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21e 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 183 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. 
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Stertrainingen met GM Artur Joesoepov 
GM Artur Joesoepov was zondag 20 maart  gasttrainer bij de zevende Stertrainingen van 
Schaakacademie Apeldoorn van dit seizoen. 
 
In Denksportcentrum Apeldoorn gaf hij ’s morgens anderhalf uur simultaan aan de deelnemers van 
groepen 1a en 1b. IM Merijn van Delft besprak die partijen na de pauze. 
Joesoepov trainde ’s middags met eFXO Apeldoorn-spelers Thomas Beerdsen en Max Warmerdam. 
Aan het eind van de middag besprak Joesoepov anderhalf uur partijen en thema’s met de 
deelnemers van de groepen 2 en 4. Dat gebeurde in het Engels. Merijn van Delft en Nico Zwirs 
vertaalden waar nodig en gaven samenvattingen. 
 
Karel van Delft heeft een video van de trainingen gemaakt 
www.youtube.com/watch?v=mIK8WAOSgF4&feature=youtu.be.  
 
Joesoepov, Artur - van der Schaaf, Tristan 
Simultaan Schaakacademie Apeldoorn, 20.03.2016 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Pf3 Pxd5 4.d4 Lg4 5.Le2 e6 6.0–0 Pc6 7.Pbd2 g6 8.h3 Lxf3 9.Pxf3 Lg7 10.Lg5 
Pde7 11.c3 0–0 12.Dd2 Dd5 13.Lh6 Pf5 14.Lxg7 Kxg7 15.Tfd1 Tad8 16.Df4 Dd6 17.De4 Dd5 18.Ld3 
Tfe8 19.Dxd5 Txd5 20.Le4 Td6 21.Pe5 Pfe7 22.Pc4 Td7 23.Lf3 Ted8 24.a4 a6 25.Te1 Pd5 26.g3 Te8 
27.Te2 Tdd8 28.Tae1 Td7 29.Pd2 Pde7 30.Pe4 b6 31.h4 Tdd8 32.Pg5 h6 33.Pe4 Pd5 34.Pd2 Pce7 
35.Pc4 Pf6 36.a5 b5 37.Pe5 ½–½ 

 
Zie voor de simultaanpartijen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.  

 
 

 
 

 

 
Karel gaf een simultaan met tussendoor uitleg aan de beginners. (foto Veerle Weller) 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mIK8WAOSgF4&feature=youtu.be
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen


 
 
 
 
 

 
Hugo denkt over zijn stelling. Beeld uit video over simultaan. 
 
 
 
 
 

 
Veerle gaf les bij het onderdeel ‘SchaakMat’. 

 



 
Karel bespreekt quiz 2 van Lucas Smid met Jonne en Veerle. 
Zie voor meer quizzen: www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid  

 
Schaakschool Het Bolwerk maakt video over les ‘Schaakverhaal’ 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 
Vanaf 6 april begint het derde semester. Lessen duren vijf kwartier. Er zijn dan drie groepen:  
Stap 1 vanaf 13.30 uur, beginners vanaf 16.00 uur en een nieuwe kennismakingscursus (vanaf 11 
mei, vanaf 14.45 uur). 
Er is geen schaakschool op woensdagen 27 april (Koningsdag) en 4 mei (Meivakantie). 
 
Vanaf 11 mei begint een nieuwe kennismakingscursus voor kinderen die nog niet kunnen schaken:  
11 mei is een gratis proefles, daarna volgen er nog acht lessen. 
Instroom is ook mogelijk in groep 1 (niveau ongeveer Stap 1) en het bestaande beginnersgroepje. 
 
De 27e training (23 maart) waren er drie groepjes en tien deelnemers.  
Groep 1:  Vrij schaken, gesproken over Orang-Oetan opening (1.b4), Kandidatenmatches met Giri 
bekeken, Stap 1 H14. Oef C. (toets), Cdrom SchaakMat, Video partij Lasker – Thomas. 
Groep 2:  SchaakMat en Stap 2 H10 tien diagrammen oef B.  
Groep beginners: Stap 1 cdrom H10  oef. C  toets + herhalen, Cdrom Schaakmat, video simultaan 
Joesoepov gekeken, simultaan tegen Karel. Veerle en Karel hebben een korte video gemaakt over de 
simultaan: www.youtube.com/watch?v=Fl53GNG2twQ&feature=youtu.be. 
  
De 28e training (30 maart) waren er  drie groepjes met elf deelnemers. 
Groep 1:  Vrij schaken, Stap 1 H15 oef. A vijf diagrammen, Schaakverhaal Jeroen Vuurboom (auteur 
van site Jeugdschaakpagina). De deelnemers aan de les hebben allemaal een deel van de les gefilmd: 
www.youtube.com/watch?v=Zhk9ORxFlfs&feature=youtu.be.  
Groep 2: Cdrom Schaakmat, Quiz Lucas Smid 2. 
Groep beginners: Laatste les van de beginnerscursus. Enkele kinderen blijven bij de schaakschool. 
Karel vertelde het schaakverhaal van Jeroen Vuurboom en we deden spelletjes van SchaakMat. 
 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
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Analyseren met Joesoepov in Voerendaal. (foto Stefan Kuipers) 
 
 
 

 

 
Joesoepov op bord 1. (foto Diane Roest) 
 



 
 

eFXO Apeldoorn wint van Voerendaal 
Merijn van Delft meldt: 
 
Afgelopen zaterdag won eFXO Apeldoorn met 7,5-2,5 van Voerendaal. Traditiegetrouw doet Artur 
Jussupow ieder seizoen een keer mee en afgelopen weekend was het weer eens zover. Van 
uitvoerige partij-analyses op de zaterdagavond tot jeugdtraining op zondagmiddag: er gaat altijd een 
mooie stimulans vanuit voor het Apeldoornse schaken. Voerendaal kwam niet zo sterk op en 
derhalve werd de wedstrijd nooit echt spannend. 
Sjef Rijnaarts ging verder waar hij voor zijn vaderschapsverlof gebleven was en staat dit seizoen nog 
altijd op een 100% score. Zijn tegenstander Christian Braun is IM en de opening ging mis, maar de 
stelling was gecompliceerd en met creatief spel trok Sjef de partij razendsnel naar zich toe. Hetgeen 
een teamgenoot vol ongeloof deed fluisteren: ik ga ook een kind maken. 
Max Warmerdam had nog wat analyses klaarliggen van het jeugd WK en won een strakke partij van 
Ivo Wantola. Artur Jussupow had toevallig een week eerder in de Bundesliga ook al met wit tegen 
Daniel Hausrath gespeeld en won wederom. Dit keer met een mooi positioneel kwaliteitsoffer. Nico 
Zwirs won een vlotte aanvalspartij van Henk Temmink en zelf won ik een interessante partij van Ruud 
van Meegen. De overige vijf partijen werden na remise, in de meeste gevallen na het nodige 
positioneel getouwtrek. 
 
Zie ook www.schaakstad-apeldoorn.nl. 
 
eFXO Apeldoorn speelt zaterdag 2 april thuis (Denksportcentrum Noord) vanaf 13.00 uur een cruciale 
wedstrijd om het kampioenschap (en promotie naar de Meesterklasse) tegen UVS uit Nijmegen. 
Een week later speelt eFXO Apeldoorn 9 april in het NK snelschaken voor clubteams in Groningen: 
http://snelschaken.jsvsissa.nl/deelnemerslijst.php 
 
Jussupow, Artur (2583) - Hausrath, Daniel (2505) 
Voerendaal (7.1), 19.03.2016 [Analyse Merijn van Delft] 
 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 [Zes dagen eerder kwam Jussupow ook snel goed te staan met de 
Smyslov variant: 4.Pf3 0–0 5.Lg5 d6 6.e3 h6 7.Lh4 g5 8.Lg3 Ph5 9.Dc2 e6 10.Le2 De7 11.Pd2 Pxg3 
12.hxg3 Pd7 (12...c5 lijkt hier de juiste manier om tegenspel te ontwikkelen.) 13.f4 f5 14.0–0–0 c6 
15.e4 fxe4 16.Dxe4 gxf4 17.gxf4 d5 18.De3 Df6 19.g3 c5 20.Pf3 cxd4 21.Txd4 Dg6 22.Ld3 Df7 23.cxd5 
Lxd4 24.Dxd4 en wit won 14 zetten later, Jussupow-Hausrath, Bundesliga 2016] 4...d6 5.f3 0–0 
6.Pge2 c5 7.d5 e6 8.Pg3 exd5 9.cxd5 a6 10.a4 Te8?! Dit is te langzaam. [Zwart moet meteen op zoek 
naar tegenspel met 10...h5 ] 11.Le2 Pbd7 12.0–0 h5 [12...Tb8 13.Lg5 h6 14.Le3 Ph7 15.Dd2 h5 
16.Tae1² Jussupow-Kovacevic, Oviedo 1993] 13.Lg5 [13.Ph1 is ook een mooie optie hier, om het 
paard om te spelen.] 13...Db6 [13...Da5 14.Dd2 Ph7 15.Lh4 Db4 16.Kh1 c4 17.f4² Dambacher-
Hausrath, Belgium 2005] 14.Dd2 Db4 15.a5 [Iets als 15.Tfd1 om de spanning vast te houden kan 
ook.] 15...b5 16.axb6 Pxb6 17.Tf2!? Een creatieve zet, wit heeft een positioneel kwaliteitsoffer op 
het oog. [Het profylactische 17.Dc2 was misschien objectief het beste. Na 17...Pc4?? 18.Lxc4 Dxc4 
19.Ta4 staat de zwarte dame ingesloten.] 17...Ph7?! Zwart gaat er op in, maar dat brengt hem verder 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://snelschaken.jsvsissa.nl/deelnemerslijst.php


in de problemen. [Na 17...h4? 18.Pf1 staat wit ook goed.; Beter is 17...Pfd7 18.Pf1 (18.Lf4 Pe5 is in 
orde voor zwart.) 18...Pc4 19.Lxc4 Dxc4 20.Pe3 Db4 en hier lijkt zwart voldoende tegenspel te 
hebben. Bijvoorbeeld 21.g4 Pe5 22.gxh5 Tb8 23.hxg6 fxg6 en dit ziet er niet zo duidelijk uit.] 18.Lf4! 
Wit heeft het op zwakke broeder op d6 gemunt. 18...Ld4 [Passief verdedigen met 18...Td8 is 
natuurlijk ook niet aantrekkelijk.] 19.Lxd6 Lxf2+ 20.Kxf2 Een mooi plaatje. Wit heeft een pion voor de 
kwaliteit en verder alle positionele troeven (pionnenstructuur, loperpaar) in handen. 20...Pf6?! [Een 
betere verdediging is 20...a5 om lopers te ruilen met La6.] 21.Pf1 [Jussupow twijfelde tussen de 
tekstzet en meteen 21.Td1 hetgeen er ook sterk uitziet.] 21...Ld7 22.Td1 La4 Hausrath weet de 
stelling nog te compliceren. 23.Pxa4 Dxa4 24.Df4 [Artur was een beetje huiverig voor 24.Dc3 omdat 
het in een paardvork gaat staan. Inderdaad heeft zwart het verrassende 24...Dxe4 25.fxe4 Pxe4+ 
26.Ke1 Pxc3 27.bxc3 waarna de tactische complicaties nog even doorgaan: 27...Tad8 28.Lc7 Pxd5 
29.Lxd8 Pxc3 30.Td2 Pxe2 31.Txe2 Txd8 en dit lijkt technisch gewonnen voor wit.] 24...Pfxd5 
[24...Pxe4+ 25.fxe4 Txe4 was wellicht een betere poging, waarna wit 26.Dc1 moet vinden. Na 
26...Txe2+ (26...Tae8 27.Lf3) 27.Kxe2 Db5+ 28.Kf2 Pc4 29.Le7 Pxb2 30.d6 blijft wit goed staan.] 
25.Txd5 [25.exd5! Txe2+ 26.Kxe2 Te8+ 27.Pe3 Pc4 28.Kf2 Txe3 was de juiste manier, omdat wit nu 
wint met 29.Tc1!] 25...Pxd5 26.exd5 Txe2+ [26...Dxf4 27.Lxf4 Tab8 28.Lxb8 Txb8 29.Pe3 Txb2 30.Pc4 
Tb8 31.Ke3 lijkt ook lastig te houden voor zwart.] 27.Kxe2 Db5+ 28.Kf2 Dxb2+ 29.Kg3 Dd4 30.Dxd4 
cxd4 Dit eindspel ziet er op het eerste gezicht misschien nog spannend uit, maar na 31.Lc7! is de 
witte d-pion beslissend. 31...Kf8 [31...a5 32.d6 a4 33.d7 a3 34.Pd2 a2 35.Pb3 d3 36.Kf2 en de zwarte 
pionnen worden net op tijd gestopt.] 32.Pd2 Ke7 33.Pc4 Kd7 34.d6 [34.Pb6+ Kxc7 35.Pxa8+ Kd6 is 
minder overtuigend.] 34...Kc6 35.Pe5+ Kb7 36.La5! Nu heeft zwart geen tegenspel meer. 36...f6 
37.Pc4 Kc6 38.d7! Met behulp van een handig paardvorkje wint wit de partij. 38...Kb5 39.Pd6+ Kc6 
40.Pc8 1–0 
 
Zie voor alle partijen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.  
 
 
 

 
Uitreiking medailles aan De Lettertuin. 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen


 
De Lettertuin (Ede) – De Wegwijzer (Apeldoorn). 
 

  
Team De Lettertuin met schaakleraar Karel. (foto Arnold de Jong) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sietse Twijnstra werd met zijn team OSBO schoolschaakkampioen. Hij toonde zijn medaille tijdens de Stertrainingen. 
 
 



 
Stertraining-deelnemer Ilan kreeg deze stelling op het bord tijdens het OSBO schoolschaakkampioenschap. 
De snelste winst voor zwart is h1D+ en dan …Kf3. Met snel mat. 
Je kunt zo’n stelling invoeren in schaakprogramma Fritz: bord openen, klik op ‘S’, stelling opzetten, opslaan, uitspelen. 
 

OSBO schoolschaken finales in Zutphen 
In centrum Waterkracht in Zutphen vonden zaterdag 19 maart de finales van het OSBO 
schoolschaken plaats. Er was één poule met achttien scholen. Er werden zeven ronden Zwitsers 
gespeeld. De beste vier teams gaan naar het NK.  
Kampioen werd de Montessorischool uit Westervoort. Tweede werd de Akker uit Meppel. 
De Lettertuin uit Ede leverde een unieke prestatie. Het team van Fadi, Mats, Quint, Jeroen en 
Yannick had in de halve finales nog de meeste punten gescoord. In de finale waren enkele spelers 
minder in vorm en speelde het team zeven maal 2-2. 
Zie voor meer informatie en uitslagen de site van de OSBO: www.osbo.nl/jeugd/schsch.htm.  
Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=oGijThCYkFs&feature=youtu.be.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.osbo.nl/jeugd/schsch.htm
http://www.youtube.com/watch?v=oGijThCYkFs&feature=youtu.be


 
 
Kroegloperstoernooi 17 april en MuConsult Apeldoorns Rapid kampioenschap 21 mei   
Schaakstad Apeldoorn houdt binnenkort weer toernooien: 

 
Kroegloperstoernooi zondag 17 april 2016: 
http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm  
 
MuConsult Apeldoorns Rapid kampioenschap 21 mei 2016: 
http://schaakstad-apeldoorn.nl, button ‘toernooien’. 

 
 
 

 
 

Wisselschaak op de Paulusschool 
Wisselschaak is een oefening voor beginners. Je leert hoe je zo snel mogelijk je stukken in de goede 
beginopstelling kunt zetten. 
Minigames zijn leuke oefeningen voor beginners. Het zijn kleine spelletjes die je snel kunt leren. Dat 
is leuk. Je krijgt een korte uitleg en kan dan al gelijk gaan schaken. Meer minigames kun je vinden via 
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid. 
In een video zie je schaakleraar Karel van Delft Wisselschaak spelen met kinderen uit een groep 3 van 
de Paulusschool in Utrecht: www.youtube.com/watch?v=gVF6VNMBMLs&feature=youtu.be.  
 
 
 

http://schaakstad-apeldoorn.nl/html/apeldoorns-kroegloperstoernooi.htm
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid
http://www.youtube.com/watch?v=gVF6VNMBMLs&feature=youtu.be


 
Rechts co-kampioen in de Hoofdklasse Hotze Hofstra. 
 
 
 

 
Dries Wedda (links) won de Eerste Klasse. 
 



 
Hennie Zimmerman liet zich inspireren door Joesoepov. 
 
 
 

 
Discussie in de analyseruimte over onder meer 1.e4 c6, 2.d4 d5, 3.f3 c5, Smith Morra en andere openingen. 

 



Beerdsen en Hofstra winnen OSBO PK 
Thomas Beerdsen en Hotze Hofstra hebben de hoofdklasse van het OSBO PK gewonnen met vier 
punten uit vijf partijen. Beerdsen kreeg in de laatste ronde een nul omdat hij niet aanwezig was. Hij 
speelde in het Grenke toernooi in Duitsland. 
De laatste ronde van het PK werd 26 maart in Denksportcentrum Noord in Apeldoorn gespeeld. 
Dries Wedda won de Eerste Klasse. Lodewijk Entrop won de Tweede Klasse. Wim Thieme won het 
Veteranenkampioenschap. 
Einduitslagen: http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/uitslagen.  
 
 
 

 
FM Thomas  Beerdsen – GM Li Chao. (foto Mariëtte Biemans) 

 

Eerste IM-norm voor Thomas Beerdsen in Grenke toernooi 
Thomas Beerdsen heeft in het Grenke toernooi in Duitsland zijn eerste IM-norm behaald. 
 
Thomas meldt desgevraagd: 
‘Ik heb meegedaan aan het Grenke Chess Open in Karlsruhe. Het toernooi begon al meteen 
verrassend, toen ik in ronde 2 op bord 1 mocht spelen tegen Chao Li b (2757), de huidige nummer 15 
van de wereld. Toen ik in ronde 7 won van GM Jan Werle (2555), had ik nog een halfje nodig voor 
een IM-norm, die ik in ronde 8 tegen IM Jules Moussard (2510) behaalde.’ 

  

Beerdsen, Thomas - Li, Chao B  
GRENKE Chess Open, 25.03.2016 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Ld7 6.Lg5 e6 7.Dd2 a6 8.f3 Le7 9.0–0–0 b5 10.Le3 b4 11.Pce2 e5 
12.Pf5 Lxf5 13.exf5 d5 14.f4 Pc6 15.fxe5 Pxe5 16.Pf4 Da5 17.Kb1 0–0 18.Ld4 Ld6 19.Lxe5 Lxe5 20.Pxd5 Pxd5 
21.Dxd5 Tad8 22.Df3 Lf6 23.Lc4 De5 24.Db3 a5 25.a4 bxa3 26.Dxa3 Tb8 27.c3 De4+ 28.Ld3 Dxg2 29.Tc1 Tfc8 
30.Thd1 Dxh2 31.Tc2 De5 32.La6 Tc6 33.Te2 Dxf5+ 34.Ld3 Df3 35.Db3 Tcc8 36.Lxh7+ Kxh7 37.Dxf7 Txb2+ 
38.Txb2 Dxd1+ 39.Ka2 Da4+ 40.Kb1 De4+ 0–1 

 

http://osbo.nl/kampioenschappen/persoonlijke_kampioenschappen/uitslagen


Werle, Jan (2555) - Beerdsen, Thomas (2335)  
GRENKE Chess Open, 27.03.2016 (commentaar Thomas Beerdsen) 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 b6 5.Pge2 Lb7 6.a3 Le7 7.d5 0–0 8.Pg3 Ld6 9.Le2 Le5 10.e4 c6 Ik probeer het 
witte centrum aan te tasten. 11.0–0 cxd5 12.cxd5 exd5 13.exd5 d6 14.Pf5 Pbd7 15.Pa2 Pe8 16.f4 Lf6 17.Pb4 
Pc5 18.Tb1 Pc7 19.Lf3 Te8 20.Pd4? Nu neem ik het over. [Na 20.Dc2 heeft wit nog een klein voordeeltje.] 
20...Dd7! 21.Kh1 Lxd4 22.Dxd4 Df5? Ik profiteer niet volledig. [22...a5 23.Pc6 La6 En zwart staat erg goed.] 
23.Ld2 a5 24.Lc3 f6 25.Pc6 La6 26.Tfe1 Le2 27.Lxe2 Met remiseaanbod. 27...Txe2 28.Txe2 Dxb1+ 29.Te1 Dd3 
30.b4? Blunder in slechte stelling. 30...Pb5! 31.De3 Pxc3 32.bxc5 Dxe3 33.Txe3 Pxd5 34.Td3 Tc8! Nu is het 
direct uit.[34...Tc8 35.Txd5 Txc6 36.Txd6 Txd6 37.cxd6 Kf7 En het pionneneindspel is makkelijk gewonnen.]  0–1 

 
Voor alle uitslagen (onder meer ook Stefan Kuipers en Max Warmerdam) zie de toernooisite: 
www.grenkechessopen.de/de 
  

 
V.l.n.r. IM Hans Böhm, GM Jan Timman, IM/GM Yochanan Afek. 
 

 
Het Max Euwe Plein. 

http://www.grenkechessopen.de/de/


 

IM Hans Böhm en IM/GM Yochanan Afek voltooien boekenserie ‘Wij presenteren …’  
IM Hans Böhm en IM/GM Yochanan Afek vierden vrijdag 25 maart in het Max Euwe Centrum de 
afronding van hun boekenserie ‘Wij presenteren…’. 
De afgelopen zes jaar hebben ze elk jaar een boek geschreven over een van de schaakstukken. 
Elk boek bevatten 60 aspecten met vier stellingen omtrent het desbetreffende stuk.  
Schaaktechniek, thema’s, creativiteit, schaakhistorie, je vindt het allemaal in de boeken. 
Het eerste exemplaar van het boek ‘Wij presenteren De Koning’ werd uitgereikt aan GM Jan Timman. 
Hij heeft als speler en studiecomponist wezenlijk bijgedragen aan de inhoud van de boeken.   
Karel van Delft heeft een video gemaakt over de bijeenkomst:  
www.youtube.com/watch?v=0oo6_bPOW6M&feature=youtu.be.  
 
 

 
 

Boekenbeurs Max Euwe Centrum en extra digitale nieuwsbrieven 
Het Max Euwe Centrum in Amsterdam houdt zaterdag 16 april weer een boekenbeurs.  
Die vindt plaats van 11.00-14.00 uur in het Max Euwe Centrum (Max Euweplein 30a, 1017 MB 
Amsterdam). De toegang is gratis.   
 
Naast de twee papieren nieuwsbrieven per jaar, gaat het MEC twee digitale nieuwsbrieven uitgeven. 
In de meest recente nieuwsbrief staat onder meer een verslag van Bart Stam over een training die 
GM Artur Joesoepov onlangs in het centrum gaf.  
Het thema was verdedigen. Daarbij besprak Joesoepov vijf hoofdprincipes: 

- Vermijden van verzwakkingen in de pionnenformatie bij de koning 
- Economisch verdedigen met voldoende stukken 
- Voorkomen dat een aanvaller verzwakkingen of materiaalwinst kan forceren 
- Kracht van de tegenaanval 
- Afruilen van actieve stukken 

 
Site Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl.  
Digitale nieuwsbrief: www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_mrt16.pdf. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0oo6_bPOW6M&feature=youtu.be
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_mrt16.pdf


 
 

 
Lodewijk Entrop verzorgt een doorlopende simultaan in de schaken-en-autisme kraam 6 april in Arnhem. 

 

Schaakkraam op informatiemarkt autisme en sport in Arnhem 
in Sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem is woensdagavond 6 april (19.00-21.30 uur) een sportieve 
informatiemarkt over sport en autisme. Het adres is Beukenlaan 15, Arnhem. 
Zie https://autismeweek.nl/evenement/sportieve-informatiemarkt-op-valkenhuizen. 
 
Er is tijdens de informatiemarkt een informatiekraam schaken en autisme. In die kraam geven 
Lodewijk Entrop, Karel van Delft en mogelijk leden van schaakvereniging De Toren informatie. 
Lodewijk Entrop heeft autisme. Hij vertelt belangstellenden waarom schaken erg geschikt is voor 
mensen met autisme. Hij geeft een doorlopende simultaan. Lodewijk Entrop is lid van 
schaakvereniging De Toren in Arnhem en medeoprichter van jeugdschaakvereniging De Stelling in 
Oosterbeek (www.svdestelling.nl). 
Karel van Delft is schaakleraar, psycholoog en journalist. Hij begeleidt autistische jongeren via 
schaaklessen. Ook heeft hij een site: www.schaken-en-autisme.nl.  

 

https://autismeweek.nl/evenement/sportieve-informatiemarkt-op-valkenhuizen
http://www.svdestelling.nl/
http://www.schaken-en-autisme.nl/


De avond wordt georganiseerd door het AIC/ NVA regio Gelderland, MEE Gelderse Poort, Uniek 

Sporten en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. 

Ilja de Vries, voorzitter NVA Regio Gelderland, meldt dat deze informatiemarkt bedoeld is voor 

mensen met autisme, hun familieleden, naastbetrokkenen en andere belangstellenden. Daarnaast 

nodigt de organisatie ook professionals uit die werkzaam zijn bij een gemeente, in de zorg of in het 

onderwijs en te maken hebben met autisme. 

 

Informatie over schaken en autisme: 

www.schaken-en-autisme.nl.  

www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2

015%20-%206%20januari%202016.pdf  (item ‘Autistic not weird’). 

 

 
IM Alexander Kabatianski. 
 

 
Stein – Portisch (Stockholm, 1962) 

http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2015%20-%206%20januari%202016.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2015%20-%206%20januari%202016.pdf


 

IM Alexander Kabatianski: Thema-file over profylaxe 
IM Alexander Kabatianski heeft voor deze nieuwsbrief een artikeltje geschreven over het maken van 
een thema-file over profylaxe. 
 
Herkennen van thematische patronen is de basis van het schaken. Om preciezer te zijn: patronen 
met bijhorende mogelijkheden. Russen spreken over ‘priyomes’. 
De Russische trainer IM Mark Dvoretsky heeft bijvoorbeeld een beroemde verzameling van zo’n 
3.000 priyomes aangelegd.  
Bij de Stertrainingen adviseren we deelnemers om zelf een verzameling priyomes te maken. Die kan 
bestaan uit stellingen uit eigen partijen en uit bestudeerde partijen.  
Die stellingen kun je heel eenvoudig maken als je partijen in Fritz of Chessbase aanmaakt. Met een 
druk op de knop (‘stelling opslaan’) maak je jpeg-bestanden. Daarbij kun je de belangrijkste zetten 
met pijlen aangeven (knoppen Alt, Alt-Ctrl, Alt-Shift). Die stellingen kun je ook nog een eigen naam 
geven. Daardoor stimuleer je jezelf bovendien de kern van de zaak (het concept) onder woorden te 
brengen. Die stellingen kun je in een map op het bureaublad van je laptop verzamelen. 
 
Naast stellingen kun je ook een bestand met partijen rond een thema verzamelen. IM Alexander 
Kabatianski heeft bijvoorbeeld een file met partijen over profylaxe gemaakt. 
Profylaxe wil zeggen dat je de mogelijkheden van je tegenstander neutraliseert, terwijl je 
tegelijkertijd je eigen stelling verbetert. 
 
Voor deze nieuwsbrief heeft Kabatianski een file met acht becommentarieerde partijen gestuurd. De 
partijen kun je vinden via www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen (nieuwsbrief 21). 
Kabatianski heeft onderstaande tekst geschreven. De vertaling uit het Duits is van Karel van Delft.  
 
‘Ik wil een oude partij van Stein en Portisch tonen. Portisch heeft deze partij op een verschrikkelijke 
manier verloren. Hij heeft een tactische wending met slaan op g7 overzien. 
De analyse van deze partij weerspiegelt enkele schaaktechnische elementen: 

1. Het belang van Pf5!! 
2. Het principe van profylactisch denken. 

 
Portisch heeft deze partij met zwart verloren omdat hij Pf5 niet tijdig heeft geneutraliseerd. 
De eerste vijf partijen tonen hoe sterk Pf5 is. 
De laatste drie partijen tonen het thema profylaxe. 
 
Belangrijk: we verliezen geen partijen door perfect spel van onze tegenstander, maar door 
onderschatting van dreigingen van de tegenstander.   
Tijdig spelen van 14…Lxf5 in de partij Stein – Portisch toont ons het belang van dit element in het 
schaken.’ 
 
 

 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen


 

 
GM Anish Giri vs GM Fabiano Caruana, ronde 9. Remise na drie maal de zelfde stelling. 
Eerder kwam GM Hikaru Nakamura tegen GM Levon Aronian met de ‘aanraken is zetten’ regel in de problemen. 
 

 

 
 
 

www.youtube.com/channel/UCc8QPYi5GPzJmjMAS98CZyw/videos 
 

http://www.youtube.com/channel/UCc8QPYi5GPzJmjMAS98CZyw/videos
http://www.youtube.com/channel/UCc8QPYi5GPzJmjMAS98CZyw/videos


 
Na deze zet was het gebeurd. 
 

 

GM Sergey Karjakin wint Kandidatentoernooi 
GM Sergey Karjakin heeft het Kandidatentoernooi in Moskou gewonnen. Hij mag in november 
wereldkampioen GM Magnus Carlsen uitdagen om de wereldtitel. 
Nederlands kampioen GM Anish Giri scoorde veertien remises. In partijen tegen Caruana en 
Nakamura was hij dicht bij de overwinning.  
Site van de organisatie: http://worldchess.com.  
FIDE site: www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/9497-fide-candidates-tournament-
2016-round-14.html  
 
Eindstand 
1. Sergey Karjakin - 8,5 
2-3. Viswanathan Anand en Fabiano Caruana - 7,5 
4-7. Levon Aronian, Anish Giri, Peter Svidler en Hikaru Nakamura - 7,0 
8. Veselin Topalov - 4,5 
 

http://worldchess.com/
http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/9497-fide-candidates-tournament-2016-round-14.html
http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/9497-fide-candidates-tournament-2016-round-14.html


 
 

Download Stockfish 7  
Een schaakprogramma heeft een interface (wat je ziet) en een engine (het programma). 
Een sterke gratis engine is Stockfish. Zo’n engine kun je in een interface invoeren. 
Je kunt bijvoorbeeld als je Fritz hebt, extra engines laden. 
Stockfish kun je laden via: https://stockfishchess.org/download 
 
 
 

 

https://stockfishchess.org/download/


 
Varia in schaaklessen op basisscholen 
Het basisstramien van schaaklessen van Karel van Delft op basisscholen is rondvraag, tactiek, 
analyse, varia, competitie. 
 
Zie voor een verhaal over schaakdidactiek:  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken  
 
Uitgebreide informatie staat in het boek ‘Schoolschaken’, zie preview: 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.  
 
Varia komt aan de orde via de rondvraag, Schaakexpressie, spreekbeurten en lesonderdelen. 
 
Zie voor ‘Schaakexpressie’ bijvoorbeeld: 
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/686-schaakexpressie-leonardo-ede-
bennekom.  
 
Een greep uit ‘varia-onderdelen’ die dit schooljaar in diverse schoolklassen de revue passeerden: 

 
- Smartphone als schaakklok 
- Voetbalschaak (publiek moedigt spelers aan) 
- Schaakklok op laptop (zie jeugdlinks Schaaktalent) 
- Korte video’s maken en journalistieke principes uitleggen 
- Koen vertelt over schaakvereniging BSV 
- Uitleg weerstandspunten op ranglijst indelingssysteem Sevilla 
- Weggeefschaak, doorgeefschaak en Baskisch schaken (op twee borden tegelijk spelen tegen elkaar) 
- Terugblik toernooi BSV 
- Partij Hessel Hulleman jr – Karel van Delft  
- Eindspelstudies Pogosjants en Reti 
- Pepernotenschaak tijdens competitie.  
- Partijen met klas tegen Schaken is cool 
- Tata-krantje voor klas 
- Waarnemen: module 4 perceptie lezing ‘Schaaktalent’, schaakstellingen en multi-interpretabele 

plaatjes 
- Waarnemen: video’s ‘invisible gorilla’ www.theinvisiblegorilla.com  
- Waarnemen/geheugen: patroonherkenning Chabris/Wolf schaakbord 

www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc  
- Discussie over samenstelling schoolschaakteam 
- Terugblik via video en foto’s halve finales OSBO schoolschaken. 
- Jongens vs meisjes partij op schaaktafel (midden in de klas) 
- Amy toont met Hanna zelfbedacht schaakspel 
- Internet live stukje World Cup Karjakin – Svidler 
- Minisimultaans door beste spelers van de klas 
- Video toernooi Bennekom bekeken 
- Elkaar interviewen over een schaaktoernooi (video Veerle bekeken) 
- Nieuwsbrief Schaakacademie: tonen tekeningen en Dubbelschaken 
- Quint en Jelle interview over toernooi 18 november De Cirkel 
- Banter blitz leraar tegen leerlingen 
- Kloksimultaan door Karel 
- Snelschaaktoernooitje met indeling Sevilla 
- Vierkampen 
- Uitleg geschiedenis schaken. Begin India, Duitse dorpje Ströbeck. 
- Openingsvallen Bill Wall  
- Simultaanpartij Jelle tegen Timman besproken 
- Karel toonde video van Quint tijdens Apeldoorns kampioenschap. Quint gaf commentaar. 
- Kopieën voor leerlingen: ‘Paardensprong’ en ‘Minichess games’  
- Raindropchess 
- Hands and Brains 
- Quiz openingsvallen 

http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/686-schaakexpressie-leonardo-ede-bennekom
http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/686-schaakexpressie-leonardo-ede-bennekom
http://www.theinvisiblegorilla.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc


- Schaakexpressie 
- Partij Mats ONJK besproken 
- Partij Karjakin – Merijn van Delft getoond via www.chessgames.com 
- Uitleg IJSCO-rating en jeugdrating en deelname toernooien 
- Uitleg Fide rating 
- Mats en Fadi met D-team De Cirkel 20e op NK. Site KNSB bekeken.  
- Video fotoschaakbord praatschaak Hidde – Karel  
- Quote ‘meester heeft meer gefaald dan beginner pogingen heeft gedaan’ (growth mindset) 
- Tonen link op site Schaaktalent IJSCO toernooien 
- Uitleg Dolle Toren 
- Chinees schaken en dameoffer Wenzhe-Donner 
- Raindropchess online uitleg en oefenen 
- Engelse schaakwoorden 
- Uitleg begrip ‘overmoedig’ in schaakpartij 
- Paardzet Troyis, zie site Schaaktalent 
- spelletje op www.lichess.org/willekeurig  (404 page) laten zien 
- Herdersmat uitgelegd 
- Uitleg Wisselschaak en 960 schaak 
- Oefenen mat zetten KD-K 
- Engelse quiz Chesskids.com, via ‘leren schaken’ site Schaaktalent over pat en mat. 
- Video Telesport-tv Hans Böhm Kandidatentoernooi Moskou en vertelt over Giri 
- Video Carlsen – Bill Gates 
- Video Chess Fever 
- Cdrom SchaakMat  
- Video ‘Kijken met je vingers’ en doofstom tegen Sparkchess 
- Eindspelen KP-K, KPP-K, KL-K remise 
- GSSAP en STUDT lijstje aan de wand: verplicht spieken 
- Partij Lasker – Thomas  
- Partij Morphy – Isouard  
- Hoe leer ik mijn moeder schaken (via boekje ILS en praatschaak) 
- Partij Karel tegen Van Cappelleveen 
- Demovideo Michiel over www.sparkchess.com en pgn  
- Video Banterschaak www.Chess24.com getoond sterke speler met uitleg en minder tijd tegen 

zwakkere 
- www.chess24.com Europees kampioenschap + hoe werkt site 
- www.schaakacademieapeldoorn.nl nieuwsbrief 11 video Dante en Lara Dubbelschaken 
- Verteld over schoolschaakclub 
- Video Juf Floortje geeft schaakles www.youtube.com/watch?v=S70T1Wr9wgk&feature=youtu.be  
 
Varia sites: 
- www.lichess.org  
- www.cafeatlantis.nl/atlantis-open/2015 
- www.sparkchess.com + uitleg partijen opslaan in pgn en naar leraar mailen 
- www.chessqueens.nl en klasgesprek over waarom vooral mannen schaken  
- www.chessheroes.uk/index.html play a game getoond 
- www.chess24.com Europees kampioenschap + hoe werkt site 
- www.schaakacademieapeldoorn.nl nieuwsbrief 11 video Dante en Lara Dubbelschaken 
- www.londonchessclassic.com 
- www.tatasteelchess.com 
- www.schaaktalent.nl button ‘Ik leer schaken’ 
- http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken Jeugdschaakpagina Jeroen Vuurboom 
- www.schaken.wiltsite.nl Schaakprogramma ‘Schaken is cool’ 
- Video Lang leve de koningin  www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I 
- Video ‘Iedereen Kan Schaken’ (www.schaaktalent.nl, zie ‘Leren schaken’) 
- www.schaakacademieapeldoorn.nl 
- www.chesstalent.com  
- http://chesskids.me.uk 

 
 
 

http://www.chessgames.com/
http://www.lichess.org/willekeurig
http://www.sparkchess.com/
http://www.chess24.com/
http://www.chess24.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=S70T1Wr9wgk&feature=youtu.be
http://www.lichess.org/
http://www.cafeatlantis.nl/atlantis-open/2015
http://www.sparkchess.com/
http://www.chessqueens.nl/
http://www.chessheroes.uk/index.html
http://www.chess24.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.londonchessclassic.com/
http://www.tatasteelchess.com/
http://www.schaaktalent.nl/
http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
http://www.schaken.wiltsite.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://chesskids.me.uk/


 
 
Quote IM Merijn van Delft ‘You also need good defenders’ 
Uitspraak tijdens Playchess uitzending op woensdagavond naar aanleiding van partij  Caruana - 
Topalov zet 32. Lf1 tijdens ronde 4 Kandidatentoernooi in Moskou.  
 
Voormalig wereldkampioen Petrosjan stond bekend om zijn uitmuntende verdedigingstechniek. 
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Tigran_Petrosjan  
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Tigran_Petrosian  
Partijen van Tigran Petrosjan: www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=16149  
 

 
Kalender   

- Woensdag 6 april Schaakschool Het Bolwerk  
- Woensdag 6 april Arnhem informatiemarkt sport en autisme 
- Zondag 17 april Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
- 29 april – 7 mei NK jeugd ABC Rotterdam www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc en 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016 
- Donderdag 5 mei Wageningen Bevrijdingstoernooi rapid 
- 20 en 21 mei ASV Arnhem vierkampentoernooi 
- Zaterdag 21 mei MuConsult Apeldoorns Rapid kampioenschap 
- Zaterdag 18 juni Derde NK Conditieschaak (www.svlonneker.nl)  
- Zaterdag 25 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam 
- 2-4 september OSKA: Open Schaak Kampioenschap Arnhem 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tigran_Petrosjan
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigran_Petrosian
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=16149
http://www.schaakbond.nl/jeugd/njk/njkabc
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/
http://www.svlonneker.nl/


 
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=  
 
Jeugd NK’s  
ABC-categorieën spelen in Rotterdam van vrijdag 29 april t/m zaterdag 7 mei. 
D-categorie speelt in Rijswijk 5 t/m 7 mei.  
E-categorie speelt in Waalwijk 25 en 26 maart. 
Meer info over Apeldoornse en Stertrainingsdeelnemers: zie nieuwsbrief 19. 
 

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 

  

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 
 
13 september, 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 10 april, 24 april en 22 
mei.   
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://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.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

