
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 18 – 17 februari 2016 

De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 

Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 

Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 
Tekening van Josefien (6) voor schaakleraar Karel tijdens schaakles De Lettertuin in Ede. 
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Achttiende 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 179 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. 
 
 

 

 
Stertraining groep 1A 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
Stertraining groep 1B 

 

 
Stertraining groep 2 

 



 
Stertraining groep 4 
 

Stertrainingen met Skypecontact 
De zesde Stertrainingen dit seizoen van Schaakacademie Apeldoorn vonden plaats op zondag 14 
februari in Denksportcentrum Apeldoorn. Wegens omstandigheden waren enkele spelers afwezig. 
We maken graag van de nood een deugd. Nico legde daarom in groep 2 via telefoon en Skype 
contact met Wessel en Marrit. Merijn onderhield een Skypeverbinding met Onno, terwijl Casper 
zetten invoerde en het contact via Playchess en chat onderhield. Daarvan heeft Karel een video 
gemaakt www.youtube.com/watch?v=qwSaNubWF6Y&feature=youtu.be.  
Alle deelnemers kregen een krantje van het afgelopen Tata toernooi.  
 
Groep 1A en 1B met Merijn van Delft 
Merijn besprak strategische principes in de drie fasen van een partij. Ook ging hij door op het thema 
hoe je openingen bestudeert. Dit combineerde hij met een overzicht van openingen. 
 
Groep 1 A met Karel van Delft 
We bespraken een partij van Pieter aan de hand van een ingevulde analysevragenlijst. Het is heel 
nuttig ook tijdens rapidpartijen te noteren. Dat deden de Polgar zusters altijd. Zo krijg je veel eigen 
partijen die je later kan analyseren. We voerden een rapidnotatie van Pieter in Fritz in. Zo leerden we 
over schaaktechniek zaken én Fritz. In de Stertrainingen doen we veel dingen, maar er is geen tijd om 
veel eigen partijen te bespreken. Daarom is het nuttig als spelers een individuele trainer hebben. 
Pieter vertelde wat hij met zijn privétrainer doet. Sietse had ook een partij bij zich die we bespraken. 
We analyseerden een toreneindspel van Karel tegen Münninghoff (zie vorige nieuwsbrief) en we 
leerden hoe je stellingen kunt invoeren (tik ‘S’) in Fritz en vervolgens uitspelen. 
 
Groep 1B met Karel van Delft 
We leerden weer diverse dingen over het schaakprogramma Fritz. Bijvoorbeeld hoe je een partij kunt 
uitvoeren en via een usb-stick in een andere laptop kunt invoeren.  Naar aanleiding van de 
analysevragenlijst spraken we over de Elementen van Steinitz. Die worden genoemd in de 
analysevragenlijst  (www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst). Via Google 
kwamen we er achter dat IM Herman Grooten een interessant artikel over de Elementen van Steinitz 

http://www.youtube.com/watch?v=qwSaNubWF6Y&feature=youtu.be
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst


heeft geschreven: http://schaaksite.nl/page.php?al=schaakstrategie-01. We bespraken in vogelvlucht 
drie partijen van deelnemers. Daarbij kwamen diverse technische zaken aan de orde, zoals een 
‘driehoekje’ (bewust een tempo verliezen).  
 
Groep 2 met Nico Zwirs 
Nico besprak eerst in quizvorm een partij die hij in de 2e Bundesliga heeft gewonnen van GM Robin 
Swinkels (Mülheim Nord II – ASK Aachen). Daarna presenteerde hij een eindspelencircuit. 
 
Groep 4 met Merijn van Delft 
Merijn besprak diverse openingssystemen. Daarnaast experimenteerde hij met zijn groep met 
afstandstraining via Skype en Playchess. Er blijkt zelfs theorie op grootmeesterniveau over het 
Herdersmat te zijn.  

 
 

 
Openingsval in de Russische opening: 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 Pxe4 4.De2 Pf6 5.Pc6+ met damewinst. (foto Brita Adams) 

 

 
Mini-simultaan door Keyon aan Indy en Veerle. 
 

http://schaaksite.nl/page.php?al=schaakstrategie-01


Leerlingen Schaakschool Het Bolwerk leren valletje in de Russische opening 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 
De 22e training (10 februari) waren er totaal 14 kinderen. Alle kinderen is verteld over het OAJK in de 
voorjaarsvakantie. De groepen begonnen en eindigden met vrij schaken. Dat geeft schaakleraar Karel 
de gelegenheid even met ouders en kinderen te praten over hoe het gaat. Ook geeft hij af en toe tips 
aan de spelers. 
Veerle Weller (8) is de kleindochter van schaakleraar Karel van Delft. Ze is assistente van de 
schaakschool en ze is bij alle lessen aanwezig. Ze leert zelf, helpt andere kinderen, zet met Karel alles 
klaar en ruimt op. Ze heeft deze keer op eigen initiatief met Karel een video-impressie van de lessen 
gemaakt. Zie www.youtube.com/watch?v=YIpM4DtB1u8&feature=youtu.be. 
Veerle doet vrijdag 26 februari mee aan het Open Apeldoorns Jeugd Kampioenschap.  
 
Groep 1 leerde mat zetten met de dame (Stap 1 hoofdstuk 13). We bekeken de uitleg, deden 
oefeningen en daarna oefenden de kinderen op het bord koning-dame versus koning. In het boek 
‘Chess Course II’ van grootmeester Lev Alburt staan tientallen vragen over de schaakregels. Daarvan 
hebben we de eerste 20 gedaan. Met groep 2 samen was er een simultaan van drie kwartier. Die gaf 
Karel aan vier duo’s. In de openingsfase kwam een valletje in de Russische opening aan de orde. Die 
hebben we samen besproken. 
Groep 2 speelde simultaan tegen Karel. We begonnen met cdrom SchaakMat. We bespraken mat 
zetten met de toren (Stap 2, hoofdstuk 8). Ook hebben we partijquiz 1 van Lucas Smid gedaan. 
In de beginnersgroep vertelde Veerle dat ze had geschaakt met haar oom Merijn. Hij speelde blind. 
Dat wil zeggen dat hij het bord niet zag. Er zijn ook blinde mensen die schaken. We hebben naar een 
video van Karel gekeken: ‘Kijken met je vingers’. Zie www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI.  
We hebben gesproken over wat noteren is.  Stijn heeft met zijn zusje geschaakt. Als je andere 
kinderen wil leren schaken kun je ‘mini-games’ spelen. Dat zijn spelletjes met een paar stukken. Zie 
bijvoorbeeld www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf. We 
hebben in de les geoefend met toren tegen vier pionnen en paarden die pionnen slaan. Die spelletjes 
staan ook in het boekje ‘Ik leer schaken’ dat alle deelnemers hebben. 
We hebben gesproken over schaak zetten en schaak opheffen (Stap 1 hoofdstuk 6). Daarover hebben 
we oefeningen gemaakt. We hebben ‘Raindrop chess online bekeken: www.raindropchess.nl.   
 
De 23e training (17 februari) waren er totaal acht kinderen aanwezig.  
In groep 1 bespraken we diverse video’s en sites die je via www.schaaktalent.nl kunt bekijken. 
Bijvoorbeeld via de buttons ‘Leren schaken’ en ‘Links voor jeugdschakers’). Als je twee keer op ‘titel’ 
klikt, zie je de links in alfabetische volgorde. Tijdens de rondvraag vroeg Keyon wat ‘Het zeventiende 
schaakstuk’ is. Dat is de schaker zelf. De vroegere wereldkampioen Emmanuel Lasker heeft dat 
bedacht. Het is ook de titel van een boek van Karel (www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-
zeventiende-schaakstuk). Het heeft te maken met dingen als concentratie en zelfvertrouwen. Veerle 
vertelde dat oom Merijn vroeger met schaken wou stoppen omdat hij in het begin veel verloor. Dat 
kwam omdat hij te haastig speelde. Karel gaf hem de tip bij andere partijen te gaan kijken als zijn 
tegenstander aan zet was en daarna rustig over een zet te denken. Dat hielp. De kinderen vroegen of 
ze muziek konden luisteren tijdens het vrij schaken. Dat kan nuttig zijn. Sommige mensen 
concentreren zich beter en leren beter als ze naar muziek luisteren. Keyon gaf een mini-simultaan 
aan Indy en Veerle. Karel gaf tips. We hebben oefeningen ‘Mat in één’ gedaan.  
Groep 2 viel uit. Dat gaf Karel tijd om een moeder schaakprogramma’s en links te laten zien. 
De beginnersgroep heeft kort gekeken naar diverse links op de site www.schaaktalent.nl. Veerle 
heeft de app ‘Alterman chess’ op een tablet gedemonstreerd. Zie de vorige nieuwsbrief over deze 
app die heel geschikt is voor beginners. We zijn begonnen met de cdrom ‘SchaakMat’. Alle kinderen 
hebben om de beurt oefeningen gedaan. ‘SchaakMat’ heet in het Duits Fritz und Fertig. Er zijn 
diverse niveaus en het is in diverse talen vertaald. Coauteur is de Hamburgse schooldirecteur en 
schaaktrainer Björn Lengwenus. Hij heeft een eigen filosofie over de rol van spelen bij leren. Karel 
van Delft heeft in 2012 een video van hem gemaakt tijdens een workshop op een Duits ‘Schulschach 
kongress’ (www.youtube.com/watch?v=ZnK0ci119qE).  
We hebben ‘Mat in één’ oefeningen gedaan. We hebben vijf openingsvallen bekeken van de lijst van 
Bill Wall (1614 partijtjes): http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm  
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Team eFXO tegen DSC Delft. 
 

 
IM Alexander Kabatianski speelt het 18e seizoen voor Apeldoorn. Hij speelt profylactisch: eerst aanval van tegenstander 
neutraliseren, dan toeslaan. In al die jaren was hij maar een enkele keer afwezig. Hij is na IM Merijn van Delft de langst 
spelende speler in het team. 

 



 
 

eFXO Apeldoorn wint thuis van DSC Delft           
Merijn van Delft meldt: 
 
Afgelopen zaterdag scoorde eFXO Apeldoorn twee nuttige matchpunten in de strijd om promotie. 
DSC Delft had tot dusverre nog geen wedstrijd verloren. Beide teams traden met enkele invallers 
aan, maar het ratingverschil was simpelweg te groot. 
 
Thomas Beerdsen opende de score door passief spel van Smaranda Padurariu af te straffen. Dit werd 
al snel gevolgd door Tom Meurs, die slechts 18 zetten nodig had tegen Talitha Munnik. Arthur van de 
Oudeweetering bracht de tussenstand op 3-0 door winst op Jaap Flohil. 
 
DSC Delft redde de eer aan de topborden. Zowel mijn opening tegen Joost Michielsen als die van Max 
Warmerdam tegen Chiel van Oosterom mislukten volledig. Zelf blijk ik nog ergens remise gemist te 
hebben, maar de Delftse meesters brachten de stand terecht op 3-2. Marcel Boel stond tussendoor 
slechter, maar hield het hoofd koel en haalde een nuttig halfje tegen de verrassend sterk spelende 
Jouke van Gosliga. 
 
Vervolgens liep Apeldoorn uit naar 5,5-2,5 middels strakke overwinningen van Nico Zwirs op 
Sebastian Smits en Alexander Kabatianski op Martine Middelveld. Daarmee was de matchwinst veilig 
gesteld. Tim Lammens speelde een degelijke remise met zwart tegen Sten Goes en bracht de stand 
op 6-3. Terwijl iedereen gemoedelijk in de bar zat te keuvelen, won Stefan Kuipers uiteindelijk na 101 
zetten het dame eindspel van Lisa Hortensius. 
 
Stefan is daarmee tussentijds topscorer van klasse 1b met 5,5 uit 6 (tpr 2584), hoewel Hugo ten 
Hertog van Paul Keres tot dusverre de show steelt met tpr 2654 (5 uit 6). eFXO Apeldoorn staat nu 2 
matchpunten en 6,5 bordpunt voor op UVS uit Nijmegen, maar het onderlinge duel moet nog komen. 
 
Zie voor meer info: www.schaakstad-apeldoorn.nl.  
Foto’s Ed van der Meulen: 
https://plus.google.com/photos/+schaakstad/albums/6251668475202921009  
Zie voor partijen ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.  

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://plus.google.com/photos/+schaakstad/albums/6251668475202921009
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen


 
Max Warmerdam voorafgaand aan eFXO-partij. 

 

Eerste IM norm Max Warmerdam 
eFXO-speler Max Warmerdam heeft begin februari in België zijn eerste IM norm gehaald. 
Dat gebeurde in het Wachtebeke Winter Round Robin.  
Zie de toernooisite:  www.wwrr.be 
Zie voor partijen:  http://cloudserver.chessbase.com/MjM1ODI0/replay.html 

 
Max heeft onderstaande partij geanalyseerd. De partij is te downloaden via 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen  
 
Warmerdam, Max (2331) - Derakhshani, Dorsa 
 (2335) 
Ik heb van 6 februari tot en met 11 februari meegedaan met een tienkamp. Er werd gespeeld in een 
basisschool in Wachtebeke (België). In de eerste ronde moest ik tegen de enige speler uit de groep 
die niet uit Nederland of België kwam en ook nog de enige vrouw uit de groep was. 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 
3.Lb5 a6 4.La4 d6 5.c3 g6 6.d4 Ld7 7.0–0 Lg7 8.Le3 Pf6 9.Pbd2 De7?! [9...0–0 was mijn 
voorbereiding.] 10.dxe5 Ik vond de stelling die we hierna kregen wel lekker spelen dus leek me dit 
een goede oplossing. [10.d5 Pb8 11.Lc2 was misschien wat beter geweest maar nu krijg je een vrij 
onduidelijke stelling omdat je nu beide kanten gaan aanvallen dus het is praktisch gezien wat minder 
makkelijk om voordeel te behouden.; 10.h3 had ik ook overwogen.] 10...dxe5 11.b4 b6 12.Lb3 0–0 
13.a4 Pakt ruimte en ik probeer hier wat zwaktes mee uit te lokken. 13...a5 14.b5 Pd8 Als zwart hier 
haar stukken op orde kan krijgen staat ze best okay maar e5 is vrij zwak. 15.Pc4 Le6 [15...Lc8 
16.Pcxe5 Pxe4 17.Ld4 Lb7 18.Te1 Pe6 19.Dc2 P4g5 20.Pxg5 Dxg5 21.f3² Wit staat wat prettiger.] 
16.Pcxe5 Pxe4 17.Ld4 Wit staat iets prettiger 17...Lxe5?! Nu worden de zwarte velden heel zwak en 
haar oplossing met h5 en f5 is ook niet fijn voor zwart. [17...f6 18.Pc4 De loper op g7 is niet goed 
maar anders moet zwart nog meer verzwakkingen maken en hem ook nog afruilen. Wit staat nu ook 
iets prettiger.(18.Pd3?! Was ik van plan. 18...Lxb3 19.Dxb3+ Df7 20.Dc2 Pe6 21.Tfe1 Pd6=) ] 18.Pxe5 
f6 [18...Lxb3 19.Dxb3 Pd2 Misschien wilde ze dit spelen maar die verliest. 20.Dd5 Pxf1 21.Pg4+-] 
19.Pg4 Lxb3 20.Dxb3+ De6 21.Dd1 h5 22.Pe3 [22.f3!?] 22...Pf7?! [22...c5 was objectief gezien het 
beste maar ook hier sta ik heel lekker. 23.bxc6 Pxc6 24.Lxb6 Tab8 25.Pd5 Pxc3 26.Pxc3 Txb6 27.Te1 
Df7 28.Dd6±] 23.Dc2 f5 24.f3 Pc5 25.Tfe1 [25.c4!? met het plan Pd5 was nog sterker geweest.; 
25.Tae1 Deze toren kan beter naar e1 gaan want nu is g4(!) nog een optie.] 25...Tfe8 26.Pg4 Zwart 
kan nu haar dame nog geven maar blijft met een zwakke koning en een slechte structuur zitten. 
[26.c4!?] 26...Dxe1+ 27.Txe1 Txe1+ 28.Kf2 Te7 [28...Te6 was een betere poging. 29.Pf6+ Kf8 30.Lxc5+ 
bxc5 31.Pd7+ Kg8 32.Pxc5 Wit staat bijna gewonnen.] 29.Pf6+ Kf8 30.Ph7+ Kg8 31.Pf6+ Kf8 32.Pd5 
Td7 33.Lxc5+ bxc5 34.c4+- De zwarte stukken werken niet samen, de pionnen op de damevleugel zijn 
zwak en de koning staat niet veilig, wit staat duidelijk gewonnen. 34...Ta7 35.Dc3 Td6 36.De3 Tb7 
37.Dxc5 Ke8 38.Pxc7+ Kd7 39.Pd5 Pd8 40.De3 Pe6 41.c5 Deze overwinning was een mooie start van 
het toernooi. De avond ronde moest ik tegen Arben Dardha (2339) en overspeelde hem in het 
eindspel dat snel op het bord kwam. Nadat ik met 2 uit 2 was begonnen speelde ik 2 keer remise en 
won nog een keer. Hierna werd alles vrij makkelijk remise en was mijn eerste IM-norm binnen! 1–0 
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Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 25 en 26 februari 2016 
De Schaakmaat organiseert de 37e Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschappen. 
Sponsor is Maatschap Pruijssers. Henk en Anneke Pruijssers zijn de ouders van grootmeester Roeland 
Pruijssers. Henk Pruijssers heeft als jeugdtrainer veel kinderen leren schaken. 
Cosponsor is het Veluws College. 
 
Wanneer: donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2016 
Dagelijks van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur. 
Op je eerste speeldag om 9.00 uur aanwezig i.v.m. aanmelding. 
Prijsuitreiking: Vrijdag 26 februari 2016 om ongeveer 17.00 uur 
 
Voor wie: 
A. Leerlingen voortgezet onderwijs, (of geboren in 1998 of later)  
De organisatie maakt een onderverdeling in een Kampioensgroep en een A groep. 
B. Leerlingen groep 7 en 8 basisonderwijs.  
C. Leerlingen groep 5 en 6 basisonderwijs.  
D. Leerlingen van groep 4 en lager basisonderwijs. In deze groep mag iedereen meedoen die in 2007 
of later geboren is, ook al zit je in groep 5. Deze groep speelt alleen op vrijdag 26 februari 2016. 
 
Waar:  Het Veluws College – Mheenpark, Duizendschoon 8, Apeldoorn. 
 
Groepen 
Kampioensgroep en A (Notatieplicht en KNSB senioren ratingverwerking) 
Dagelijks 3 partijen, 1 uur + 5 sec. per zet pppp.  
B groep: 6 partijen per dag, 30 min. pppp. 
C groep: donderdag 7 partijen, en vrijdag 6 partijen van 25 min. pppp. 
D groep: alleen vrijdag: 10 partijen, 15 min. pppp. 
Alle resultaten tellen mee voor de KNSB- en de OSBO-jeugdrating. 
De organisatie kan op basis van het deelnemersaantal de tijden en groepen wijzigen.  
 
Prijzen  
Er wordt gespeeld om de titel Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen. 
In alle groepen: bekers, standaards en medailles; prijs voor het beste meisje in elke groep.   
In de Kampioensgroep bedraagt het prijzengeld 50, 30 en 20 euro. 
In de A-groep bedraagt het prijzengeld 40, 25 en 15 euro. 
Voor de D-groep is er een extra prijs per geboortejaar. 
  
Kosten  
Kampioens- & A-groep: € 12,50; B-groep & C-groep: € 10,–; en D-groep: € 7,–,  
Op je eerste speeldag om 9.00 uur aan de zaal te betalen. 
 
Inschrijving 
en informatie over overnachtingsmogelijkheden via Harald van Riessen.  
Email: riessen@versatel.nl Telefoon: 06-51157912 (ook tijdens toernooi!) 
 
Website en aanmelden  
Aanmelden kan via www.oajkschaken.nl. 
Op deze website worden foto’s gepubliceerd, evenals deelnemers, uitslagen en standen. 
Tijdens het toernooi is het toegestaan te fotograferen. 
 

http://www.jeugd-osbo.nl/maatschap-pruijssers-open-apeldoorns-kampioenschap-op-20-en-21-februari-2014/2014/01/26/
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Eline en Fenna lossen tactiekopgaven op in klas H1 van cbs Oud Zandbergen. 

 

Samenwerken bij tactiekles op cbs Oud Zandbergen 
Tactiek is een vast onderdeel van schaaklessen van Karel van Delft op basisscholen. Eerst is er uitleg 
over een thema. Dan lossen we stellingen op, vaak via een quiz. De kinderen doen dat in duo’s. Je 
tegenstander in de competitie is die week je partner. Meestal gebruiken we de Stappenmethode. 
Stellingen worden geprojecteerd op een digitaal bord. Soms is een stelling lastig. Dan stelt de leraar 
hulpvragen. Nadat kinderen antwoorden en motivatie gegeven hebben, legt de leraar de stelling uit. 
Voor de schaakquiz maken we gebruik van quizformuliertjes die gemaakt zijn door de Apeldoornse 
schaakleraar Lucas Smid. Je kunt de formulieren downloaden via databank van de site Schaaktalent: 
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/42-antwoordformulieren-schaakquiz.  
We gebruiken ook een stopwatch van Blokker (2,99 euro). 
Via schaaklessen leer je niet alleen schaken, maar ook sociale, emotionele, cognitieve en 
metacognitieve vaardigheden.  
Zie voor een verhaal over schaakdidactiek (het eerste hoofdstuk van het boek ‘Schoolschaken’:  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken.  
 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/42-antwoordformulieren-schaakquiz
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Simultaans aan duo’s met uitleg op Paulusschool 
Op de Paulusschool in Utrecht geeft Karel van Delft schaaklessen aan kinderen van groepen 3 en 4. 
De kinderen krijgen niet alleen schaakles, ze leren ook hoe ze zelf met schaken bezig kunnen zijn (tips 
als ‘ga praatschaken met je ouders of een vriendje’, enzovoort). 
De kinderen van twee groepen 4 hebben 2 februari een serie van tien lessen afgerond. 
Er waren twee niveaugroepen, die elk wekelijks een half uur les kregen.  
De kinderen kregen ook een kopie van het boekje ‘Ik leer schaken’, een blad met 24 mini-games en 
een businesskaartje met het adres van www.schaaktalent.nl (zie button ‘leren schaken’). 
We hebben de lessen afgerond met een simultaan met uitleg aan duo’s. Zie voor een impressie: 
www.youtube.com/watch?v=kLH9D6NyMxA&feature=youtu.be.  
De komende weken krijgen kinderen van twee groepen 3 schaaklessen. 
 
 

 
Finale E Snelschaakkampioenschap OSBO: Mick van Randtwijk – Karel van Delft 1-1. (Foto Marco Beerdsen) 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=kLH9D6NyMxA&feature=youtu.be


 

 
In de laatste partij van de dag won IM Merijn van Delft met 1,5-0,5 van FM Thomas Beerdsen. Dat was niet genoeg. In de 
voorronden won Beerdsen de onderlinge partij met dezelfde cijfers.  
 
 

 
Carlos Preuter (links) hield Merijn van Delft op 1-1 in de finalegroep. Hij won met een toren minder door agressief spel. 

 



 
GM Maarten Solleveld (links) werd gedeeld tweede. 

 

Thomas Beerdsen wint OSBO snelschaakkampioenschap 
FM Thomas Beerdsen heeft zaterdag 6 februari het OSBO snelschaakkampioenschap gewonnen. In 
Activiteitencentrum Schreuder in Arnhem bleef hij in de finalegroep een half punt voor op IM Merijn 
van Delft en GM Maarten Solleveld. Er waren 48 deelnemers. De sfeer was uitstekend. De organisatie 
was in goede en vertrouwde handen van ASV. Elk jaar organiseert de vereniging enkele toernooien. 
Zie de kalender onderaan dit bericht. 
Zie voor uitslagen: www.asv-schaken.nl.  
Zie voor een video-impressie: www.youtube.com/watch?v=oH1aaDKcijc&feature=youtu.be.  
 
 

 
Zwart kan mat in drie geven. 

http://www.asv-schaken.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=oH1aaDKcijc&feature=youtu.be


 

Thomas Beerdsen wint drie keer op rij KNSB internettoernooi 
FM Thomas Beerdsen heeft drie maal op rij het KNSB internettoernooi gewonnen. 
Zie de KNSB-site:  
www.schaakbond.nl/internetschaak/nieuwsberichten/thomas-beerdsen-drie-op-een-rij.  
 
Op een verzoek zijn mooiste partij te mailen, reageerde Thomas: 
‘Ik stuur je hierbij een krankzinnige partij waarbij ik eerst onbedoeld zomaar een toren weggaf, toen 
dan nog maar een stuk offerde en uiteindelijk nog wist te winnen (waarbij ik trouwens ook nog mat 
in 3 miste :))’ 
 
(2) Ijzerenoog (1977) - Thomasb98 (2432) [B84] 
Room 1 Room 1, 06.02.2016 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 e6 7.Le2 Pbd7 8.f4 h5 9.0–0 Le7 10.f5 e5 11.Pf3 Pg4 
12.Pd5 Pdf6 13.Lb6 Dd7 14.Pc7+ Kf8 15.h3 Dc6 16.Pxa8 d5 17.hxg4 hxg4 18.Pd4 exd4 19.Dxd4 Pxe4 20.c4 Dh6 
21.Dxe4 dxe4 22.Kf2 Lh4+ 23.g3 Df4+ 24.Ke1 Lxg3+ 25.Kd1 Dd6+ 26.Kc2 Th2 27.Tad1 Txe2+ 28.Kb3 Td2 ' . 
29.Lc5 Txd1 30.Txd1 Dxc5 31.f6 gxf6 Ijzerenoog geeft op  0–1 

 

 
 

 
Floortje en Mats bespreken als duo een stelling uit een partijquiz van Lucas Smid. 

 

Partijquizzen Lucas Smid 
De schoolschaakclub van De Lettertuin in Ede traint onder meer via het oplossen van partijquizzen. 
Leuke partijquizzen zijn gemaakt door de Apeldoornse schaaktrainer Lucas Smid. Zes quizzen staan in 
de databank op de site www.schaaktalent.nl.  
Wekelijks is er een verslagje: www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin.  

 
 

http://www.schaakbond.nl/internetschaak/nieuwsberichten/thomas-beerdsen-drie-op-een-rij
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/schoolschaakclub-de-lettertuin


 
 
 

 
 
Deelnemers Snelschaakkampioenschap SamSam en Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
Schaakstad Apeldoorn houdt binnenkort weer twee traditionele Apeldoornse schaaktoernooien. 
 
Snelschaakkampioenschap SamSam zondag 6 maart 2016 
http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm  
Apeldoorns Kroegloperstoernooi zondag 17 april 2016 
http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm  
 
Op de deelnemerslijst van het snelschaaktoernooi zien we onder andere IM Merijn van Delft, IM 
Stefan Kuipers en FM Thomas Beerdsen. 
Op de deelnemerslijst van het kroegloperstoernooi staat het duo Nico Zwirs en Maurice als eerste 
genoteerd. 
  
 
 

 
 

8e Batavia Amsterdam Schaaktoernooi van 18-28 februari in Café Batavia 
Jeroen van den Berg meldt via een persbericht: 
 
Het 8e Batavia Schaaktoernooi in  Amsterdam vindt dit jaar plaats van donderdag 18 februari 
(opening, vanaf 19:00 uur, en snelschaaktoernooi, vanaf 20:00 uur, voor bepaling lotingsnummers) 
tot en met zondag 28 februari (sluiting en prijsuitreiking). In het sfeervolle café tegenover het 
Centraal Station zal vanaf vrijdag 19 februari dagelijks worden gespeeld vanaf 14:00 uur. 
Uitzonderingen zijn woensdag 24 februari (rustdag) en zondag 28 februari (aanvang laatste ronde om 
12:00 uur).  
 

http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm
http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm


Schaakreputatie 
 
Café Batavia 1920 heeft in bijna tien jaar tijd een gevestigde schaakreputatie opgebouwd. Eigenaar 
Peter Tames is zelf een fervent schaakliefhebber en bedacht ooit, samen met schaakfotograaf en 
vriend Bas Beekhuizen, het idee om in eigen huis een schaaktoernooi te organiseren waarin jonge 
spelers de mogelijkheid krijgen om titelresultaten te behalen. Vele schaakvrienden hielpen de 
enthousiaste Tames hierbij en zodoende is het Batavia Schaaktoernooi al bijna niet meer weg te 
denken uit de Nederlandse schaakkalender. Het café is daarnaast thuishaven voor de KNSB-clubs 
Fischer Z en SOPSWEPS’29, die alternerend hun thuiswedstrijden in Batavia spelen. Mensen die het 
8e Batavia Schaaktoernooi willen komen bezoeken zijn welkom. De toegang is gratis. 
 
Deelnemersveld 
 
Het deelnemersveld wordt aangevoerd door de Italiaanse grootmeester Sabino Brunello, die 
Nederland al vaker aandeed. In het Batavia Schaaktoernooi doet hij voor de eerste keer mee. Dit 
geldt ook voor de ervaren Amsterdamse grootmeester Friso Nijboer, die weliswaar geen 
schaakprofessional meer is, maar nog altijd zeer toegewijd is aan de sport. Met zijn nimmer 
aflatende vechtlust is hij in ieder toernooi een geduchte opponent voor elke tegenstander. 
 
Nederlands jeugdkampioen Hing Ting Lai moest zich helaas terugtrekken in verband met 
studieverplichtingen. Zijn vervanger is Danny de Ruiter. De 21-jarige Arthur Pijpers uit Zoetermeer is 
een selfmade man die zich naast zijn studie wiskunde inmiddels heeft opgewerkt tot kandidaat 
grootmeester. Toernooidirecteur Merijn van Delft zegt over deze debutant: “Hij is wat mij betreft de 
voornaamste Nederlandse kandidaat voor een grootmeesternorm.”   
 
De 14-jarige Lucas van Foreest uit Groningen volgt zijn broer Jorden op als deelnemer aan het 
Batavia toernooi. Inmiddels is zijn rating gestegen tot 2350. Van Delft: “Vol interesse kijken we uit 
naar hoe hij de gevestigde orde te lijf zal gaan.” 
Nederlands kampioene Anne Haast is de enige deelnemende vrouw. Voor de winnaar van het 
Batavia-toernooi wacht een eerste prijs van 500 euro. Belangrijker zijn de titelresultaten voor de 
meeste deelnemers: een grootmeesterresultaat ligt op 6,5 punt, een meesterresultaat op 4,5 punt. 
 
Titel/Naam/Rating/Nationaliteit deelnemers 
 
GM Sabino Brunello (2562) ITA 
GM Friso Nijboer (2545) NED 
GM Lars Schandorff (2500) DEN 
IM Moulthun Ly (2480) AUS 
IM Arthur Pijpers (2476) NED 
IM Thomas Willemze (2418) NED 
IM Stef Soors (2390) BEL 
WGM Anne Haast (2381) NED 
Lucas van Foreest (2350) NED 
FM Danny de Ruiter (2312) NED 
 
Winnaars vorige Batavia-toernooien 
 
2009:  Robin van Kampen (Nederland), Ilan Manor (Israël) 
2010:  Christov Kleijn (Nederland) 
2011:  Gerald Hertneck (Duitsland) 
2012:  Achim Illner (Duitsland) 
2013:  Alon Greenfeld (Israël), Twan Burg (Nederland) 
2014:  David Smerdon (Australië) 
2015:  Dimitri Reinderman (Nederland) 
 
 



Website 
Tijdens het toernooi zijn alle partijen live te volgen, terwijl   er ook geblogd wordt over de stand van 
zaken in het toernooi. Zie de volgende url: http://batavia1920.nl/chess/ 
 
Sponsoren 
Café Batavia 1920, @Werner, Frans de Vreeze, de Melker & Partners (dMP). De organisatie dankt 
daarnaast de KNSB en het Max Euwe Centrum voor een vrijwillige bijdragen in de organisatie. 
 
Locatie 
Café Batavia 1920 ligt tegenover het Centraal Station in de richting van de Zeedijk en Nieuwmarkt, 
aan de  Prins Hendrikkade 85, links naast de Nicolaaskerk. 
 
 

 
 

Playchess via tablet of smartphone 
Chessbase is aan het moderniseren. Playchess kun je nu ook via tablet of smartphone benaderen.  
IM Merijn van Delft verzorgt elke woensdagavond een partijbespreking via Playchess voor 
premiumleden. Je ziet dan een partijbord en hoort Merijn spreken. Via de chat kun je met hem 
communiceren.  
Zie voor het uitgebreide aanbod http://play.chessbase.com en http://en.chessbase.com.  

http://batavia1920.nl/chess/
http://play.chessbase.com/
http://en.chessbase.com/


 

 
 

BBC-video Polgar verslaat Kasparov 
Video van bijna vier minuten over historische partij waarin Judith Polgar wint van Garry Kasparov. 
Zie www.bbc.com/news/magazine-34279717.  
Eerst zie je even alleen een foto, dan reclame, dan de video. 
Zie ook www.youtube.com/watch?v=rHAGJi7eBXg.  
 
 

 
Foto Wikipedia. 

 
Quote Michail Botvinnik over denken tijdens een partij 
Meervoudig wereldkampioen GM Michail Botvinnik: 
‘Als mijn tegenstander aan zet is denk ik aan algemene strategische aspecten van de stelling, als ik 
zelf aan zet ben denk ik aan concrete varianten.’ 
 
Zie Wikipedia: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Botvinnik 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Botvinnik  

 

http://www.bbc.com/news/magazine-34279717
http://www.youtube.com/watch?v=rHAGJi7eBXg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Botvinnik
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Botvinnik


Kalender   
- 18 – 28 februari Batavia toernooi Amsterdam 
- Zaterdag 20 februari rapidtoernooi De Zeven Pionnen, Epe 
- Woensdag 24 februari: Geen schaakschool Het Bolwerk (vakantie) 
- 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 
- Zaterdag 5 maart Torenstadtoernooi Zutphen 
- Zondag 6 maart Apeldoorns snelschaakkampioenschap 
- Zaterdag 12 maart ASV voorjaarstoernooi Arnhem 
- Woensdag 16 maart lezing Joesoepov in Max Euwe Centrum 
- Zaterdag 19 maart finale schoolschaken OSBO Zutphen 
- Zondag 17 april Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
- 20 en 21 mei ASV Arnhem vierkampentoernooi 
- 2-4 september OSKA: Open Schaak Kampioenschap Arnhem 

 
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=  
 
 

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  

 

Torenstadtoernooi zaterdag 5 maart  
Schaakgenootschap Zutphen houdt het 6e Torenstadtoernooi. 
Er wordt 7 ronden Zwitsers gespeeld met 15 min. + 5sec. p.p.p.p. 
De eerste ronde begint om 10:00 
Locatie:  MFC Waterkracht, Ruijs de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen 
Inschrijven t/m 4 maart via sgzutphen@gmail.com of ter plekke op 5 maart,  
volwassenen 10 en jeugd 5 euro. 
torenstadtoernooi.html 

 

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). 

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://www.de7pionnen.nl/
http://www.zwols-sg.nl/index.php?p=70
mailto:sgzutphen@gmail.com
http://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/toernooien/torenstadtoernooi.html
http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/informatie


 

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.  

 

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

Schoolschaakclub De Regenboog  www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.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://schaakclubdesjofar.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

