
      Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 31 – 21 augustus 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. 

 

GM Roeland Pruijssers: 27 augustus minisimultaans in CODA-bibliotheek in de kraam van Schaakacademie Apeldoorn. 
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31e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn (computercrash) 
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws 
en divers schaaknieuws. 
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. 
De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. Wie zich aanmeldt als abonnee (via 
karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief. 
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 203 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (535 leden) en 
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen diverse clubs de nieuwsbrief naar leden. 
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook met hun vrienden. 
 

Computercrash, email kwijt 
Deze nieuwsbrief komt later door een computercrash op de PC van Karel van Delft. 
Daarbij is ook email verloren gegaan.  
Stuur s.v.p. een email naar k.vandelft@planet.nl als je vermoedt dat mail mogelijk niet aangekomen 
of beantwoord is. 

 
 

 
Programma: www.cultuurkwartier-apeldoorn.nl  
 

 
Informatiekraam Schaakacademie Apeldoorn vorig jaar in CODA. 
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Informatiekraam Schaakacademie in CODA met minisimultaans GM Roeland Pruijssers 
Schaakacademie Apeldoorn staat zaterdag 27 augustus met een informatiekraam op de CODA 
cultuurmarkt. Karel van Delft bemant de kraam. 
De kraam is van 12-17 uur bij de ingang in het gebouw van CODA bibliotheek, Vosselmanstraat 299. 
Vanaf 15 uur geeft GM Roeland Pruijssers op drie borden kloksimultaantjes. 
In de kraam liggen boeken over schaakpsychologie.  
Ook is er informatie over de schaakschool op woensdagmiddag in Het Bolwerk. 

 
 

 
IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft (v.l.n.r.) geven komend seizoen opnieuw Stertrainingen in Apeldoorn. 

 

Drie groepen Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn 
Komend seizoen zijn er opnieuw tien Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn. 
Die vinden plaats in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Trainers IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft hebben 14 augustus vergaderd. 
Deelnemers krijgen binnenkort nader bericht.  
Er zijn een paar deelnemers minder dan vorig seizoen. Er komen drie niveaugroepen. 
IM Merijn van Delft traint ’s middags een groep op niveau Ster 4/5.  Nico Zwirs traint ’s middags op 
niveau Ster 3.  Nico Zwirs en Karel van Delft geven ‘s morgens training op niveau Ster 1 en Ster 2.  
Informatie over de trainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  
De data staan ook in de kalender onder in deze nieuwsbrief. 
 
Schoenen gevonden in Denksportcentrum Apeldoorn 
In Denksportcentrum Apeldoorn zijn schoenen gevonden, meldt John Lerou. Het betreft beige half hoge schoenen maat 36. 
Ze hangen in een in plastic tas in het zijgangetje. 

 

 

 
Illustratie op informatiefolder schaakschool: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’ 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen


 
Schaakschool Het Bolwerk na de zomervakantie, met beginnersgroep 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Zie de pagina www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
Daar staat ook een aantal foto’s en video’s. 
 
Het komend seizoen beginnen we weer in Het Bolwerk op woensdagmiddag 24 augustus. 
Er zijn weer drie groepjes van elk 75 minuten. Die beginnen om 13.30, 14.45 en 16 uur. 
De groepjes verschillen qua niveau.  
Indeling in een groepje gebeurt in overleg met schaakleraar Karel van Delft. 
Er zijn 42 lessen in een schooljaar (niet tijdens schoolvakanties). Inschrijven gaat per semester. 
Het eerste en laatste kwartier van een les is er vrij schaken (onderling, schaken voor vier, enz.) 
Kinderen kunnen iets eerder komen en langer blijven en dan meedoen met vrij schaken voor de 
voorgaande en volgende groep.  
Deelname kost 70 euro per semester (14 weken). De eerste proefles is gratis. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
 

Beginnerscursus 
Er is een beginnerscursus die woensdag 7 september om 14.45 uur begint. De eerste proefles is 
gratis. De beginnerscursus van 12 lessen kost 55 euro.  

 
 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
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Partijen volgen via www.chess24.com  

http://www.chess24.com/


 
Alle partijen van de Nederlanders naspelen via het KNSB-uitzendingenblog. 

 

 
 

Vier MuConsult Apeldoorn spelers op EK jeugd in Praag 
Van 18-27 augustus is het EK jeugd in Praag. Vanuit Apeldoorn zijn er vier spelers van MuConsult 
Apeldoorn, dat komend jaar in de Meesterklasse speelt.  
Thomas Beerdsen speelt in de leeftijdscategorie U18 en Max Warmerdam U16.  
IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers zijn coach. Evenals GM Zhaoqin Peng en FM Frank Erwich. 
Overzicht van alle Nederlandse deelnemers en coaches:  
www.schaakbond.nl/nieuws/nederlandse-deelnemers-aan-ejk-en-wjk 
Toernooisite: www.eycc2016.eu. 
Indelingen en resultaten: http://chess-results.com/tnr233628.aspx?lan=1.  
Live volgen van 100 topborden: www.eycc2016.eu/games/live-coverage  
Op de KNSB-site staat een weblog waar rondenverslagen op staan. Met foto’s van Zhaoqin Peng. 
Zie http://schaakuitzendingen.blogspot.nl.  
 

http://www.schaakbond.nl/nieuws/nederlandse-deelnemers-aan-ejk-en-wjk
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Promotiefilm met historische beelden: www.youtube.com/watch?v=ij_CDGkz9L4  

 
 
 

   
 

http://www.youtube.com/watch?v=ij_CDGkz9L4


 
 

 
 

 
 
 



Merijn van Delft en Stefan Kuipers coachen Trinidad & Tobago tijdens Olympiade in Baku  
De Apeldoornse IM’s Merijn van Delft en Stefan Kuipers coachen het team van Trinidad & Tobago 
tijdens de Schaakolympiade in Baku, de hoofdstad van Azerbaijan.  
 
De Olympiade is van 2-13 september. 
Merijn coacht de mannen, Stefan de vrouwen. 
Twee jaar geleden coachte het duo het team ook al tijdens de olympiade in Noorwegen. 
Voorafgaand aan het toernooi zijn er trainingen via Skype. 
Het contact is ontstaan doordat Merijn de sterkste speler van het Caribische land ontmoette tijdens 
een jeugd-WK in Brazilië en tijdens een toernooi in Suriname (waar Merijn publiekscommentaar gaf 
en Surinaams snelschaakkampioen werd). 
 
Nederland doet uiteraard ook mee.  
 
De toernooisite: www.bakuchessolympiad.com. 
Zie ook www.facebook.com/bakuchessolympiad2016/videos/1597185580575462 
 
 

 
 
Terugblik HZ toernooi in Vlissingen 
Het HZ toernooi was van 6 tot en met 13 augustus. Het werd gewonnen door GM Loek van Wely. 
Site www.hztoernooi.nl. 
Er deden diverse Apeldoorners en deelnemers van de Stertraining mee. 
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Dries Wedda deed goede zaken met een tpr van 2088.  
Hierbij een fragment uit zijn laatste partij Wedda-Holscher. Dries meldt: 
38.a3! had ik gemist door tijdnood (voor 40e zet), maar was wel mooi motief. Na 38...Dxa3 39.Dd7+ 
Kb4 (39...Kc5 40.Lxe4 dxe4 41.De7 met damewinst) wint 40.Dxd5 met de dreiging 41.Dc4# en 
41.Dxe4/Lxe4. 
In de partij werd de koning weer naar achter gedrukt (door Db2 met a3) en even later gaf hij op, 
omdat iedere zet die hij zou spelen materiaal verliest. 
In ronde 3 speelde Dries een degelijke remise tegen een 2200-speler: 
 
Wedda, Dries (1920) - Kartsev, Soel (2221)  
HZ toernooi (3), 2016 
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 d6 4.Pf3 g6 5.0–0 Lg7 6.b3 0–0 7.Lb2 c6 8.c4 Pa6 9.Pbd2 h6 10.Pe1 g5 11.e4 
fxe4 12.Pxe4 Pxe4 13.Lxe4 e5 14.dxe5 Pc5 15.Lc2 dxe5 16.De2 Lh3 17.Pg2 Df6 18.Tad1 Pe6 19.De4 
Lf5 20.Dxf5 Dxf5 21.Lxf5 Txf5 22.Pe3 Tf7 23.Pg4 Tf5 24.Pe3 Tf7 25.Pg4 Tf5 26.Pe3 Tf3 27.Pg4 Tf5 
28.Pe3 Tf7 29.Pg4 ½–½ 
 

 
2…Pg8. 

 
Merijn van Delft verloor in ronde twee een partij van Hicham Boulahfa, na een bijzondere opening. 
Hicham is bekend van zijn gratis economiecolleges aan de UvA, zie  
www.hpdetijd.nl/2014-04-12/economiestudent-uva-geeft-gratis-bijles-aan-medestudenten.  
 
van Delft, Merijn (2391) - Boulahfa, Hicham (2084) 
HZ toernooi, 2016 
1.e4 Pf6 2.e5 Pg8 3.d4 d6 4.Pf3 dxe5 5.Pxe5 Pd7 6.Pf3 Pgf6 7.g3 b6 8.Lg2 Lb7 9.0–0 e6 10.a4 c5 
11.a5 cxd4 12.Pxd4 Lxg2 13.Kxg2 Lc5 14.Pb3 Le7 15.Pc3 0–0 16.Lf4 Pc5 17.Dxd8 Tfxd8 18.Pxc5 Lxc5 
19.axb6 Lxb6 20.Pa4 Pd5 21.Ld2 Ld4 22.c3 Lf6 23.Tfd1 g5 24.Kf3 Tac8 25.Ke2 Tc6 26.Le1 Tb8 27.Ta3 
Le7 28.Ta2 f5 29.Td3 a5 30.Td1 Kf7 31.Tb1 Lf6 32.Ta3 e5 33.b3 e4 34.c4 Pb4 35.Lc3 Td8 36.Lxf6 Kxf6 
37.Td1 Txd1 38.Kxd1 Td6+ 39.Ke2 Pc2 40.Ta2 Pd4+ 41.Ke3 Pxb3 42.Tb2 Td3+ 43.Ke2 f4 44.Pb6 Ke5 
0–1 

 
Brands, Kevin (1522) - Van Kuijk, Vadim (1280)  
10.08.2016 Commentaar André van Kuijk 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 d6 6.Le3 a6 7.P5c3 Pge7 8.a4 Le6 9.Pd2 d5 10.exd5 
Pxd5 11.Pxd5 Lxd5 Dxd5 lijkt sterker 12.Pf3 Lxf3? ik wilde hier afruilen naar remise. Maar ontwikkel 
zo zijn dame 13.Dxf3 Dc7 14.c3 Le7 15.Le2 0–0 16.0–0 Lf6 17.Ld3 Tfe8 18.Df5 niet gezien :( 18...e4 
19.Lxe4 g6 20.Dxf6 Txe4 mooi opgelost 21.Lh6 oeps. ik denk hier aan opgeven, maar zie dan de 
oplossing toch 21...De5 22.Dxe5 Txe5 23.Tfe1 Tae8 24.Txe5 Txe5 25.Td1 f5 26.Kf1 Kf7 27.Lf4 Te4 
28.Lg5 Ke6 wit kan beter b3 doen 29.f3 Txa4 30.Te1+ Kf7 31.b4 b5 32.Td1 Ke6 33.Lf4 Kf7 34.Td7+ 
Ke8 loerend op a5 35.Tc7 [35.Txh7 a5 36.Ld6 axb4 37.cxb4 Pxb4 38.Lxb4 Txb4 39.Tg7] 35...Pe7 

http://www.hpdetijd.nl/2014-04-12/economiestudent-uva-geeft-gratis-bijles-aan-medestudenten


36.Ld6 Pd5 37.Txh7 Pxc3 38.Tg7 Pd5 39.Txg6 a5 twijfel of dit goed is 40.bxa5 Txa5 41.Le5 b4 42.Ld4 
b3 43.Tg8+! gemist 43...Kd7 44.Tb8 Ta4 45.Lg7 Tb4 ik zie na afruilen remise. Fritz is daar minder 
zeker over 46.Txb4 Pxb4 47.Ke2 Ke6 48.h4? nu zeker remise 48...Pd5 f4 had koning afgehouden, g4 
had en passant geslagen kunnen worden. 49.Kd2 Pf4 50.g4 fxg4 51.fxg4 Pg6 52.h5 Kf7 53.h6 Lb2 
beter 53...Kg8 54.Ke3 Kh7 55.Ke4 b2 56.Lxb2 Kxh6 57.Lc1+ Kh7 58.g5 Kg8 the long way. Ph4 gaat 
sneller 59.Lf4 Pxf4 60.Kxf4 Kg7 61.Kf5 Kf7 62.g6+ Kg7 63.Kg5 waarom speelt ie nog door? 63...Kg8 
64.Kg4 Kg7 65.Kg5 Kg8 66.Kf5 Kg7 67.Kg5 Kg8 ½–½ 
 
Van der Linden, Michiel (1450) - Van Kuijk, Vadim (1280)  
HZ 2016, 13.08.2016, Commentaar André van Kuijk 
1.c4 e5 2.g3 Pf6 3.Lg2 Lc5 4.Pc3 d6 5.e3 c6 6.Pge2 Le6 7.b3 0–0 8.0–0 d5 9.cxd5 cxd5 10.Lb2 Dd7 
11.Pa4 Ld6 12.Tc1 Lh3 13.Pc5 Lxc5 14.Lxh3 blunder die dankbaar wordt geaccepteerd 14...Dxh3 
15.Txc5 Pg4 16.Te1 Dxh2+ 17.Kf1 Dxf2# 0–1 
 
Van Kuijk, Andre (1531) - Kögeler, Aart (1740)  
HZ 2016, 13.08.2016 Commentaar André van Kuijk 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.Pf3 cxd4 5.Pxd4 Pc6 6.e3 d6 7.Le2 Le7 8.0–0 0–0 9.a3 e5 10.Pxc6 bxc6 
11.b4 a6 12.Dc2 Lb7 13.Lf3 Dc7 14.Lb2 d5 15.c5?! nu al Pa5 of toch cxd5? 15...Tad8 16.Tad1 Pd7 
17.Pa4 dit paard komt hier nooit meer weg, maar is wel de reden dat ie op het einde opgeeft 17...f5 
18.Le2 e4 19.Ld4 f4 20.f3 exf3 21.Txf3 Pe5 22.Th3 Txh4 had pion opgeleverd, ik zie vooral h7 in beeld 
22...Pg6 23.Ld3 Lc8 24.Lxg6 Lxh3 25.Lxh7+ Kh8 26.Dg6 Fritz vindt dit slecht, gxh3 beter. Ik was juist 
net zo trots... 26...Lf6 27.Dh5 Lg4 28.Dxg4 Kxh7 29.exf4 Tfe8?? Lxd4+ beter 30.Lxf6 gxf6 31.Td3 Dg7 
32.Df5+ Kg8 33.Tg3 Te1+ 34.Kf2 Tde8 35.Txg7+ Kxg7 36.Dd3 T8e4 37.g3 f5 38.Dc3+ 1–0 

 

 
 

 
Colin Wouters vooraan met wit tegen Jonas Hilwerda. (foto Rick Wouters) 



 

 
Casper Wouters met wit tegen Jasper Holtel. (foto Rick Wouters) 

 
Terugblik ONJK Casper Wouters en Colin Wouters 
Zie voor de site www.onjk.nl/index.php/nl. 
 
Casper Wouters meldt:  
Net als de voorgaande jaren was het ONJK weer een leuk toernooi. Het was weer goed georganiseerd 
en ondanks het grote aantal spelers in de speelzaal was het niet rumoerig. Ik had zelf niet zo goed 
gespeeld en onder andere in de partij tegen de hoogst geplaatste speler, een Duitse FM, gaf ik een 
remise weg. Ondanks dat heb ik er wel weer van genoten. Aan de activiteiten tijdens het toernooi 
zoals het voetbaltoernooi heb ik dit jaar niet meegedaan. Het was daar ook niet zo mooi weer voor. 

 
Wouters, Casper (1766) - Holtel, Jasper (2258) 
(3), 09.08.2016 commentaar Casper Wouters 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Dit speel ik sinds kort, de Moskou variant. 3...Pd7 4.c3 Om d4 voor te 
bereiden 4...Pgf6 5.De2 a6 6.La4 e5 7.0–0 Le7 8.d4 b5 9.Lc2 0–0 10.Lg5 Dc7 11.d5 c4 Nu heeft zwart 
het veld c5 voor zijn paard vrijgemaakt. 12.Pbd2 Pc5 13.Tfe1 Lg4 14.Pf1 Dit speelde ik om met Pg3 en 
h3 de witveldige zwarte loper weg te jagen. [14.h3 was beter omdat na 14. Pf1 Pxd5 mogelijk is. Dit 
zagen we beiden echter niet. 14...Lh5 15.Lxf6 Lxf6] 14...h6 [14...Pxd5] 15.Ld2 Na 15.Lh4 heb je 
hetzelfde probleem als bij zet 14. 15...Tfe8 16.h3 Lxf3 Het was beter voor zwart om de witveldige 
loper op het bord te houden om druk op e4 te kunnen zetten. [16...Lh5 17.Pg3 Lg6] 17.Dxf3 Nu staat 
wit iets beter. 17...Ph7 18.Pg3 Lg5 19.Lxg5 hxg5 Het leek mij beter voor hem om met het paard terug 
te slaan. Nu staat wit iets beter maar zwart kan proberen om met ... g6, ... Kg7, ... Th8, ... Pf6 en ... g4 
druk te zetten op de h-lijn 20.Pf5 [Het was nu tijd voor 20.b4 zodat na 20...cxb3 21.axb3 de a-lijn 
wordt geopend, maar die speelde ik later pas.] 20...g6 21.Pe3 Kg7 22.Pg4 De7 Ook nu had 23. b4 
gekund. 23.Tad1 Hier staat het gelijk en bood ik remise aan, maar zwart nam het niet aan. 23...Th8 
24.Ta1 Ik kwam erachter dat het beter zou kunnen zijn om de a-lijn te openen, dus speelde ik mijn 
toren weer terug. 24...Pf8? 25.b4 cxb3 26.axb3 En door de open a-lijn staat wit beter. 26...Ph7 
Hiermee dekt zwart f6 weer zodat de dame naar de damevleugel kan. 27.Ta3 Db7 28.b4 Pd7 29.Tea1 

http://www.onjk.nl/index.php/nl/


Pb6 30.Ld3 Thc8 31.Kh2 Tc7 32.Dg3 Dc8 33.Le2 [Na 33.De3 Db7 blijft wit een voordeeltje houden. 
Zwart kan niet veel en na 34.Dd2 Pa4 om druk te zetten op c3 volgt 35. Le2 en 36. c4. Doordat het 
paard op a4 door de b-pion gedekt staat kan de c-pion niet geslagen worden.] 33...Pa4 34.c4 Txc4 
Zwart is van plan om nu een toren tegen twee pionnen en een loper te offeren, maar na 35.Lxc4 
Dxc4 36.Pxe5 dxe5 37.Dxe5+ offert wit het stuk tegen twee pionnen weer terug. 37...Kg8 38.Tf3 
[38.De7 had ik niet gezien. Met deze zet zouden mijn pionnen gedekt staan en zou mijn dame actief 
staan.] 38...Dxb4 is beter voor wit omdat na 39. Tc1 wit binnen komt en op f7 druk kan zetten. 
39.Dc7? was echter niet goed omdat f7 nu maar twee keer aangevallen kan worden en makkelijk 
twee keer kan worden verdedigd. [39.Tc1 en de toren kan binnenkomen.] 39...Tf8 40.d6 Pc5 41.e5 Ik 
stoomde op met mijn pionnen maar dat had niet veel zin. Voor zwart was een tegenaanval als 
antwoord echter beter dan een verdediging. 41...Pe6 Nu stond het weer bijna gelijk als ik de beste 
zet (42. Dc3) had gedaan, maar mede door het tekort aan bedenktijd speelde ik de verkeerde zet. 
[41...g4] 42.Db6 [42.Dc3 De4 43.Txa6] 42...g4 43.Tg3 gxh3 44.d7 Df4 [44...hxg2 is wel beter] 45.Td1 
hxg2 46.Kxg2 [Na 46.Td6 heeft wit nog een klein kansje om na Txe6 te promoveren en na 46...Dh4+ 
47.Kxg2 De7 kan wit de pionnen op de damevleugel ophalen.] 46...De4+ 47.Kh2 Td8 48.Tdd3 Phf8 
49.Dxa6 en in deze al verloren stelling ging ik in de bijna 4 uur durende partij door mijn tijd. 0–1 

 

 
Eindstelling na 31. ... Rf6 

 
Colin Wouters meldt: 
Ik heb afgelopen week voor de 6e keer aan het ONJK in Borne meegedaan. Het was zoals elk jaar erg 
leuk en ik heb het ook best goed gedaan dit jaar. Ik was 14e geplaatst (KNSB-rating) en ik ben als 4e 
geëindigd met 6,5 uit 9. De C-groep, waar ik in mee speelde, had 75 deelnemers dit jaar! In de 
andere groepen waren er minder deelnemers, maar nog steeds veel: in totaal waren er bijna 300 
deelnemers en het was zoals elk jaar goed georganiseerd. 
In de 7e ronde moest ik tegen de koploper. De opening ging niet echt lekker maar uiteindelijk kwam 
ik goed te staan door tijdnood van mijn tegenstander. In de eindstelling, waar ik remise aannam, sta 
ik veel beter en heeft mijn tegenstander nog maar 50 seconden bedenktijd (+30 seconden per zet). Ik 
had dus beter door kunnen spelen. Er was een verrassende (gedeelde) winnaar in de C-groep. Daar 
had ik in de 8ste ronde van verloren, waardoor ik geen kans meer had op de eerste plaats.  
 
Wouters, Colin (1566) - Hoeneveld, Maarten (1925)  
ONJK 2016 C Borne, Netherlands (7.1), 12.08.2016 Commentaar: Colin Wouters 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Lb4 4.d3 d5 5.exd5 Pxd5 6.Ld2 Pxc3 7.bxc3 Ld6 8.Le2 0–0 9.0–0 Pc6 10.Te1 
b6 11.Le3 Lb7 12.Pd2 f5 13.f3 f4 14.Lf2 Pe7 15.d4 exd4 16.cxd4 Pf5 17.Lc4+ Kh8 18.c3 Dg5 19.Pe4 
Lxe4 20.Txe4 Ph4 [20...Pe3 21.Lxe3 fxe3 22.De2 Tae8 23.Tf1] 21.Lxh4 Dxh4 22.De1 ik wilde graag 
dames afruilen zodat het niet meer zo gevaarlijk zou zijn op de koningsvleugel 22...Dh5 23.Le6 Da5 
24.c4 dit geeft zwart kans om met zijn dame en loper wit onder druk te zetten [beter was: 24.Ld7 Tf6 
25.a4] 24...Lb4 25.Dh4 Ld2 26.h3 met als plan: 27.Kh2 ..... 28.Te5 [26.Kh1 is veel sneller 26...Dc3 
27.Tb1 Dd3 28.Td1 ,1/2–1/2] 26...Tf6 27.Kh2 Dc3 28.Tb1 gevolgd door Tb5 28...Dc2 [28...Le3] 29.Tb5 
Tg6 [29...Le3 30.Lf5 Th6 31.Tbe5 Tg8] 30.Te2 [30.Tg5 is ook een goede zet hier 30...Txg5 31.Dxg5 Le3 
32.Ld5 Tb8 33.De7 Da4 34.Dxc7 Tf8 en wit staat gewonnen] 30...Dd1 [30...Dd3 31.Td5 Tf6] 31.Td5 
Tf6 en hier bood zwart met 50 sec op de klok remise aan. Ik nam het aan, hoewel ik na Td7 goed tot 
gewonnen staat ½–½ 
 



 
Dries Wedda. 

 
Analyses Dries Wedda, André van Kuijk en Vadim van Kuijk ONK Dieren 
Dries Wedda stuurde onderstaande partij die hij in de A-groep van het ONK in Dieren heeft gespeeld. 
Ook André en Vadim van Kuijk stuurden partijen. 

 
Wedda, Dries (1942) - Schut, Peter (1744)  
Dieren negenkamp Dieren (2), 16.06.2016 Analyse Dries Wedda 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Pbd2 [4.Ld2 is de hoofdvariant.] 4...b6 5.a3 Lxd2+ 6.Dxd2 Lb7 7.e3 d6 
8.Le2 Pbd7 9.0–0 0–0 10.b4 Pe4 11.Dc2 f5 12.d5! e5 [12...exd5 13.Pd4 Df6 14.cxd5 kende ik alleen.] 
13.Ld3 [13.Pd2 Pxd2 14.Lxd2 c6 15.dxc6 Lxc6 16.f3 had ik in mijn file staan.] 13...Pdf6 14.Pd2 Lc8 
15.f3 [15.Pxe4? fxe4 16.Lxe4?? Pxe4 17.Dxe4 Lf5 18.Df3 Ld3µ is het idee.] 15...Pxd2 16.Lxd2 Dd7 
17.e4! Wit stuurt aan om het centrum te sluiten; wit valt aan op de damevleugel en zwart op de 
koningsvleugel. 17...f4? [17...fxe4 18.fxe4²] 18.c5 g5 19.Tac1 bxc5 20.bxc5 g4? [20...a5] 21.cxd6 cxd6 
22.Dc6 gxf3!? 23.gxf3 [23.Dxa8?? Dg7 24.Txf3 Lg4!= Ik vond deze stelling minder duidelijk dan de 
stelling na 23.gxf3.] 23...Tb8 24.Lb4 Tb6 25.Dxd7? [25.Dc7 Wit wacht totdat zwart de witte dame zelf 
moet slaan: 25...Kh8 26.Tf2 Tg8+ 27.Kh1 Lb7 .  Nu wel 28.Dxd7 Pxd7 29.Tfc2+- met volledige 
dominantie over de c-lijn en binnenkomst op c7.] 25...Pxd7?? De loper komt vast te staan op c8. 
[25...Lxd7] 26.Tc7 Pc5 27.Lxc5 dxc5 28.Txc5 Tb3 29.Lc4 Txa3 30.d6+ Kg7 [30...Kh8 vond ik lastiger om 
te winnen: 31.Td1 Td8 (31...Ld7 32.Txe5 Txf3 33.Te7 Td8 34.e5+-; 31...Txf3 32.d7 Lxd7 33.Txd7+-) 
32.d7! Lxd7 33.Txe5 Txf3 34.Le6+-] 31.d7! La6 32.Lxa6 Txa6 33.Td1 1–0 

 
Partij uit ONK Dieren B-groep van Schaakvader André van Kuijk: 
van Kuijk, André - Greven, Ron  
30.07.2016 
1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pg4 4.Pf3 Lc5 5.e3 Pc6 6.Le2 0–0 7.0–0 Pgxe5 8.a3 a5 9.Pbd2 Pxf3+ 10.Pxf3 
Df6 11.Dc2 Pe5 12.Ld2 d6 13.Pxe5 dxe5 14.Ld3 g6 15.Le4 c6 16.b4 Lb6 17.Lc3 De7 18.Db2 f5 19.Lc2 
e4 20.Lb3 Le6 21.c5 Lc7 22.Le5 Lf7 23.Lxc7 [23.Lf6 Dd7 24.Tfd1 Ld5 25.Txd5 cxd5 26.Td1 Tf7 27.Lxd5 
axb4 28.axb4 f4 29.Lb3 De8 30.b5 Ld8 31.Lxf7+ Kxf7 32.Lh8 Le7 33.Dg7+ Ke6 34.Td6+ Lxd6 35.Df6+ 



Kd7 36.Dxd6+ Kc8 37.b6 Dd7 38.Df8+ Dd8 39.Dxd8+ Kxd8] 23...Dxc7 24.Lxf7+ Dxf7 25.Tab1 axb4 
26.axb4 Ta2 27.Db3 Dxb3 28.Txb3 Td8 29.Tbb1 Kf7 30.b5 Td5 31.bxc6 bxc6 32.Tb7+ Kf6 33.Txh7 
Txc5 34.Tb7 Tcc2 35.Tbb1 g5 36.Tfc1 Ke5 37.Txc2 Txc2 38.g3 c5 39.h4 gxh4 40.gxh4 c4 41.h5 Kf6 
42.Kg2 Kg5 43.Th1 Kh6 44.Kg3 c3 45.f3 Tb2 46.fxe4 fxe4 47.Kf4 [47.Tc1 Kxh5 48.Txc3 Kg5 49.Tc5+] 
47...Tb4 48.Kg4 c2 49.Tc1 Tc4 50.Kf5 Kg7 51.Tg1+ Kh7 52.Tc1 Kh6 53.Kg4 Kg7 54.Kf5 ½–½ 

 
Vader André meldt over onderstaande partij: De partij is niet bijster goed en Entrop had moeten 
winnen, maar het is wel een voorbeeld van dat tegenstander soms nog een blunder maakt die je in 
de strijd terugbrengt.  
Het was een beladen match, want beiden stonden op 5,5 punt, waren gebrand op een prijs (bij 6 
punt), hebben ontzag voor elkaar en remise was geen optie vanwege ratingverlies Entrop. 
 
Van Kuijk, Vadim - Entrop, Lodewijk  
04.08.2016 Commentaar André van Kuijk 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 d6 5.Lf4 0–0 6.Dd2 c5 7.e3 cxd4 8.exd4 e5 9.dxe5 dxe5 10.Dxd8? 
waarom slaan? Toren erachter of lang rokeren is actiever 10...Txd8 11.Lxe5 Lf5 12.Pb5 Pbd7 13.Lxf6? 
weer beter niet ruilen (ondanks pion voor) 13...Lxf6 14.Pfd4?! slecht als zwart hier a6 speelt 
14...Te8+ 15.Kd1 a6 te laat 16.Pxf5 axb5 17.Pd6 Ted8 18.Pxb7 Tdb8 19.Pd6 bxc4 20.Lxc4 Pxd4 
beter.. 20...Pe5 21.Kc2? Txb2+ 22.Kxb2 Pxc4+ 23.Kb3 Pxd6 24.Tad1 Tb8+ 25.Ka4 Pe4 26.Tc1 Pxf2 
27.Thf1 Pd3 28.Tb1 Pb2+ 29.Ka5 Lc3+ 30.Ka6 Ta8+ 31.Kb5 Txa2 32.Tfc1 Lf6 33.Kb6 Ta8 34.Kb7 Te8 
35.Tc2 Pd3 36.Tc8 Txc8 37.Kxc8 Kg7 38.Tg1 h5 39.h3 Pf4 40.Kd7 g5 41.Kd6 Kg6 42.Kc5 Le7+ hier mist 
zwart de juiste voortzetting [42...Ld4+ 43.Kxd4 Pe2+] 43.Kc4 Lf6 44.Kb3 Kf5 45.Kc2 Kg6 46.g4 Pxh3 
47.gxh5+ Kxh5 48.Th1 Kh4 49.Kd2 g4 50.Ke2 Le5 51.Kf1 f5 52.Kg2 f4 53.Tf1 Kg5 54.Kh2 f3+ 55.Kh1 
Kf4 56.Kh2 Ke3+ 57.Kh1 g3?? hier geeft zwart het weg 58.Txf3+ Ke2 59.Txg3 Pf2+ 60.Kg2 ½–½ 

 
 

 



 

 
Overzicht scores voor leraar. 
 

 
 
 

 
Hidde Weller leert ook gelijk een beetje Engels. Hij kan nog niet lezen, maar ‘Well done’ herkent hij wel! 



 

 
Lois Weller vindt het prachtig. Ze heeft in een paar dagen een paar honderd opgaven gemaakt.  

 

Video waarin Hidde en Lois de app proberen:  
www.youtube.com/watch?v=2jcl2-acmdw&feature=youtu.be 

 

Nieuwe versie Alterman chess app: Chessmatec 
Schaaktrainer GM Boris Alterman heeft de Alterman chess app vernieuwd.  
Zie de site www.chessmatec.com voor de nieuwe app en uitgebreide informatie.  
De nieuwe app is de Alterman-Edu versie. Op dit moment is het nog een bèta-versie.  
Karel van Delft test via schaakschool Het Bolwerk de nieuwe app voor Alterman uit.  
De app komt waarschijnlijk in september op de markt. 
Je kunt de app via alle platforms (Tablet, IPad, smartphone of PC) afspelen. 
Je kunt de apps downloaden of het programma via de site benaderen. 
Op vier niveaus zijn er beknopte uitleg (via een animatie), oefeningen, tests en partijtjes. Er zijn meer 
dan 1.000 stellingen.  
De tekst is summier. Eén van de zes talen is Engels.  
De leraar registreert zijn leerlingen en geeft hen een wachtwoord en gebruikersnaam. Via een 
‘teachers login’ kan de leraar leerlingen in een groep plaatsen en hun vorderingen volgen.  
Particulieren kunnen de app  niet kopen. Leraren kunnen de app kopen voor groepen.  
Dat kost tien euro per leerling per jaar, waarvan de trainer 30 procent krijgt.  
Er komt een internationaal online Chessmatec toernooi voor scholen en clubs. 
Alterman heeft de grootste schaakschool van Israël. Zo’n 25.000 leerlingen werken via zijn methode. 
 
Links:  
www.chessmatec.com  
Info teachers dashboard:  www.chessmatec.com/#!how-it-works/lwvj8 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2jcl2-acmdw&feature=youtu.be
http://www.chessmatec.com/
http://www.chessmatec.com/
http://www.chessmatec.com/#!how-it-works/lwvj8


 
 

Site Chesskid.com  
In de USA is Chesskid.com populair. De site is onderdeel van Chess.com (www.chess.com)  
Video www.youtube.com/watch?v=yxRUm--xlkw&feature=youtu.be  
www.chesskid.com  
www.chesskid.com/article/view/chesskid-for-school-districts   
Video spelregels www.chesskid.com/learn-how-to-play-chess.html 
Chesskid curriculum www.chesskid.com/article/view/chesskidcoms-curriculum  
 
 

 
Lennart Ootes (midden) met GM Peter Svidler en GM Anish Giri tijdens Sinquefield Cup. (foto Austin Fuller) 

http://www.chess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yxRUm--xlkw&feature=youtu.be
http://www.chesskid.com/
http://www.chesskid.com/article/view/chesskid-for-school-districts
http://www.chesskid.com/learn-how-to-play-chess.html
http://www.chesskid.com/article/view/chesskidcoms-curriculum


 
Site Lennart Ootes: http://lennartootes.com 
 

Chessbase interview met Lennart Ootes 
De Chessbase site brengt een interview met Lennart Ootes. Met prachtige foto’s die hij heeft 
gemaakt!  De foto hier boven heeft Lennart desgevraagd gestuurd. 
Ootes is schaker, fotograaf, globetrotter en duizendpoot-organisator. 
http://en.chessbase.com/post/interview-with-lennart-ootes-photographer-and-do-it-all-1-2 
 
 

 
 

Tweedehands schaakboeken via Joop Jansen 
Joop Jansen meldt: 
‘Mijn schaakvriend wil veel boeken verkopen. Hij vraagt een bod te doen. Hoeft zeker geen 
hoofdprijs te zijn…’   
Wie een mailtje stuurt naar Joop krijgt een lijst toegestuurd. Mailadres is jannesnelleke@home.nl.  
 
 

http://lennartootes.com/
http://en.chessbase.com/post/interview-with-lennart-ootes-photographer-and-do-it-all-1-2
mailto:jannesnelleke@home.nl


 
Mat in 2 tijdens Seniorentoernooi in Dieren. 
 
 

 
 

Ctrl-M en mat-in-twee 
Tijdens het Seniorentoernooi in Dieren konden mensen dagelijks een mat-in-2 opgave maken. 
De opgave op de foto wist de standaard engine van het schaakprogramma Fritz 11 niet op te lossen 
in twee zetten. Dat heeft te maken met rekenprocedures waarop het programma is gebaseerd. 
Organisator Barth Plomp meldt dat Fritz dat echter wel kan via de matzoeker die je kan activeren via 
Ctrl-M. Het gaat bovendien veel sneller, meldt Plomp. 
Je voert de stelling in (druk op S en je krijgt een bordje om een stelling in te voeren). 
Druk op OK. Dan klik je op Ctrl-M. 
De zes problemen van het Seniorentoernooi (met oplossingen) kun je vinden via  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.  
 
Over dit thema gaat ook tekst 47 uit het boek ‘Schaakideeën’ 
Preview boek: www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen.  
 

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


  
Wit aan zet. 
 
47. Het snelste mat 
 
Diverse schaakcomputerprogramma’s geven in deze stelling een mat in vier als oplossing.  
Bijvoorbeeld Fritz 9 geeft 1.Df3+ Kg1 2.Lf2+ Kh2 3.Dg3+ Kh1 4.Dh3# 1–0 
 
Het snelste mat  is echter mat in drie: 1.Dg7 Ke2 2.Dd4 Kf3 3.De4# 1–0 
 
De langere winstweg komt door de manier waarop schaakprogramma’s zijn geprogrammeerd. 
Niet iedere schaakprogramma zoekt naar het snelste mat.  
Sommige schaakprogramma’s kijken eerst naar mogelijkheden tot schaak geven.  
Als dat tot een geforceerd mat leidt, rekenen ze niet verder. 
 
In deze stelling begint wit in de snelste winstvoering met een ‘stille zet’. 
Dat is een zet die direct niets dreigt, maar indirect des te meer. 
 
Programma’s die meer varianten doorrekenen vinden het snelste mat wel. 
Zo’n programma is bijvoorbeeld Fritz 11. 
Opvallend genoeg vindt Fritz 5.32  het ook direct.  
 
Het ene mat is het andere niet.  
Er zijn ook matvoeringen die via een offer tot stand komen.  
Een offer is een zet waarbij je een stuk of pion weggeeft om een betere stelling te krijgen. 
Ook  het berekenen van offers is voor schaakcomputerprogramma’s omslachtiger. 
 
 

 



 
 

Kevin Brands verbetert de wereld via schaken 
De dertienjarige nieuwsbrief-lezer Kevin Brands uit Anna Paulowna meldt dat hij geïnterviewd is over 
zijn activiteiten om de wereld te verbeteren via schaken.  
Hij speelt bijvoorbeeld toernooien in T-shirts met teksten als ‘What’s your next move to make a 
positive change?’.  Kevin is van plan om met ouderen te gaan schaken. Daardoor kan hij helpen 
eenzaamheid te bestrijden en hun verhalen aanhoren. Kevin wil meer jongeren bij zijn acties 
betrekken en een stichting oprichten. Hij zoekt een notaris die hem daarbij gratis wil helpen. 
Zelf kan Kevin goed schaken, hij heeft onder meer een jeugd Grand Prix van de Noord-Hollandse 
schaakbond gewonnen. Kevin Brands is bereikbaar via Facebook. 
Op de foto zit Kevin naast wereldkampioen GM Magnus Carlsen. Zie voor het verhaal: 
http://epaper.hollandmediacombinatie.nl/HMC/data/2016-08-03/html/WB/CTR 

 
 

 
 
Quote sportpsycholoog Robert Andrews over Simone Biles en genieten van presteren 
‘I had to convince her to take her foot off the gas, enjoy the game again.’ 
Verhaal: www.espn.com/espnw/sports/article/17252340/mental-gymnastics-meet-sports-
psychology-coach-keeps-simone-biles-laurie-hernandez-sharp 

http://epaper.hollandmediacombinatie.nl/HMC/data/2016-08-03/html/WB/CTR/
http://www.espn.com/espnw/sports/article/17252340/mental-gymnastics-meet-sports-psychology-coach-keeps-simone-biles-laurie-hernandez-sharp
http://www.espn.com/espnw/sports/article/17252340/mental-gymnastics-meet-sports-psychology-coach-keeps-simone-biles-laurie-hernandez-sharp


Kalender   
 

- 18-27 augustus EK jeugd Praag  www.eycc2016.eu 
- 24 augustus Schaakschool Het Bolwerk begint weer na de zomervakantie 
- 27 augustus 12-17 uur kraam Schaakacademie Apeldoorn in CODA-bibliotheek  
- 2-4 september OSKA: Open Schaak Kampioenschap Arnhem  www.asv-schaken.nl  
- 2-13 september Olympiade Baku  www.bakuchessolympiad.com 
- 3 september NK snelschaken jeugd Almere http://nksnelschaakjeugd.schakenalmere.nl  
- 10 september Open NK Snelschaken Hardenberg www.sv-hardenberg.nl 
- 17 september NK Rapidschaak Speciale Doelgroepen Apeldoorn http://nkschakenspeciaal.nl  
- 28-30 oktober  1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi 

 

 
11-30 november WK Carlsen – Karjakin  
http://nyc2016.fide.com  
Site bevat ook historische verhalen 

 

Nico Zwirs speelt in het Sants Open toernooi in Barcelona 
Data: 19-28 augustus. 
www.cotxeres.org/open/angles/angles16/angles16.htm 

 
Jeugdtoernooien 
Site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Site OSBO: www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm  
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=  
KNSB-competitie is de dag voor de eerste negen Stertrainingen. 
 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2016-2017 
18-09-2016  training 1 
9-10-2016  training 2 
6-11-2016  training 3 
27-11-2016  training 4 
18-12-2016  training 5      
5-2-2017  training 6 
12-3-2017  training 7 
2-4-2017  training 8 
7-5-2017 training 9  
21-5-2017 training 10  
11-6- 2017 training reserve 

 

http://www.eycc2016.eu/
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.bakuchessolympiad.com/
http://nksnelschaakjeugd.schakenalmere.nl/
http://www.sv-hardenberg.nl/
http://nkschakenspeciaal.nl/
http://nyc2016.fide.com/
http://www.cotxeres.org/open/angles/angles16/angles16.htm
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C


Apeldoornse Schaaksites 
 
Schaakstad Apeldoorn / MuConsult Apeldoorn  www.schaakstad-apeldoorn.nl  
De Schaakmaat  www.deschaakmaat.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn  www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Schoolschaakclub De Regenboog  www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.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  
 
Pinterest  
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
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