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33e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 
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 215 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. 
 
 

 
 

Vraag online partijen downloaden als pgn 
Leerlingen op clubs en basisscholen kunnen competitiepartijen spelen op het bord, maar ook online. 
Via gratis site www.lichess.org kun je elkaar uitdagen en vervolgens de partij downloaden als pgn. 
Dat bestand kun je mailen naar je leraar. Hij kan de partij dan bijvoorbeeld inlezen in Fritz en de 
volgende les bespreken. 
Bij www.sparkchess.com lijkt deze optie verdwenen in de gratis accounts. 
Wie kent meer programma’s waarbij je een pgn-bestand van gespeelde partijen kunt downloaden? 
Graag reacties naar Karel van Delft, karel@kvdc.nl.  
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.lichess.org/
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Ster 1-2 bespreekt partij Euwe 1 van ‘Meester tegen amateur’ in quizvorm met Karel. 
 

 
Ster 1-2 bespreekt programma Fritz met Nico. 
 



 
Ster 1-2 speelt KT-K eindspel tegen Nico. 
 

 
Ster 3 met Nico. 
 



Ster 4-5 met Merijn. 
 
 

 

 
Merijn bespreekt zijn partij tegen Amerikaans jeugdtalent Liang Awonder. 
www.chessbomb.com/arena/2016-20th-hogeschool-zeeland-tournament/07-Liang_Awonder-Van_Delft_Merijn 

 

http://www.chessbomb.com/arena/2016-20th-hogeschool-zeeland-tournament/07-Liang_Awonder-Van_Delft_Merijn


 
Deelnemers hebben een studiegids en documentatie-dvd gekregen. 
 

Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn: verslag 1e trainingen 
De eerste Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn van dit seizoen vonden plaats op zondag 18 
september in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Trainers zijn IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft. 
Er zijn veertien deelnemers, verdeeld over drie niveaugroepen. 
Informatie over de trainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  
De data staan ook in de kalender onder in deze nieuwsbrief. 
De deelnemers krijgen een email met een verslag van de trainingen.  
Hieronder staat kort samengevat wat we gedaan hebben.  
 
Ster 1-2 traint met Karel van Delft en Nico Zwirs 
Karel gaf uitleg aan deelnemers en ouders over de opzet van de trainingen en wie de trainers zijn.  
Verder gaf hij uitleg over schaakprogramma Fritz.  
Daarna werd partij 1 van het boek ‘Meester tegen Amateur’ van Euwe in quizvorm besproken. 
Onderwerpen waren onder meer: drie gouden regels van de opening, Schotse opening, belang 
centrum, STUDT, GSSAP, Oordeel en Plan, kandidaatzetten, varianten berekenen, offer, aftrekaanval, 
open lijnen, zetvolgorde, als verdediger passieve stukken ruilen voor actieve, tot laatste zet 
geconcentreerd zijn, ontdekken van aanvalskansen, drie dimensies (materiaal, ruimte, tijd). 
STUDT en GSSAP helpen je bij het schaakdenken.  
Als stuk (pion, veld) is aangevallen, kijk naar: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. 
Als je plan bedenkt, kijk naar: Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan. 
 
De tweede helft van de training deed Nico.  
We zijn eerst bezig geweest met het mat zetten van toren + koning tegen koning. Dit deden we in 
simultaanvorm en iedereen moest noteren. De wedstrijd was wie het snelst mat kon zetten. De 
nummer 1 en 2 mochten een partij van 5 minuten tegen elkaar snelschaken. Zelf noteerde ik die 
partij, zodat we hem in Fritz konden invoeren. Op deze manier hebben we een hele analyse gemaakt. 
 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen


Ster 3 traint met Nico Zwirs 
Tijdens de eerst training zijn we begonnen met een aantal tactiekopgaven van partijen uit mijn 
zomer. Hierna zijn we bezig geweest met  mijn slechtste partij uit m’n leven. Daarbij zijn we ingegaan 
op de  praktische kant van het schaken. Hoe je om moet gaan met je gevoel  tijdens een partij en hoe 
je het beste een slechte stelling kan verdedigen (tegen een mindere). Dit doe je door het complexer 
te  maken. De partij deden we ook in quizvorm en iedereen scoorde hier  prima voor een eerste 
training. 
 
Ster 4-5  traint met IM Merijn van Delft 
Ook met de oudste trainingsgroep zijn we weer van start gegaan in het nieuwe seizoen. Afgelopen 
seizoen hadden de jongens een aanwezigheid van 100% (50 uit 50), wellicht uniek in de geschiedenis 
van de stertraining. Wie weet komen we daar dit seizoen weer bij in de buurt. Het onderwerp van 
deze eerste training was de praktische kant van het schaken: hoe ga je ermee om als je 
tegenstander een aanmerkelijk hogere of latere rating heeft, hoe verdeel je je tijd goed, wanneer 
moet je rekenen. In vaktermen: prestatiegericht zijn i.p.v. resultaatgericht. 
 

 

Fragment Stertrainingdeelnemer Dries Wedda in KNSB competitie. 
Dries verloor de partij in gewonnen stelling op tijd, maar er zat meer in. Hij meldt:  
 

 
Wedda-Sparenberg na 33...Da2. 
 
Ik debuteerde op 17 september in het eerste team van De Toren Arnhem. Deze wedstrijd in de 1ste 
klasse KNSB wonnen wij met 5,5-4,5 van Philidor Leeuwarden. 
 
Wit kon hier winnen met 34.d5!! 
34.d5 exd5 35.De6+ Tf7 [Tot hier had ik wel naar deze variant gekeken, maar wit heeft nog een 
krachtzet, die ik had gemist.] 36.Txd5!! cxd5 37.Lxd5 Dxb2 38.De7! [Een stille zet die het nog lastiger 
maakt om de winst te zien.] 38...Txd5 [38...Tb8 39.Lxf7+ Lxf7 40.Td8+ brengt zwart in een matnet: 
40...Txd8 41.Dxd8 Le8 42.Dxe8#] 39.Dxe8+ Tf8 40.De6+ [Een subtiel tussenschaakje.] 40...Kh8 
41.Txd5 [en winst voor wit.] 
 

 



 
Stappenstellingen, goede volgorde: Kijken, Denken, Doen. 

 

 
Vince en Hidde: Chessmatec stellingen oplossen. 
 



 
Stellingen met penningen oplossen. (Foto Jasmine) 
 

 
Het was erg warm in het lokaal, dus zijn we in de koelere hal stellingen van Solitaire chess gaan oplossen. 

 



 
 

 
 



 
Discussie over ‘Racing Kings, spelvorm op www.lichess.org. 

 
Schaakschool Het Bolwerk doet mee aan Apeldoornse scholencompetitie 
Meer informatie over de schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Zie de pagina www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
Zie hieronder wat er per training gebeurde. 
 
De 44e training 14 september (4e dit seizoen) waren er twee groepjes met negen kinderen. 
Groep 13.30 uur: ging dit keer niet door. 
Groep 14.45 uur: Chessmatec. Geschiedenis van het schaken. Samen ‘Schaken is cool’ partijtje. 
Sporten met handicap: live Rio voetbal Paralympics, video blinde schaker ‘Kijken met je vingers.’ 
(www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI).Boekje ‘Ik leer schaken’ t/m blz 32. Stap 1 H1,2,3  
inleiding, oefening 3B. Minigames: toren vs vier pionnen. Houding: Kijken, Denken, Doen. Vrij 
schaken: onderling partijtje. 
Groep 16.00 uur: Vrij schaken. Rondvraag: Vince krijgt puppy, SJR krijgen kitten, Hidde heeft een 
schietpoppetje. Chessmatec scores bekeken. Vince en Hidde op geoefend. Stap 2 H2 oef 1A. Solitaire 
chess, iedereen op eigen formulier genoteerd wat gedaan. 
 

Veerle Weller heeft een verslagje geschreven over deze training: 
 
Hoi allemaal, 
We waren Solitaire Chess aan het doen op woensdag in Het Bolwerk. 
We hebben samen gewerkt en plezier gehad. 
Doei groetjes  
Veerle 
 
 

De 45e training 21 september (5e dit seizoen) waren er twee groepjes met acht kinderen. 
We hebben een account op www.lichess.org  aangemaakt. We heten SchaakschoolBolwerk. 
We gaan met een team van Schaakschool Het Bolwerk meedoen aan de scholencompetitie. 
Na de proefperiode hebben we nu vaste accounts op www.chessmatec.com. 

http://www.lichess.org/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chessmatec.com/


 
Groep 13.30 uur: ging vandaag niet door. 
Groep 14.45 uur: Site www.lichess.org besproken, tactische opgaven en partijtje gespeeld op site, 
pgn opgeslagen. Uitleg programma Fritz. Onderling partijtje gespeeld. Tien minuten ‘Lang leve de 
koningin’ gekeken. Stap 1 H4,5 oefeningen.  
Groep 16.00 uur: Vrij schaken, aantal kinderen Solitaire chess, aantal op Chessmatec. Site 
www.lichess.org bekeken, erg leuk spelletje Racing Kings gespeeld.  
Zie videoverslag: www.youtube.com/watch?v=4G-BHFNyxOU&feature=youtu.be.  
 

Schaakcompetitie voor basisscholen 
Organisator Chris Doornekamp meldt: 
 
Er is nog plaats voor teams om mee te doen aan deze spannende competitie. Wat heb je nodig? 
4 enthousiaste schakers van jouw basisschool die ongeveer 1 keer in de maand een partijtje willen 
spelen. Competitie loopt in de periode november tot april 2017. Je kan meedoen bij de beginners 
(pupillen) of bij de iets meer gevorderden (aspiranten). 
Heb je interesse? Stuur dan een bericht voor 7 oktober aan Chris Doornekamp, te bereiken 
via schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl of 06-24830644.  
 
Relevante info: 
kosten: geen 
aantal speelronden: 5  
periode: november - april 
locatie: bij deelnemende basisscholen 
aantal spelers: 4 per team (evt. 1 of 2 wisselspelers) 
niveaus: pupillen (beginners) en aspiranten (iets meer gevorderd) 
contactpersoon: Chris Doornekamp (06-24830644; schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl) 
website: www.vcsc.nl  
graag aanmelden voor vrijdag 7 oktober! 

 

 
 

Uitgebreide informatie over schaakdidactiek  
Zie het boek Schoolschaken. Preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.  
 

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.youtube.com/watch?v=4G-BHFNyxOU&feature=youtu.be
mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
http://www.vcsc.nl/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
 

    
 
 
 
 



Minichess 
Minichess is een verzamelnaam voor schaakspelletjes met slechts enkele stukken en/of pionnen. 
Vaak is het bord ook kleiner. Het is een goede manier om de beginselen van schaken te leren. 
Gevorderde jeugd kan er mee oefenen om zo efficiënter en effectiever te leren spelen. 
Meer informatie en voorbeelden: 

- Artikel met ideeën: https://en.wikipedia.org/wiki/Minichess 

- Chess Karate Kid spelletjeskaarten: 

www.schaaktalent.nl/documenten/KVDC%20The%20Chess%20Karate%20Kid.pdf  

- Square4Chess  

www.youexploreinnovation.com/index.php/nl 
- Alterman Chess: beginnersmodule stellingen met enkele stukken www.chessmatec.com  

- Minichess Zuid-Afrika Marisa van der Merwe: www.minichess.co.za  

Video’s: www.youtube.com/channel/UCijkykyJzpxW4xbaNf6pVFw  
- Exeter Chess Club: http://exeterchessclub.org.uk/content/mini-chess-games 

- Minichess variants  http://webspace.ship.edu/cgboer/minichessvariants.html 

- Opstapjes-boeken bevatten slechts enkele stukken: www.stappenmethode.nl  

- Cdrom ‘Schaakmat’ bevat spelletjes met enkele stukken. 

- Pawn battle rules and strategies: 

www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf  

- Solitaire chess bestaat uit oefeningen met enkele stukken. 

- www.schakenopschool.be/sites/default/files/imce/Schaakspelletjes%20speelplaats.pdf 

- Boekje ‘Ik leer schaken’ www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken  

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s Ed van der Meulen, zie link bij verslag op www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-apeldoorn.htm  
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Tactiek en varianten berekenen is een essentieel onderdeel van schaken. Dat ging een paar keer mis bij de Apeldoorners. 
 

Kansen gemist in Haarlem: Kennemer Combinatie-MuConsult Apeldoorn 6,5-3,5 
Verslag door Merijn van Delft 
 
Kennemer Combinatie heeft goede zaken gedaan door in de eerste ronde van het nieuwe seizoen 
van MuConsult Apeldoorn te winnen. De cijfers spreken duidelijk taal, maar halverwege leek 
Apeldoorn juist de overhand te hebben. In het beruchte vierde speeluur trokken de Haarlemmers de 
wedstrijd naar zich toe. 
 
Na een uur of twee spelen dacht ik dat we gingen winnen. Ik verwachtte dat Nico Zwirs zou gaan 
winnen van Tyro Bekedam en zelf had ik een gewonnen stelling tegen Ali Bitalzadeh. Roeland 
Pruijssers stond prima met wit aan het eerste bord tegen Loek van Wely en de rest van de stellingen 
leken me ongeveer in balans. Alleen Stefan Kuipers hing een beetje in de touwen tegen Quinten 
Ducarmon, maar ook daar had ik wel vertrouwen in. 
 
Nico bracht Apeldoorn na drie uur spelen daadwerkelijk aan de leiding. Zijn jonge tegenstander had 
wat activiteit, maar de zwarte positionele troeven gaven de doorslag. Helaas was de voorsprong van 
korte duur, want de misplaatste witte loper op h5 kostte Armen Hachijan de partij tegen Lennart 
Dek. Een serieuze tegenslag was de fikse blunder die Alexander Kabatianski maakte in een saaie 



stelling tegen Miguoel Admiraal. Arthur van de Oudeweetering trok de stand gelijk door het 
toreneindspel te winnen van Max van Kerkvliet. 
 
Onze jonge talenten Thomas Beerdsen en Max Warmerdam lieten zien dat ze klaar zijn voor de 
Meesterklasse. Thomas wist David Klein behoorlijk in de tang te nemen, maar kwam uiteindelijk niet 
verder dan remise. Max kwam gewonnen te staan tegen Christov Kleijn, maar liet zijn tegenstander 
ontsnappen met remise. Een 3-3 tussenstand derhalve. 
 
Inmiddels was de wedstrijd echter voorgoed gekanteld. Zelf begon ik van alles te missen en kwam 
zelfs verloren te staan tegen Ali. Loek had inmiddels de overhand tegen Roeland. Stefan hing nog 
steeds keurig in de touwen, maar de stelling van Sjef Rijnaarts tegen Jasel Lopez begon verdacht te 
worden. Met meer geluk dan wijsheid hield ik het eindspel remise, maar Roeland trok het uiteindelijk 
niet tegen Loek. Stefan had inmiddels de remise binnen handbereik, maar trapte in de laatste truc. 
Na de nederlaag van Sjef bleek dat we op 3,5 bordpunt waren blijven steken. 
 
De conclusie is toch wel dat het in de Meesterklasse vooral op hardheid aankomt. Mooie stellingen 
zeggen niet zo veel, de punten worden verdeeld in het vierde speeluur. We hebben een sterk team 
waar de rek nog niet uit is, dus vol goede moed gaan we er de volgende ronde weer tegenaan. 
 
1. Roeland Pruijssers - Loek van Wely 0-1 
2. Christov Kleijn - Max Warmerdam remise 
3. Thomas Beerdsen - David Klein remise 
4. Quinten Ducarmon - Stefan Kuipers 1-0 
5. Alexander Kabatianski - Miguoel Admiraal 0-1 
6. Ali Bitalzadeh - Merijn van Delft remise 
7. Armen Hachijan - Lennart Dek 0-1 
8. Max Kerkvliet - Arthur van de Oudeweetering 0-1 
9. Sjef Rijnaarts - Jasel Lopez 0-1 
10. Tyro Bekedam - Nico Zwirs 0-1 

 
Zie ook verslag www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-apeldoorn.htm.  
Partijen: site Schaakstad Apeldoorn en www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen  
KNSB competitie: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie. 
Alle Meesterklasse partijen KNSB-site:  
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/pgn.  
 

 

  
KNSB-beker 
De indelingen en de speeldata zijn bekend. 
MuConsult Apeldoorn is de eerste ronde vrijgesteld van spelen. Zie: 
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/nieuws/indeling-beker-2016-2017  
 

 
 

 
 

Eerste deelnemers 1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi bekend 
Het toernooi vindt plaats van vrijdag 28 t/m zondag 30 oktober 2016 in Denksportcentrum Noord. 
De eerste deelnemers hebben zich opgegeven: www.schaakpromotieapeldoorn.nl/deelnemers.  
Toernooisite: www.schaakpromotieapeldoorn.nl/efxo-apeldoorns-weekendtoernooi. 
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Foto’s Harald van Riessen, stichting Schaakpromotie Apeldoorn. 

 

 
 
 

Meesterklasse jeugd  
Is 10 september van start gegaan, zie voor informatie en uitslagen/ranglijsten: 
www.schaakbond.nl/nieuws/knsb-jeugdclubcompetitie-zaterdag-van-start-10-sep  
www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdclubcompetitie/2016  
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Historische dag voor het jeugdschaken van De Schaakmaat 
Rick Wouters meldt: 

Zaterdag 9 september was een historische dag voor het jeugdschaken van De Schaakmaat: in de 
hoogste klasse van de KNSB jeugdclubcompetitie (JCC) zijn we met twee teams vertegenwoordigd. 
Dit was een mooi gevolg van het prachtige kampioenschap van het C-team en de knappe handhaving 
van het A-team vorig jaar. Een derde NK titel op rij voor het team dat al enkele jaren samen speelde 
zit er echter niet in: de (basis)spelers zoeken de uitdaging nu in de A-categorie en bij het voetbal. 
Twee spelers van het kampioensteam van vorig jaar spelen nu dus in het De Schaakmaat A1 team: 
Mick van Randtwijk op bord 2 en Gabriël Krouwel op bord 3. Verder spelen in dit team ‘good old’ 
Jasper Zwirs (1) en Jonah Zijlma (4). In het tweede A-team een nieuw gezicht bij De Schaakmaat: Bas 
de Boer, die in Apeldoorn met enkele clubgenoten aan de Stertraining van Merijn van Delft 
deelneemt, komt uit op bord 1. Net als vorig jaar spelen Rembrandt Bruil en Casper Wouters op de 
middelste borden, en Tobias de Vries zit aan bord 4 (waar hij vorig jaar al een paar keer inviel). Op 
papier zijn de krachten dus verdeeld, met als doel om beide teams te laten handhaven en bovendien 
kunnen de sterkere spelers zo op de hoogste borden spelen. 

Teamleider Harald van Riessen had met mooie korenblauwe polo’s voor een uniform tenue gezorgd 
om zo het clubgevoel te versterken. Jammer was dat een tweetal spelers deze liever niet aandeden 
(misschien hadden ze ’s ochtends hun gelukshirt uit de kast gehaald?), maar om 10.00 uur zaten De 
Schaakmaters in Rosmalen klaar voor de aftrap van de JCC 2016: het eerste team tegenover een 
ander OSBO-team, het gepromoveerde ASV uit Arnhem, en het tweede team tegen de Zeeuwen van 
Landau, op papier een pittige tegenstander. Blijkbaar is het in de JCC niet gebruikelijk dat twee teams 
van dezelfde vereniging de eerste ronde tegen elkaar spelen, iets wat toevalligerwijs wel het geval 
was voor de enige andere club die met twee teams vertegenwoordigd is: STB, de vereniging uit 
Oosterhout met veel jeugdtalenten uit Zuid-Nederland en België. 
Dan de wedstrijden zelf, waarbij het inhoudelijke commentaar beperkt is, mede door de late 
aankomst en beperkte technische bagage van ondergetekende… 

Het A1-team had het niet gemakkelijk tegen ASV: Jonah wist zijn partij nog wel te winnen en Jasper 
hield zijn tegenstander op remise (of was het andersom?), maar de partijen van Mick en Gabriël 
gingen helaas verloren. Een domper, maar een (1,5 – 2,5) nederlaag in de eerste ronde kan qua 
indeling van de latere ronden nog wel eens goed uitpakken, dus niet te lang getreurd. 
Het A2-team haalde een half bordpunt meer en daarmee tevens een matchpunt. Omdat Landau 
twee basisspelers miste was er misschien op meer gehoopt, maar omdat de club in de breedte sterk 
is, was 2-2 geen slechte uitslag. Bas deelde het punt met zijn naamgenoot, en Rembrandt pakte het 
volle punt. Casper was, na eerst beter en later slechter te hebben gestaan, uiteindelijk toch tevreden 
met remise, maar Tobias redde het helaas niet. 

De tweede ronde van de dag koppelde het A2 team op tafel 1 aan het team van Sliedrecht, geen 
onbekende en zeker geen slecht team (met 1900+ op het laatste bord). Dat bleek ook in de uitslag: 
Bas had een zet gemist waarna het snel over was; Tobias liet een vijandelijke pion op g7 net iets te 
lang staan en kwam niet meer onder de druk uit; Rembrandt had het even benauwd met een open 
koningsstelling, maar wist met dreiging van zijn kant toch een remise te behalen; bij Casper leek de 
partij nooit uit het evenwicht en was remise de meest logische uitslag. Zodoende werd met 1-3 
verloren en is het afwachten of de volgende tegenstander meer kans op een of meerdere 
matchpunten biedt. 
Het A1-team deed het beter en revancheerde zich: hoewel het op papier niet veel sterker is dan 
tegenstander Leiderdorp, was het verschil in de uitslag groot. Alleen Jasper nam genoegen met een 
prima remise, maar Mick en Gabriël wilden iets rechtzetten (of misschien wel gewoon winnen) en 
deden dat ook. Jonah is na de eerste competitiedag de enige van De Schaakmaat met een 100% 
score: ook zijn middagpartij wist hij te winnen, waardoor het A1-team een 3,5 – 0,5 overwinning 
boekte. 

De volgende wedstrijddag is op zaterdag 1 oktober. 



 
Karin (wit) - Dorinde. 
 

 

Matthijs (wit) - Calvin. 

 



 
Rob (wit) -  Matthijs. 

 

Karin Pruijssers wint tweede NK Rapidschaak Speciale Doelgroepen Apeldoorn 
Karin Pruijssers heeft het NK Rapidschaak Speciale Doelgroepen Apeldoorn gewonnen. 
Dat vond plaats op zaterdag 17 september in Denksportcentrum Noord. 
Uitslagen: http://nkschakenspeciaal.nl/?page_id=22  
Site  http://nkschakenspeciaal.nl 
Video: www.youtube.com/watch?v=vNvvdtsNWcg&feature=youtu.be  
Sponsors: 
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn: www.schaakpromotieapeldoorn.nl.  
Maatschap Pruijssers: www.maatschappruijssers.com.  

 
Organisator Harald van Riessen meldt over het toernooi: 

 
Karin Pruijssers prolongeert titel 
Karin Pruijssers (28) uit Apeldoorn heeft haar nationale titel geprolongeerd in de categorie Schaken 
voor Speciale Doelgroepen. Dat bleek zaterdag 17 september jl. tijdens het tweede officiële 
Nederlands Kampioenschap Schaken voor Speciale Doelgroepen dat in Apeldoorn werd gehouden. 

http://nkschakenspeciaal.nl/?page_id=22
http://nkschakenspeciaal.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=vNvvdtsNWcg&feature=youtu.be
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://www.maatschappruijssers.com/


Het NK-G Schaken is bedoeld voor schakers die een school voor Zeer Moeilijk Lerenden of 
Praktijkonderwijs hebben bezocht.  
  

Karin speelde remise in de partij tegen concurrent Rob Baartse (51), eveneens uit Apeldoorn. Rob 
schaakt al vanaf zijn jeugd en heeft in de loop van de tijd diverse prijzen in de wacht gesleept. Karin, 
die vanaf haar derde levensjaar schaakt en ook veel schaakbekers heeft, zette de achtervolging in en 
versloeg de andere toernooideelnemers, Matthijs Visser (28), Dorinde Bierma (48), beiden eveneens 
uit de hoofdstad van de Veluwe, en Calvin de Graaf (15) uit Bunschoten-Spakenburg.  
  

In het dubbelrondige toernooi wist Karin in de zesde ronde Rob aan haar zegekar te binden. 
Daardoor kwam ze een punt voor te staan op Rob. Omdat beiden opnieuw van Matthijs, Dorinde en 
Calvin wonnen, bleef Karin uiteindelijk een punt voor op Rob. Zo ging Karin er met de prestigieuze 
eerste prijs van het tweede NK-G vandoor. Rob werd eervol tweede. Matthijs, die in Stap 3 zit (een 
lesmethode om te beter leren schaken), eindigde als derde doordat hij Calvin versloeg. Deze jongste 
deelnemer zit in Stap 2. Hij heeft veel van dit toernooi opgestoken en vond het geweldig om mee te 
doen. 
  

Rond 17.00 uur kregen Karin, Rob, Matthijs, Dorinde en Calvin de bekers, de geldprijzen en de 
herinneringsmedailles uitgereikt. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft het toernooi 
weer erkend als officieel Nederlands Kampioenschap. Het speeltempo was 20 minuten per persoon 
per partij. Het tweede NK Schaken voor Speciale Doelgroepen was een initiatief van Stichting 
Schaakpromotie Apeldoorn. De spelers spraken de hoopvolle verwachting uit dat dit initiatief 
volgend jaar wordt herhaald, maar dan met meer deelnemers.  

 
 

 

 
IJSCO-kalender met jeugdtoernooien op site De Toren 
Een reeks jeugdtoernooien voor komend seizoen staat op de IJSCO-kalender van De Toren: 
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html.  
 
 
 

http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html


 
 

OSBO Persoonlijk Kampioenschap 2017 
Kennelijk zijn er op www.osbo.nl nog wat naweeën van de OSBO-hack, maar informatie over het 
OSBO PK kun je vinden via: 
- www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf  
- www.osbocompetities.nl/?page_id=600 
Hieronder staat de tekst van de OSBO-folder uit de bovenste link: 
 

OSBO Persoonlijk Kampioenschap 2017 
Het is mogelijk te spelen in de Hoofdklasse (>1849), Eerste klasse (<1901) en Tweede klasse (<1601), 
Veteranen (geboren vóór of op 1-1-1957). 
 
Data OSBO PK 2016-2017 
22 oktober 2016 ronde 1 en 2, 1e en 2e klasse en ronde 1 veteranen 
19 november 2016 ronde 3 en 4, 1e en 2e klasse en ronde 2 veteranen 
7 januari 2017 ronde1 en 2 hoofdklasse, 5 en 6  1e en 2e klasse en ronde 3 veteranen 
18 februari 2017 ronde 3 en 4 hoofdklasse, 7 en 8 1e en 2e klasse en ronde 4 veteranen 
18 maart 2017 Slotrondes hoofdklasse, 1e en 2e klasse en veteranen 
 
Speellocatie 
Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22, 7322 AG Apeldoorn 
 
Speeltijden: 
Veteranen: 12.00 uur, slotronde 11.00 uur 
Hoofdklasse en 1e en 2e klasse: 10.00 uur en 14.30 uur, slotronde 12.00 uur 
 
Inleggeld 
Hoofdklasse (IGM en IM vrij) en eerste klasse € 25,=  2e klasse en veteranen € 20,= 
 
Contactpersonen 
Nico Bosman 0318 – 524696, osbopk@gmail.com  
 
Speeltempo 
Hoofd, 1e en 2e Klasse: 1 uur 40 min. vermeerderd met 10 sec. vanaf zet 1.  
Veteranen 90 min. pp voor de eerste 40 zetten daarna 30 min. pp + 30 sec. per zet vanaf zet 1. 
 
Voorlopig aanmelden per e-mail:  
osbopk@gmail.com  
Inschrijfgeld overmaken direct na aanmelding op IBAN NL64INGB0000911638 tnv  
Oostelijke Schaakbond Ede, onder vermelding van PK 2016/2017 
 
 

http://www.osbo.nl/
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Jeugdtoernooi Bennekom 2015. 

 

35e BSV Bennekom Jeugdschaaktoernooi  
Rini Kreeft attendeert op het 35e jeugdtoernooi in Bennekom. Gegevens: 
 
Maandag 17 oktober 2016. 
Speellocatie: Denksportcentrum De Commanderij, Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom. 
Deelname tot en met zestien jaar. 
Groepen van acht spelers, indeling op basis van rating. 
Speeltempo 15 minuten per persoon per partij. 
Aanvang 13.00 uur, zaal open 12.30 uur. Prijsuitreiking 17.15 uur. 
Inschrijfgeld € 5,-  Vier prijzen per groep. 
Uiterlijk 14 oktober aanmelden bij Paul Constant, tl. 0318-413094, jeugdtoernooi@bennekomsesv.nl.  
Site:  www.bennekomsesv.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1031.  
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Coach IM Stefan Kuipers en zijn team. (foto: Joshua Johnson) 

 



 
IM Merijn van Delft, coach mannenteam Trinidad en Tobago. Fotograferen in de speelzaal was in principe verboden. Niet 
zo prettig voor het thuisfront, sponsoren, etc. Slechts een enkeling kreeg toestemming. Deze foto is gemaakt door Pascal 
Simon van Chessbase. 

 

Baku Olympiade 2016 
Merijn van Delft bericht: 
 
De 42e Olympiade in Baku (Azerbaijan) is gewonnen door de USA, die met Caruana, Nakamura en So 
natuurlijk drie spelers uit de top zeven van de wereld hebben. De score van Shankland/Robson aan 
het vierde bord was net goed genoeg om Ukraine en Rusland voor te blijven. Een hardnekkig 
misverstand is dat USA zijn team bij elkaar gekocht heeft. Fabiano Caruana is echter gewoon 
opgegroeid in Amerika (er is een grote Italiaanse community aldaar), heeft zijn middelbare 
schooljaren in Europa doorgebracht (logisch, want daar zijn alle goeie toernooien) en is als elitespeler 
teruggekeerd naar Amerika. Wesley So is als student naar Amerika gekomen en daar niet meer 
weggegaan. 
 
Ukraine deed het opmerkelijk goed zonder kopman Ivanchuk. Volokitin ging helemaal los aan het 
laatste bord met 8,5 uit 9 (tpr 2992). Het dreamteam van Rusland kwam wederom ergens tekort. 
Sinds 2002 (toen nog met Kasparov) hebben ze de Olympiade niet meer gewonnen. China en het 
organiserende land Azerbijan kwamen er ook niet aan te pas. Nederland begon fantastisch met een 
100% score na vijf ronden, maar na de rustdag waren ze niet bestand tegen de druk. 
 
De grote afwezige was Armenia (winnaar in 2006, 2008 en 2012). Dat heeft er natuurlijk alles mee te 
maken dat Azerbaijan de aartsvijand is. De speelzaal in Baku was uitstekend, maar alles eromheen, 
zoals we dat kennen van bijvoorbeeld Wijk aan Zee, ontbrak volledig. Geen analyseruimte, geen 
bar/restaurant, geen terras of welke vorm van ontmoetingsruimte dan ook. Het was verzamelen op 
de gang, door de security poortjes en dan direct met de bus terug naar het hotel. Behalve een handje 
voor en na de wedstrijd, was er geen enkel contact met de tegenstanders. Voor een land dat niet 
bepaald bekend staat om zijn persvrijheid (https://en.wikipedia.org/wiki/Media_freedom_in_Azerbaijan) 
is het ook niet verrassend dat alles strak geregisseerd wordt. 
 
Jammer, want het opdoen van nieuwe internationale contacten is toch de charme van zo'n 
Olympiade, zoals Stefan Kuipers en ik twee jaar geleden hebben mogen ervaren bij de Olympiade in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_freedom_in_Azerbaijan


Tromso. Dit keer waren we wederom van de partij als coaches van Trinidad and Tobago, ik voor de 
heren, Stefan voor de dames. Onze teams presteerden ongeveer conform verwachting. 
 
Alle resultaten zijn mooi te bekijken op http://chess-results.com/tnr232875.aspx?lan=1  
Het damestoernooi werd overtuigend gewonnen door China.  
Tijdens het toernooi las ik de biografie van Barry Hay en daarmee is het laatste bruggetje naar de 
legendarische Baduur Jobava snel gemaakt: ondanks een rock-'n-roll levensstijl wist de Georgiër toch 
weer een topprestatie neer te zetten. Zijn 8 uit 10 (tpr 2926) was goed voor goud aan het eerste 
bord. 
 
Overige informatie:  
Toernooisite: www.bakuchessolympiad.com. 
Zie ook www.facebook.com/bakuchessolympiad2016/videos/1597185580575462. 
Chess24 video’s met hoogtepunten van elke ronde: www.youtube.com/user/chess24media/videos.  
World Chess: http://worldchess.com/2016/09/07/more-favorites-fall-at-the-olympiad. 
 
 

 

 
 
Olympiade Baku 2016 ronde 8 Baadur Jobava vs Ruslan Ponomariov – Video GM Daniel King 
www.youtube.com/watch?v=dAVbF38x8yU&index=9&list=PLhyM8toCZs_rh7GeYv9ov76Rcdn5CpKam.  
 
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1833909.  

 

 Links Pascal Simon, rechts Daniel King. 
 

Over video’s van Daniel King: www.patreon.com/powerplaychess. 
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London Chess Classic 2016 en London Chess Conference 
De achtste London Chess Classic vindt plaats van 9-18 december 2016. 
Aan het hoofdtoernooi nemen acht van de tien sterkste schakers ter wereld deel, waaronder oud-
wereldkampioenen Anand en Kramnik. Ook Giri speelt mee. 
Er zijn veel activiteiten waaronder een open toernooi en activiteiten voor schoolschakers. 
Meer informatie: www.londonchessclassic.com. 
 
De London Chess Conference is weer onderdeel van het programma. De conferentie is op 10 en 11 
december in het Hilton Kensington Olympia (nabij Olympia Conference Centre waar de London Chess 
Classic plaatsvindt). 
Centraal thema is ‘The Didactics of Chess’. De organisatie meldt: 
‘The theme focuses on the practice of teaching in the classroom – how to engage and enthuse 
children, how to bring the whole class together, reviews of best practice, teaching tips from leading 
experts, and so on. Our first year focused on the benefits to schools, in our second year we explored 
the relationships between chess and mathematics, last year we outlined the interactions between 
chess and society. This year we return to the basics.’ 
 
Meer informatie staat op de site, onder het tabblad ‘Conference 2016’. 
Organisatieteam: http://londonchessconference.com/team.  
Informatie over eerdere edities: 
http://londonchessconference.com/blog 
www.chesstalent.com.  
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Symposium Top in je kop 
Top in je Kop is een online mentale training voor sporttalenten die mentaal sterker willen worden.  
De training is een initiatief van de Groningse sportpsycholoog Mark Schuls van TipTop Sport. 
In negen stappen leren jonge sporters mentale vaardigheden die nodig zijn op weg naar de top.  
Mentale vaardigheden zijn onder andere concentratie, doorzettingsvermogen, omgaan met spanning 
en zelfvertrouwen.  
Gratis demo van ‘Top in je kop’ training kun je aanvragen via www.tiptop-sport.nl/top-kop-demo. 
 
Schuls organiseert op vrijdagavond 28 oktober in Groningen een symposium ter gelegenheid van de 
lancering van de training. Het symposium is bedoeld voor jeugdtrainer-coaches en anderen die 
betrokken zijn bij talentontwikkeling. 
Tijdens het symposium wordt vanuit drie verschillende invalshoeken het belang van mentale training 
in talentontwikkeling belicht: wetenschap, praktijk en online.  
Meer informatie en het bestellen van tickets kan via www.topinjekop.nl. 
 
Er is ook een Facebook-evenement pagina www.facebook.com/events/1751042381843838. 
In de FB-pagina staat een link naar een video waarin psycholoog Dr. Ruud Den Hartigh (spreker op 
het symposium), vertelt over zijn onderzoek naar Psychologisch Momentum bij sporters: 
www.youtube.com/watch?v=lewB1-WeN9M.  
Enkele conclusies:  
Zelfvertrouwen ontwikkelen kost tijd,  gebrek aan zelfvertrouwen kan je snel ontwikkelen. Daar zijn 
allerlei (sociale) factoren op van invloed. 
Succeservaringen zijn van invloed op self efficacy (productief gedrag). 
 
 

 
 
Quote Tim Harding TED-lecture: Messy problems can inspire creativity 
Hoe bespeel je een onbespeelbare piano? 
Zie TED-lezing: www.youtube.com/watch?v=Jd_j_kw_jZQ.  
Hoe kun je genoemde inzichten gebruiken om schaaktrainingen te verbeteren? 

 
Deze Tim Harding is overigens niet de correspondentie-schaker dr. Timothy Harding: 
www.chessmail.com/timsite.  

http://www.tiptop-sport.nl/top-kop-demo/
http://www.topinjekop.nl/
http://www.facebook.com/events/1751042381843838
http://www.youtube.com/watch?v=lewB1-WeN9M
http://www.youtube.com/watch?v=Jd_j_kw_jZQ
http://www.chessmail.com/timsite


 

Kalender   
- 28 september schaakschool Het Bolwerk 
- 17 oktober 35e BSV Bennekom Jeugdschaaktoernooi  
- 24-30 oktober Hamburg GM- und IM-Turnier:  20 Jahre HSK Schachzentrum www.hsk1830.de 
- 28-30 oktober  1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi www.schaakpromotieapeldoorn.nl/efxo-

apeldoorns-weekendtoernooi  
- 11-30 november WK Carlsen – Karjakin  http://nyc2016.fide.com 
- 9-18 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com  
- 4,5,6 januari 2017 PJK in Apeldoorn 
- Zie verder hier onder. 

      
 

 
 
www.chess.com/news/carlsen-nakamura-blitz-battle-set-for-october-27-
1801?utm_source=sendible&utm_medium=link&utm_campaign=news#utm_sguid=152387,cefcf56e-9560-
e596-2140-2e12c94f3244 

 
 

Brainwave 2016 en NK rapid 30 oktober, schaakweek Amstelveen 24-30 oktober 
http://cne-nkrapid.nl/index.php/brainwave2016  

 
Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien 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. 
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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. 
 

OSBO PK 2017 
Informatie: www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf  
Zie ook: http://www.osbocompetities.nl/?page_id=600 
22 oktober, 19 november 2016, 7 januari, 18 februari, 18 maart (slotronde) 2017. 
Locatie Denksportcentrum Noord Apeldoorn. 

 

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 Meerkampen 
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 Thematoernooi 
11-6- 2017 training reserve 

 

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. 
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