waren: het Gymnasium 
Apeldoorn, het Wartburgcollege en het Murmellius Gymnasium.  
 
Ronde 1 won Gymnasium Apeldoorn met 3-1 van het Murmellius Gymnasium. 
Ronde 2 bracht een afgetekende 4-0 overwinning van het Gymnasium Apeldoorn op het St-
Maartenscollege. 
Ronde 3 had Gymnasium Apeldoorn weinig moeite met Stedelijk Gymnasium Haarlem, het werd 3½ - 
½. Thomas Beerdsen bracht in deze ronde een spectaculair dameoffer tegen Derk Kouwenhoven. 
Ronde 4 speelde Gymnasium Apeldoorn 2-2 gelijk tegen het Wartburgcollege, dat later de nummer 
twee werd. 
Ronde 5 kwam de 3-1 overwinning van Gymnasium Apeldoorn op het Erasmiaans Gymnasium 
moeizaam tot stand.   
 
Marco Beerdsen meldt: 
 
Gymnasium Apeldoorn wint Nederlands kampioenschap schoolschaken voor voortgezet onderwijs 
Voor de derde keer in de laatste vijf jaar heeft het Gymnasium Apeldoorn afgelopen vrijdag een 
Nederlandse titel gewonnen op het NK schoolschaken. In 2012 werd in het NEMO Science Center in 
Amsterdam de titel voor de eerste twee leerjaren gewonnen (VO II), en in 2014 werd de bovenbouw 
categorie gewonnen (VO I). 
Vorig jaar werd op een haar na de eerste plaats gemist, achter het Erasmiaans Gymnasium uit 
Rotterdam. Dit jaar probeerden we met precies dezelfde vijf spelers (inclusief één wisselspeler per 
ronde) revanche te nemen: Thomas Beerdsen (2363), Mick van Randtwijk (1910), Dries Wedda 
(1771), Casper Wouters (1697) en Xiao Hao Buitenhuis (1595).  
 
Net als vorig jaar werd de finale gespeeld in Wijk Aan Zee, op de borden van het beroemde Tata Steel 
Chess Tournament. Helaas mocht er dit jaar niet op de podiumplaatsen van de grootmeesters 
gespeeld worden,  maar het blijft mooi om in de fraaie blauwe zaal te mogen spelen. 
Het Erasmiaans bleek dit jaar iets verzwakt op de lagere borden, waardoor het Wartburg College 
(ook uit Rotterdam) op papier de grootste concurrent leek. Dit bleek ook in de praktijk. 
 
Voor de bepaling van de eindstand ging het in eerste instantie om het aantal bordpunten in plaats 
van het aantal matchpunten. Bij het bepalen van de opstelling per ronde hebben we daar 



geprobeerd rekening mee houden. De bedenktijd was per speler 10 minuten + 10 seconden per zet. 
Na de eerste drie ronden stonden we bovenaan, met anderhalf bordpunt voorsprong op het 
Wartburg. In ronde vier leken we al de beslissende klap uit te delen in de onderlinge confrontatie 
met Wartburg, maar door een onverwachte wending werd het toch nog 2-2. Het Erasmiaans mengde 
zich door een 4-0 zege ook nog in de strijd, met nog slechts één bordpunt achterstand.  
Dit alles betekende dat de laatste ronde tegen het Erasmiaans alsnog zeer belangrijk werd. Gelukkig 
werden er al snel drie overtuigende overwinningen geboekt. Zie hieronder de overwinning van 
Thomas op Marijn den Hertog (2232). 
Door de 3-1 zege bleven we net een half bordpunt voor op het Wartburg, dat de laatste ronde met 
een 4-0 zege had afgesloten.  
 
Door een geweldige teamprestatie dus opnieuw een Nederlandse titel voor het Gymnasium! Elk 
halfje bleek uiteindelijk nodig om eerste te worden en alle vijf spelers hebben hieraan bijgedragen.  
De beker werd bij de officiële opening van het Tata Steel Chess Tournament uitgereikt door GM 
Anish Giri en IM Hans Böhm. Ik heb helaas niet kunnen zien of wereldkampioen Magnus Carlsen op 
de eerste rij ook voor de jongens geapplaudisseerd heeft, maar ik vermoed het wel... :-)) 
 
Er werden ook nog individuele prijzen behaald. Met 5 uit 5 werd Thomas (net als vorig jaar) 
algemeen topscorer van bord 1.  
Casper werd algemeen topscorer van bord vier met 4 uit 4 (waarvan grappig genoeg twee partijen op 
bord 3 gespeeld zijn).  
 
Jongens, gefeliciteerd met het verdiende kampioenschap! 
 
Alle uitslagen en standen zijn te vinden op:   
http://nkscholen.schaakbond.nl/vo-i/uitslagen-indeling-stand-finale 
Foto's van de organisatie staan op: 
https://www.flickr.com/photos/64532901@N06/sets/72157661245159253 
 
 

 
 
Thomas Beerdsen - Marijn den Hartog, stelling na 21. ... Dxc4. 
Wit wint met 22. Pxd5! (met de dreiging Dxf7+) 
Voor de volledigheid: bij de stelling dreigt o.a. ook nog Pf6+,  met behalve een vork ook nog een 
aftrekaanval op de toren op a8. 

 
Thomas Beerdsen – Marijn den Hartog 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Be7 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nfd7 6. c3 c5 7. Bd3 b6 8. O-O Ba6 9. Ne1 Bxd3 10. 
Nxd3 c4 11. Nf4 b5 12. Qf3 Nb6 13. Nh5 Rg8 14. b3 g6 15.Nf4 Qc7 16. a4 cxb3 17. axb5 Kd7 18. Ba3 
Bxa3 19. Rxa3 b2 20. Rb1 Nc4 21. Nxc4 Qxc4 22. Nxd5 1-0 
 

http://nkscholen.schaakbond.nl/vo-i/uitslagen-indeling-stand-finale
https://www.flickr.com/photos/64532901@N06/sets/72157661245159253


 

Tata Steel Chess Tournament 2016 
Tata Steel Chess Tournament: www.tatasteelchess.com.  
Programmaboekje Tata Steel Chess Tournament                                                                                                              
www.tatasteelchess.com/tournament/main-event  
Partijen kun je live volgen, zie bijv. www.chess24.com en www.schaaksite.nl  
 
 

 
  
Volg het toernooi live via  www.tatasteelchess.com  

 

 
 
Volg het toernooi live via https://chess24.com/en  

 

http://www.tatasteelchess.com/
http://www.tatasteelchess.com/tournament/main-event
http://www.chess24.com/
http://www.schaaksite.nl/
http://www.tatasteelchess.com/
https://chess24.com/en


Foto Chris Doornekamp. 
 

Armeense kinderen op ABKS 
Chris Doornekamp van schoolschaakclub De Regenboog meldt: 
 
Wellicht leuk om te vermelden dat bij het pupillen schaaktoernooi zaterdag ook een team uit 
Armenië zal meedoen. 
In januari verblijven 20 Armeense kinderen in Apeldoorn via Pax Kinderhulp en ons gezin is 
gastfamilie voor twee Armeense jongens (Narek en Hrachik). 
Zoals zo veel kinderen in Armenië blijken ze ook enthousiaste schakers. Samen met hun vriendjes 
Levon en Marat vormen ze zaterdag 1 team.  
Dus voor de pupillenteams wacht een heuse interland! 
Vriendelijke groet en voor de deelnemende scholen tot zaterdag, 
Chris Doornekamp 
(www.schakenregenboog.nl) 
 
ABKS betekent: Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken. 
Het ABKS wordt 23 januari gehouden in het Veluws College Jachthoornlaan, Jachthoornlaan 15. 
De organisatie is in handen van De Schaakmaat, www.deschaakmaat.nl. 
Voor informatie: Harald van Riessen, RIESSEN@versatel.nl.  
Xanthine Gerritse meldt: 
Aspiranten spelen van 10 tot 17 uur. 
Pupillen spelen van 10 tot 14 uur. 
 
Armenië is het eerste land ter wereld waar schaken een officieel schoolvak op alle basisscholen is. 
Zie voor meer informatie Engelstalige site van Karel van Delft: 
Video prof. Aram Hajian van de Amerikaanse Universiteit van Yerevan (hoofdstad van Armenië): 
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference.  
 
 

http://www.schakenregenboog.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
mailto:RIESSEN@versatel.nl
http://www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference


 
Eerste van 60 motieven uit boek ‘Wij presenteren de koning’. 

 

  
 

‘Wij presenteren de koning’ van Afek en Böhm verschenen 
‘Wij presenteren de koning’ is het zesde en laatste deel van een serie over de schaakstukken. 
Auteur Yochanan Afek is IM (internationaal meester) en GM (grootmeester eindspelstudies).  
Auteur Hans Böhm is IM.  
De boeken zijn erg leerzaam en interessant.  
Elk boek behandelt 60 motieven met vier voorbeelden over een stuk of de pion. 
De stellingen zijn ontleend aan partijen, eindspelstudies, problemen en curieuze stellingen. 
Je geniet, leert nieuwe thema’s (patronen) en ontwikkelt je creatief denken. 
Het boek is een uitgave van Kosmos. Je kunt het kopen bij (schaakboek)handels, maar ook bij IM 
Yochanan Afek als je hem tegenkomt tijdens het Tata toernooi of elders. 
Inkijkexemplaar: http://issuu.com/vbku/docs/9789021560762_wijpresenterendekonin  
Boekbespreking van Johan Hut: http://schaaksite.nl/page.php?al=wij-presenteren-de-koning.  
 
 

Zevende ARVES Solving Contest in Wijk aan Zee 23 januari www.arves.org  

http://issuu.com/vbku/docs/9789021560762_wijpresenterendekonin
http://schaaksite.nl/page.php?al=wij-presenteren-de-koning
http://www.arves.org/


 

 
 
Schaakschool Polgar 
Je kunt van elkaar leren en ideeën opdoen. Dat geldt ook voor schaaktrainingen. 
Judith van Amerongen is in Utrecht bezig met schaakschool Polgar. 
Facebook pagina: www.facebook.com/schaakschoolpolgar  
Site: www.schaakschoolpolgar.nl  
 
 

 
 
Raindropchess online 
Het spel Raindropchess kun je ook online spelen. 
Zie http://raindropchess.nl.  
Je kunt de Nederlandse taal instellen. 
Er staat op de site dat je alleen tegen jezelf kunt spelen. 
Je kunt echter gewoon met twee spelers om de beurt spelen.  

 
 

http://www.facebook.com/schaakschoolpolgar
http://www.schaakschoolpolgar.nl/
http://raindropchess.nl/


 
 
Tuxtown Chess Game Replayer 
De Tuxtown Chess Game Replayer is een tool waarmee je een schaakpartij kunt naspelen.  
De gameviewer kun je opnemen in webpagina’s zoals blogs en fora. Het is gratis. Het maakt gebruik 
van de pgn viewer van http://chesstempo.com. 
Site: http://chess.tuxtown.net/game.    
Ed van der Meulen meldt: 
Dit is de hele gebruiksaanwijzing: Usage is very simple. Just click on 'Game Uploader', paste your PGN 
into the webform, and paste the resulting code into your webpage. 
Eigenlijk is de link van die pagina het enige wat je nodig hebt: http://chess.tuxtown.net/game/add  
 
 

  
Zwart aan zet: mat-in-zeven. 

 

http://chesstempo.com/
http://chess.tuxtown.net/game
http://chess.tuxtown.net/game/add


Mat-in-zeven 
GM Damian Lemos (www.ichess.net) toonde deze stelling in zijn nieuwsbrief. 
Het is niet bekend wie deze stelling heeft gecomponeerd, zegt GM eindspelstudies Yochanan Afek. 
Hij meldt dat expert FM Amatzia Avni (bekend van schaakpsychologische boeken) het evenmin weet. 
Wel weet Afek dat hij de stelling al in zijn jeugd kreeg voorgelegd van zijn trainer IM Moshe Czerniak 
(ook interessant: https://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Czerniak).  
Afek geeft een verklaring waarom de stelling niet terug te vinden is in databases: 
‘You haven't found it in databases because it's not exactly a problem but rather a composed 
combination and a beautiful one.’ 
 
De FEN is 6r1/p1qp1p1k/4nBpb/4P3/n3B2Q/3Pr1N1/PPP4N/1K5R b - - 0 1 
Deze code kun je in Fritz invoeren (ga naar bord, klik op S, voer FEN code in). 
De oplossing staat aan het eind van deze nieuwsbrief (boven de kalender).  

Van een ander mat-in-zeven is de auteur wel bekend. Het is Henk Burg, de vader van (nu) GM Twan 
Burg. Karel van Delft heeft er over geschreven in het boek ‘Schaakideeën’: 
 
 

 
Wit aan zet 
 
83. Mat-in-zeven met drie stille zetten 
 
Een schaakwet zegt dat je altijd kansen krijgt als je actief speelt.  
Soms krijg je zelfs heel mooie kansen. Maar je moet ze wel zien. 

 
In het Arnhems weekeindtoernooi toernooi 2007 miste Henk Burg een geforceerd mat-in-zeven in 
zijn partij tegen Karel van Delft. Met gepaste zelfspot heeft hij de partij gepubliceerd onder de titel  
‘de beperkingen van een bescheiden schaakbrein’.  
 
Henk Burg – Karel van Delft, Arnhem weekeindtoernooi 2007 
1.Tb8+ Kd7 2.Pe5+ Kd6 3.Tb6+ Kd5 4.Le3 f4 5.f3 fxe3 6.Td1 Ld6 7.c4# 1–0 
 
Zo had het moeten gaan. De witspeler miste echter de geforceerde winstvoering en week af met 5. 
c4+. Dat won uiteraard ook. 
 
Soms schaakt je zoon sterker dan jij. Dat geldt ook voor Henk Burg. Zijn zoon IM Twan Burg won in 
2009 als 18-jarige het ‘Corus solving tourney for endgame studies’. Hij liet in dit oplostoernooi in Wijk 
aan Zee tweevoudig wereldkampioen schaakprobleem oplossen GM John Nunn en de selecties van 
de Nederlandse en Belgische oplosteams achter zich. 
 

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

http://www.ichess.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Czerniak
http://www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen


 
 
Max Euwe Centrum in zwaar weer, mogelijkheden om te helpen 
Het Max Euwe Centrum (www.maxeuwe.nl) verkeert financieel in zwaar weer. De gemeente 
Amsterdam heeft de subsidie ingetrokken. Dat betekent een derde minder inkomsten. 
Het MEC noemt diverse manieren waarop sympathisanten kunnen helpen: 
http://maxeuwe.nl/images/Over_MEC/MEC_steunen.pdf. 
Het MEC heeft een bibliotheek, een museum en ontplooit allerlei activiteiten die de Nederlandse 
schaakwereld ondersteunen. Zie voor de laatste nieuwsbrief: 
http://maxeuwe.nl/index.php/bibliotheek/recensies/88-recensies/431-nieuwsbrief-88.  
 
 

 
Gemiste kans Merijn van Delft – Xander Wemmers.  

 

Quote IM Merijn van Delft: ‘Talk about your missed opportunities. That’s how you can 
improve in chess.’ 
Ofwel: ‘Praat over je gemiste kansen. Dat is hoe je beter kan leren schaken.’ 
IM Merijn van Delft over zijn remisepartij in de KNSB-competitie tegen IM Xander Wemmers. 
Hij deed de uitspraak tijdens zijn wekelijkse workshop (in het Engels) op woensdagavond (20-21 uur) 
op www.playchess.com (voor premium members). 
Als je bang bent om te verliezen kom je nooit verder. Schaken gaat om leren, plezier en winnen. 
Leren en plezier hebben heb je zelf in de hand. Winnen komt later. 
Meervoudig wereldkampioen GM Michail Botwinnik gaf leiding aan de Russische schaakschool. Hij 
gaf het advies om je partijen (zeker verliespartijen) te publiceren. Dan denk je na over je ervaringen. 
Anderen kunnen ook leerzaam commentaar geven. 
Pas als je met tegenslagen leert omgaan kun je verder komen. 
De partij van Merijn staat elders in deze nieuwsbrief. 
 

 
Oplossing mat-in-zeven van onbekende auteur:  
1...Te1+ 2.Txe1 Dxc2+ 3.Kxc2 Pd4+ 4.Kb1 Pc3+ 5.bxc3 Tb8+ 6.Lb7 Txb7+ 7.Ka1 Pc2# 0–1 

 
 

http://www.maxeuwe.nl/
http://maxeuwe.nl/images/Over_MEC/MEC_steunen.pdf
http://maxeuwe.nl/index.php/bibliotheek/recensies/88-recensies/431-nieuwsbrief-88
http://www.playchess.com/


Kalender  
- 15-31 januari Tata Steel Chess: www.tatasteelchess.com  
- 21-24 januari Tata journalistentoernooi 
- Zaterdag 23 januari ARVES solving contest Wijk aan Zee 
- Zaterdag 23 januari ABKS 
- Woensdag 27 januari: Schaakschool Het Bolwerk 
- Woensdag 27 januari schoolschaakkampioenschap Bennekom 
- Woensdag 27 januari schoolschaakkampioenschap Ede 
- Zaterdag 6 februari OSBO snelschaakkampioenschap 
- 18 – 28 februari Batavia toernooi Amsterdam 
- Zaterdag 20 februari rapidtoernooi De Zeven Pionnen, Ede 
- Donderdag en vrijdag 25 en 26 februari 2016 OAJK: www.oajkschaken.nl  
- Vrijdag 26 t/m 28 februari Zwols weekeindtoernooi 
- Zaterdag 5 maart halve finales schoolschaken OSBO Arnhem 
- Zondag 6 maart Apeldoorns snelschaakkampioenschap 
- Zaterdag 19 maart finale schoolschaken OSBO Zutphen 

 
Jeugdtoernooien 
Jeugdspelers kunnen ook meedoen aan toernooien voor volwassenen. 
Site van De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site van de KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 
 
KNSB kalender 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C=  
 

OSBO Snelschaakkampioenschap zaterdag 6 februari Arnhem 
http://osbo.nl/nieuws/2472/osbo-snelschaakkampioenschap-2016  

 

Rapidtoernooi De Zeven Pionnen zaterdag 20 februari Epe 
www.de7pionnen.nl  

 

23e Zwols weekeindtoernooi 26-28 februari 
www.zwols-sg.nl/index.php?p=70  

 

KNSB competitie  zaterdagen 
26 sept 2015 
10 okt 2015 
7 nov 2015 
12 dec 2015 
9 jan 2016 
13 feb 2016 
19 mrt 2016 
2 april 2016 
23 april 2016 

 

Persoonlijke kampioenschappen OSBO 
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie                             

Ronde 1 en 2  op 31 oktober 2015 
Ronde 3 en 4  op 19 december 2015 
Ronde 5 en 6 (Ronde 1 en 2 Hoofdklasse) op 30 januari 2016 
Ronde 7 en 8 (Ronde 3 en 4 Hoofdklasse) op 27 februari 2016 
Ronde 9 (Hoofdklasse 5) op 26 maart 2016 (slotronde alle klassen). 

 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24 april en 22 
mei.  Reservedatum is 8 mei (de dag na de Jeugd-NK’s).  
De eerste acht trainingen duren 3 uur, de laatste twee trainingen duren 5,5 uur.  

 

http://www.tatasteelchess.com/
http://www.oajkschaken.nl/
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C
http://osbo.nl/nieuws/2472/osbo-snelschaakkampioenschap-2016
http://www.de7pionnen.nl/
http://www.zwols-sg.nl/index.php?p=70
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie


Apeldoornse Schaaksites 
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl 
Schaakstad Apeldoorn / eFXO Apeldoorn  www.schaakstad-apeldoorn.nl  
De Schaakmaat  www.deschaakmaat.nl  

De Regenboog  www.schakenregenboog.nl 
 
Sites van Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
 
Schaken en psychologie 
Facebook groep Schaakpsychologie 
 
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
 

http://www.vcsc.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.schakenregenboog.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns

