
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 35 – 19 oktober 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. 
 

 
MuConsult Apeldoorn won in ronde 2 van de Meesterklasse. Links IM Alexander Kabatianski, rechts FM Sjef Rijnaarts. 
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35e 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 216 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. 
 
 

 
Ster 1-2 bespreekt partij Euwe in quizvorm met Karel. 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
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Ster 1-2 bespreekt eindspelstelling uit de Meesterklasse, ronde 1. 
 

 
Ster 1-2 bespreekt eigen partijen met Nico. 
 



 
Ster 1-2 bespreekt programma Fritz met Nico. 
 

 
Ster 4-5 analyseert partij met Merijn. 
 



 
Ster 4-5 analyseert met Merijn. 
 

Verslag tweede Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn 
De tweede Stertrainingen van dit seizoen waren zondag 9 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Acht ouders bezochten een ouderbijeenkomst waar Karel van Delft de opzet van de trainingen 
toelichtte en een lezing hield over de rol van ouders bij jeugdschaken. 
Helaas vergat Karel foto’s te maken van de Ster 3 training.  
 
Groep 1-2 trainde met Nico Zwirs en Karel van Delft. 
Karel: Uitleg Fritz. Russisch openingsvalletje. Doe dagelijks iets aan tactiek. Sites voor zelfstudie 
(www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess, http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken, 
www.lichess.org). Partij 1 boek Chessmovies (niet alles is wat het lijkt). Nieuwsbrief 34 (stelling, nooit 
bang zijn te verliezen). Partij 2 boek ‘Meester tegen Amateur’ van Euwe in quizvorm. Onderwerpen 
onder meer: Voorbarig verdedigen met tempoverlies, pionstructuur, altijd eerst zelf analyseren en 
daarna met computer, direct en indirect verdedigen, varianten berekenen en visualiseren, offers, 
computeranalyses kunnen nieuwe ideeën opleveren, STUDT (Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, 
Dekken, Tegenaanval), pion als steunpunt voor stuk, kijk eerst naar gevaar (wat kan de ander doen), 
GSSAP (Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan), kandidaatzetten.  
Nico: Afgelopen training hebben we in het tweede gedeelte een tweetal eigenpartijen geanalyseerd. 
Eén partij hebben we op het bord geanalyseerd en de ander met Fritz. Dat gebeurde in quizvorm. 
 
Groep 3 trainde met Nico Zwirs:  
Thema geïsoleerde pion werd onder de loep genomen. Daarna stond de Meesterklassepartij van Nico 
tegen Roger Meng op het programma. Vervolgens werd een eindspel simultaan uitgespeeld. Beide 
partijen kregen een dame en twee torens, zwart kreeg bovendien een geïsoleerde pion. 
 
Groep 4-5 trainde met Merijn van Delft. 
Het onderwerp van de training van Merijn was het verschil tussen het analyseren met en zonder 
engine. Daartoe gingen de jongens in duo's aan de slag met een analyse-opdracht. Conclusie: eerst 
zonder engine kijken is een stuk leerzamer. 
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Stephan helpt Hidde met Chessmatec. 
 
 

 
Een team van de schaakschool doet mee aan de scholencompetitie. Daarom oefenen we met klokken. 
 



Stelling uit ‘Meester tegen amateur’ van Euwe partij 2. Zwart aan zet kan remise maken. 
 
 

Stelling uit ‘Chess Movies’ van Pandolfini. Hoe lost zwart zijn ene probleem met het andere op? 
 



 
Ook bij ‘vijf bij vijf’ schaken gaat het om gevaren zien en combinaties maken. 
 

Schaakschool Het Bolwerk oefent met klokken 
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Zie pagina www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
 
Omdat de schaakschool met een pupillenteam meedoet aan de scholencompetitie zijn we begonnen 
te oefenen met schaakklokken. De eerste wedstrijden zijn 14 november in De Zonnewende. 
De kinderen kunnen thuis tactiek oefenen via een Chessmatec-account (www.chessmatec.com).  
De 48e training 12 oktober (8e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal tien kinderen. 
In alle groepen vrij schaken en een rondvraag. In de herfstvakantie was er geen les. 
 
Groep 13.30 uur:  
Euwe ‘Meester tegen amateur’ partij 2in quizvorm.  
Chess Movies partij 2.  
Vijf bij vijf schaken.  
Solitaire chess.  
Tactische opgaven www.chessbites.com.  
 
Groep 14.45 uur:  
Vijf bij vijf schaken.  
Stap 1 H7  inleiding en H7 A 10 oefeningen.  
Film Lang leve de koningin.  
Vrij schaken met klok.  
 
Groep 16.00 uur:  
Vrij schaken met klok.  
Chessmatec scores bekeken.  
Vijf bij vijf schaken.  
Stap 2 H6 inleiding en oefeningen.  
Vrij schaken (partijtjes, Solitaire chess, Schaken is Cool). 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.chessmatec.com/
http://www.chessbites.com/


 
CBS Oud Zandbergen. 
 

 
OBS De Lettertuin. 
 

Vijf bij vijf schaken 
Klassen op CBS Oud Zandbergen in Huis ter Heide kregen van leraar Karel van Delft schaakbordjes om 
partijtjes vijf bij vijf schaken te spelen. 
Een video toont hoe leuk dat was: www.youtube.com/watch?v=t97gPrC6KX4&feature=youtu.be.  
Ook klassen van De Lettertuin in Ede speelden vijf bij vijf: 
www.youtube.com/watch?v=ShuCBHljz5A&feature=youtu.be.  
 

Mini Chess 4x5 online: www.jocly.com/#/playlet/1  

http://www.youtube.com/watch?v=t97gPrC6KX4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ShuCBHljz5A&feature=youtu.be
http://www.jocly.com/#/playlet/1


 
 

 
 
Tegenstander uitnodigen voor een partij op Lichess.org 
Benjamin en Yannick hebben op basisschool De Lettertuin in de schaakles uitgelegd hoe je een 
tegenstander kunt uitdagen via www.lichess.org. Dat kan als hij online en offline is. 
Zie www.youtube.com/watch?v=PBGYKaFlglA&feature=youtu.be.     
 

Tegenstander online 
Menu, gemeenschap, spelers, links boven venster: naam intikken (naam moet bekend zijn), volgend scherm 
(van de naam) rechts boven, aanklikken volgen en uitdagen partij 
Tegenstander offline 
Menu, spelen, speel tegen een vriend, op tekentje onder link klikken: selecteren, kopieer link en mail naar 
vriend, als hij op link klikt in zijn mail is partij geaccepteerd en kun je spelen 

http://www.lichess.org/
http://www.youtube.com/watch?v=PBGYKaFlglA&feature=youtu.be


 
Deelnemers vergadering schoolschaken. V.l.n.r. Chris Doornekamp (De Regenboog), Marcel Driessen (De Wegwijzer), 
Jorinde Klungers (De Schaakmaat), Kristel Terpstra (De Sjofar), Eveline Bouter (De Schakel), Ria van der Valk (De Schakel), 
Xanthine Gerritse (De Zonnewende) en Dina Kruize (De Terebint). 
 

Schoolschaakcompetitie voor basisscholen 2016-2107 
Coördinator Chris Doornekamp meldt: 
 
Vertegenwoordigers van schoolschaakclubs kwamen vrijdagavond 7 oktober bijeen in wijkcentrum 
De Stolp. Op de agenda stond de opzet van de scholencompetitie 2016-2107.  
Gelukkig is weer sprake van nieuw elan bij de scholen in Apeldoorn, waardoor het aantal 
deelnemende schaakteams weer in de lift zit! Zo zullen dit seizoen ook De Diamant en de Koningin 
Wilhelminaschool een schaakteam op de been brengen. Ook schaakschool Het Bolwerk doet mee 
met een pupillenteam, terwijl De Schaakmaat bij de aspiranten van de partij is.  
Nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. Zowel bij de pupillen als bij de aspiranten is nog een 
plaatsje vrij voor een schoolteam. Elk team bestaat uit 4 spelers, dus dat zou moeten lukken. Er zijn 
twee categorieën: pupillen (t/m groep 6) en aspiranten. Er zijn elf pupillenteams (zes speelavonden) 
en negen aspirantenteams (vijf speelavonden). 
Per avond worden er twee partijtjes gespeeld. De speellokatie is afwisselend bij één van de scholen.  
 
Pupillenteams:  De Regenboog 1, 2 & 3, De Wegwijzer 1 & 2, De Zonnewende, De Pion, De Schakel / 
De Terebint, Schaakschool Het Bolwerk, De Diamant, Koningin Wilhelminaschool 
Startdatum: maandag 14 november bij De Zonnewende 
 
Aspirantenteams: De Regenboog, De Sjofar 1 & 2, De Wegwijzer, De Zonnewende, De Pion, De 
Schakel / 't Schrijvertje, De Eben Haezer school, De Schaakmaat 
Startdatum: dinsdag 22 november bij De Regenboog 
 
Zie voor het volledige speelschema: www.vcsc.nl 
Contactpersoon is Chris Doornekamp, te bereiken via schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl of  
06-24830644. 

http://www.vcsc.nl/
mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl


 
 
 

 
 



 
Jorinde Klungers (links) en Veronique Hijl tijdens de jeugdavond (vrijdags) van De Schaakmaat in De Stolp. 

 
Nieuwe bestuursleden De Schaakmaat 
Veronique Hijl (voorzitter) en Jorinde Klungers (jeugdleider) zijn 2 oktober op de algemene 
ledenvergadering gekozen in het bestuur van De Schaakmaat. Veronique was eerder jeugdleider. Na 
acht jaar is Joke Hamers gestopt als voorzitter van De Schaakmaat. 
Site: www.deschaakmaat.nl.  
 
 

 
Schaakkubus van Gert Reichardt. 
 

Schaakkubus  
Schaaktrainer Gert Reichardt liet tijdens de Stertrainingen een zelfgemaakte schaakkubus zien.  
Hij meldt daarover: 
Naast het “oplossen van de kubus in de 6 matstellingen” is de kubus er ook voor bedoeld de speler 
uit te dagen andere matstellingen te puzzelen. Hierbij mag de kleur van de velden uiteraard 
verschillend zijn. Wie kan de meeste matstellingen maken? 
Het “simpel” oplossen van de kubus is dus niet de enige uitdaging. 
Daarnaast kun je bijvoorbeeld uitdagen om zoveel mogelijk koningen op 1 vlak te krijgen etc. 
Mogelijkheden zijn talrijk! 

http://www.deschaakmaat.nl/


 
FM Tim Lammens (links) en FM Armen Hachijan. 
 
 

 
GM Erik van den Doel (links) versus FM Thomas Beerdsen. Rechts achteraan FM Max Warmerdam. 
 



 
Vooraan rechts IM Stefan Kuipers, daarnaast Nico Zwirs. 
 
 

 
Rechts vooraan GM Roeland Pruijssers, daarnaast IM Merijn van Delft. 

 



 
 

  
 

 
 

 



 

  
 

MuConsult Apeldoorn 1 en 2 en De Schaakmaat 1 speelden zaterdag 8 oktober gezamenlijk hun 
thuiswedstrijden in Denksportcentrum Noord in Apeldoorn. 
Video: www.youtube.com/watch?v=I5TTC6npUSs&feature=youtu.be.  

 
MuConsult Apeldoorn pakt de eerste winst van het seizoen 
Nico Zwirs bericht: 
 
8 oktober stond de tweede ronde van de KNSB competitie op het programma. Na de onnodige 
nederlaag de vorige ronde waren we er op gebrand om deze wedstrijd punten te pakken. Bij de 
opstelling viel op dat Charlois met de sterkste spelers op wit is gaan spelen, wat inhield dat we op de 
witborden punten moesten gaan scoren. De vorige keer haalden we maar 0,5/5, dat moet nu dus 
beter. De wedstrijd begon met een kleine teleurstelling. Sjef gebruikte zeeën van tijd in een dubieuze 
stelling en miste tot overmaat van ramp ook nog eens een stukwinst van zijn tegenstander. Je zou 
zeggen dat dit tot een snelle achterstand zou leiden, maar dit was niet zo. Met flink stuntwerk wist 
hij de wedstrijd te laten kantelen en tot een gelijke stelling te brengen. Op een gegeven moment 
mocht Sjef zelfs hopen op een opportunistische fout van zijn tegenstander, waarna hij er zelf met de 
winst vandoor zou kunnen gaan. Helaas gebeurde dit niet en door een blunder in tijdnood was het 
alsnog een nul. Zonde. Tot deze tijdnood was er overal een harde strijd gaande, maar viel er slechts 
één uitslag. Stefan Kuipers wist tegen de 5. g3 opzet van Mher Hovhannisyan snel een gelijke stelling 
te maken en toen Mher te risicovol te werk ging wist Stefan dit met de strakke hand naar winst te 
voeren. Een hele strakke pot met zwart tegen een sterke speler. De vorige keer lieten we de 
wedstrijd in het vierde uur liggen, maar dit keer waren we erg scherp! Max wist te winnen van Rick 
Lahaye in een lastige Najdorf partij. De stelling werd redelijk dichtgeschoven, maar Max wist alsnog 

http://www.youtube.com/watch?v=I5TTC6npUSs&feature=youtu.be


een doorgang te vinden in de verdediging van Rick. Merijn won in het Spaans een kwaliteit voor een 
pion. Michel de Wit hield lang tegenspel, maar nadat dit geneutraliseerd werd, kon Merijn het punt 
bijschrijven. Ondertussen al het tweede wit punt. Niet veel later won ook Alexander Kabatianski. Hij 
drukte zijn tegenstander snel de touwen in, in zijn favoriete Catalaanse opening. In de tijdnoodfase 
werd het tijd om te oogsten en dat deed Alexander dan ook. Twee tegenvallers waren dat Armen 
verloor van Arben Dardha en Tim remise speelde tegen Valery Maes. Armen en Arben gebruikten 
beiden veel tijd in de opening. Ze moesten kiezen welke variant ze wilden gaan spelen in de 6. h3 
Najdorf. Armen kwam na eigen zeggen goed uit te opening, maar speelde iets te voortvarend op de 
winst, waardoor hij uiteindelijk werd weg gecounterd. Zonde. Tim schotelde net als Alexander zijn 
tegenstander een Catalaans voor. Hij offerde een pion, voor wat ontwikkelingsvoorsprong, maar 
gebruikte te veel tijd en kon niet een heel goed uitziend vervolg geven. Hierdoor offerde hij met b4 
een tweede pion, met als gevolg dat hij met hangen en wurgen voor remise moest vechten. Dit lukte 
gelukkig toch! Gezien de paring een kleine tegenvaller, maar gezien de partij een meevaller. Aan het 
einde van de tijdnood wist ook Nico zijn punt bij te tekenen. In een 3. g3 Siciliaan tegen de e6 
opstelling van Roger Meng ontstond een stelling met een isolani voor Roger. Nico wist deze pion 
goed te blokkeren en toen hij de loper op a7 had opgesloten begon hij een aanval naar de zwarte 
koning. Na een aantal gemiste kansen wist hij toch het punt binnen te tikken. Alleen Thomas en 
Roeland waren nog bezig en Thomas was aan het vechten voor remise, terwijl Roeland een stelling 
had waar hij eeuwig kon proberen. Na een lange strijd verloor Thomas van Erik van den Doel. Na wat 
gemiste kansen op remise kon Thomas het helaas niet bolwerken tegen Erik. Een knappe 
overwinning van de grootmeester. Roeland probeerde het nog lang, zelfs tot in het zesde uur, maar 
hij wist de verdediging van Thibaut Vandenbussche niet te breken. Jammer, maar zoals hij zelf zei: 
toch van de nul af. Al met al een dik verdiende 6-4 overwinning. De volgende ronde moeten we uit 
tegen de koploper, Groningen combinatie. Zij mogen tot 6 november nog genieten van de stand, 
maar daarna staan ze geen eerste meer, omdat wij ze gaan verslaan!  

 
Basisopstellingen van alle KNSB-teams:  
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/start-seizoen/indeling1617 
Partijen: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/pgn en 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen en site Schaakstad Apeldoorn 
Clubsites: http://schaakstad-apeldoorn.nl en www.deschaakmaat.nl 
OSBO:  http://osbo.nl/osbo-competitie 
 

 
Kabatianski, Alexander (2394) - De Wit, Cor (2006)  
KNSB Meesterklasse Apeldoorn (2.8), 08.10.2016, analyse Alexander Kabatianski 
 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Pf3 Pbd7 6.Pbd2 [6.0–0!? c6 (6...Pb6 7.Pbd2) 7.a4] 6...c5 
[6...Pb6!? 7.Pxc4 (7.0–0 c5) 7...Pxc4 8.Da4+ Ld7 9.Dxc4 c5 (9...Lc6 10.0–0 Ld5 11.Da4+ Lc6 12.Dc2) 
10.0–0 (10.dxc5±) 10...Db6 11.dxc5 (11.Le3 Pd5 12.Tfc1 (12.Pe5 Lb5 13.Db3 Pxe3 14.fxe3 f6 15.Pc4 
Lxc4 16.Dxc4 cxd4 17.exd4 Kf7) ) 11...Lxc5 12.b4 Dxb4 13.Dxb4 Lxb4 14.Tb1 La5 15.Pe5±; 6...b5!? int 
7.a4 c6 8.Pe5 Pxe5 9.dxe5 Pd5 10.0–0 Lb7 11.Pe4] 7.Pxc4 cxd4 [7...Pb6 8.Pxb6 (8.Pce5; 8.0–0) ] 8.0–
0!? Pb6 [8...Lc5 9.Pxd4 0–0 10.Pb5²] 9.Pce5!? Lc5 10.Lf4 [10.b3!?; 10.Dc2] 10...0–0 11.Dc2 [11.Tc1!?] 
11...Pbd7? [11...De7 12.Tac1 (12.Tfd1) 12...Ld6] 12.Tfd1± Db6 13.Pc4 [13.Tac1±] 13...Db5? [13...Da6 
14.Pxd4 Pd5 15.a4 b6? 16.Pxe6+-] 14.a4+- Da6 15.Pxd4 Pb6 [15...Pd5] 16.Pb5?! [16.Pe5!+-] 
16...Pbd5 [16...Ld7! 17.Pcd6 Lxd6 18.Lxd6 Tfc8] 17.Ld2 [17.Le5!+-] 17...Dc6 [17...Ld7!? 18.e4 Tac8 
19.exd5 exd5 20.Lc3 dxc4 21.Lxf6 Lxb5 22.Lxg7 Kxg7 23.axb5 Dxb5 24.Td5] 18.e4 [18.Le1! Ld7 19.e4 
Pb6 20.Pe5 Dc8 21.Tac1; 18.Lg5!; 18.Tac1 a6 19.Pba3 Lxa3 20.bxa3 b5 21.Pe5 Dxc2 22.Txc2 Lb7 
23.axb5 axb5 24.e4 Pb6 25.Le3 Pc4 26.Pxc4 bxc4 27.Txc4±] 18...Pb6 [18...Pg4!? 19.Tf1 (19.Le1± Pde3 
20.De2 Pxf2 21.Lxf2 Pxd1 22.Txd1 Lxf2+ 23.Kxf2 e5 24.Pe3 Le6 25.Lf3 Dc5 26.Kg2 Lb3 27.Ta1 Tfd8 
28.Pc3) 19...Pb6 20.Tac1 Ld7 21.e5±] 19.Tac1 Le7? [19...a6 20.Pba3!? (20.Pbd6!? Dxa4 (20...Lxd6 
21.Pxd6 Dxd6 22.Le3 Db8 23.Lxb6 Ld7 24.b3 Lc6 25.De2 Tc8 26.De3 Ld7 27.Lc5±) 21.b3 Dd7 22.Lb4 
Pxc4 23.Lxc5 Pxd6 24.Txd6 Dc7 25.Dd2+-) 20...Dxa4 21.b3 De8 22.Pxb6 Lxb6 23.Lb4 Pg4 24.Td2+-] 
20.Db3+- Pxc4 21.Txc4 Db6 22.a5 Dd8 23.Pc7 Tb8 24.Le3 Ld7 25.Lxa7 b5 1–0 
 
 

http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2016-2017/pgn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://osbo.nl/osbo-competitie


De beste stuurlui staan aan wal  
Maar met een schaakprogramma kun je interessante stellingen op het spoor komen. 
Hieronder staan leerzame missers uit partijen van MuConsult Apeldoorn-spelers. 
Zie links hierboven voor de partijen van MuConsult Apeldoorn 1. 
 
 

 
Erik van den Doel - Thomas Beerdsen. Zwart mist voordeel, …Pg4 was een zet later fout. 

 
 

 
Merijn van Delft - Michiel de Wit. De witspeler mist na …Lb1 een geforceerde winst. 

 



 
Stefan Docx - Sjef Rijnaarts. Zwart speelt …Kf5. Na …La8 was de stelling gelijk. 

 
 

 
Arben Dardha - Armen Hachijan. Zwart kan met …Pd3 een gelijk spel bereiken. 



 
GM Sipke Ernst offerde met zwart in de opening twee pionnen tegen Lucas van Foreest en stond toen iets beter.  

 

 
 
Van Foreest, Lucas (2350) - Ernst, Sipke (2540)  
Hoogeveen Open 2016 Hoogeveen (4.4), 18.10.2016 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 h6 5.0–0 d6 6.c3 g6 7.Te1 Lg7 8.d4 Lg4 9.Db3 0–0 10.dxe5 Pd7 
11.Lxf7+ Kh8 12.e6 Lxf3 13.gxf3 Pce5 14.Dd1 Pxf7 15.exd7 Pg5 16.Lxg5 Dxg5+ 17.Kh1 Tad8 18.Tg1 
Dh5 19.Pd2 Txd7 20.f4 Dxd1 21.Taxd1 Txf4 22.f3 Kh7 23.Kg2 Tdf7 24.h3 b5 25.Tgf1 Te7 26.a4 Te5 
27.Ta1 Tg5+ 28.Kf2 b4 29.cxb4 Lxb2 30.Tab1 Lc3 31.Tfc1 Lxd2 32.Txc7+ Kg8 33.Tb2 Le1+ 34.Kxe1 
Txf3 35.Tf2 Te3+ 36.Kf1 Txe4 37.Tc8+ Kg7 38.Tc7+ Kg8 39.Tc8+ ½–½ 
 



 
FM Thomas Beerdsen met zwart tegen Han Schut. 
 

 

 
Simon Elgersma (links vooraan) en op het volgende bord Mick van Randtwijk. 

 
 



 
Dries Wedda (rechts) sloeg een remiseaanbod af, maar de partij eindigde toch in een puntendeling. 

 
 

 
Links William Shakhverdian in een amateurgroep. 

 
 



 
Toernooidirecteur GM Loek van Wely (rechts) en schaakwinkelier Jozias Hillenkamp. 

 
 

 
Stefan Colijn: concentratie. 



 
Analyse FM Thomas Beerdsen (links) en IM Stefan Kuipers. Zwart stond naar eigen zeggen (en volgens de computer) 
straal verloren na de opening, maar blijven vechten is een kwaliteit die zich geregeld uitbetaalt. 

 

 
 
Hoogeveen Schaaktoernooi 
Aan dit toernooi doen diverse Apeldoorners en deelnemers aan de Stertraining van Schaakacademie 
Apeldoorn deel.  
Het toernooi is van 15 t/m 22 oktober in het Raadhuis van Hoogeveen. 
De partijen van de ‘Hoogeveen matches’ en een aantal partijen van de ‘Open groep’ worden live 
weergegeven via de site: www.hoogeveenchess.nl.   
Alle partijen van de Open groep zijn via de site te downloaden.  
Er zijn ook twee amateurgroepen.  
Hoogeveen Matches: GM Hou Yifan – GM Nigel Short en GM Jorden van Foreest – GM Ivan Sokolov. 
Video-impressie 18 oktober: www.youtube.com/watch?v=sV1ySdD6YAM&feature=youtu.be. 
 
 

FM Thomas Beerdsen speelde in ronde drie een sterke partij tegen voormalig jeugdwereldkampioen 
GM Abhijeet Gupta uit India. De 18e zet was helaas een misstap. 
 
Beerdsen,Thomas (2404) - Gupta, Abhijeet (2626)  
Hoogeveen Open 2016 Hoogeveen (3.1), 17.10.2016 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Pd7 4.0–0 a6 5.Ld3 Pgf6 6.Te1 e6 7.c3 b5 8.a4 c4 9.Lf1 Tb8 10.axb5 axb5 
11.b3 cxb3 12.Dxb3 Lb7 13.Lxb5 Le7 14.d3 0–0 15.c4 d5 16.cxd5 exd5 17.e5 Lc6 18.Pd4 Lxb5 
19.Pxb5 Pc5 20.Dc2 Txb5 21.exf6 Lxf6 22.Pc3 Tb8 23.Tb1 Tc8 24.Lb2 Dd7 25.Dd1 Df5 26.Te3 d4 
27.Tf3 Dxf3 28.Dxf3 dxc3 29.La3 c2 30.Te1 Pb3 31.Db7 c1D 32.Lxc1 Txc1 33.Txc1 Pxc1 34.Db1 Pe2+ 
35.Kf1 Pf4 36.g3 Ta8 0–1 

http://www.hoogeveenchess.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=sV1ySdD6YAM&feature=youtu.be


 
 
Interview met Cees Visser in Caissa magazine 
Magazine 441 van de Amsterdamse schaakvereniging Caissa ziet er prachtig uit!  
In het magazine staat een interview met Cees Visser. Hij was medeoprichter en oud-voorzitter van 
Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn. De stichting was dertien jaar actief in Apeldoorn. 
Cees Visser is sinds jaren vicevoorzitter van het Max Euwe Centrum. 
www.caissa-amsterdam.nl/wp-content/uploads/2016/08/CN_441_web.pdf  
 
 

 
 
Schaak apps 
Via schaak apps kun je onder meer partijtjes spelen, toernooien volgen en tactiek oefenen. 
Er zijn gratis en betaalde apps. 
Een aantal apps wordt besproken op: www.chess.com/article/view/the-best-chess-apps. 
Voor beginners is www.chessmatec.com erg goed. 
Aart Bik: www.aartbik.com/MISC/chess.html. 
Nico Vink (in 2000 Nederlands jeugdkampioen): http://vinkware.com/chessmates/nl 
Stockfish: https://stockfishchess.org. 
Chess.com: www.chess.com. 
Lichess.org: www.lichess.org.  
Chess24: https://chess24.com/en/read/news/chess24-android-and-ios-apps-launched.  
Sheila Timp (moeder GM Jorden van Foreest): www.vanforeest.com/realchess.  
In de App Store en Play Store kun je veel schaak apps vinden. 
Bijvoorbeeld via Play Store ‘Follow Chess’, waarbij je actuele toernooien kunt volgen (met analyses). 
Ook kun je zo schaakklokken vinden.  

http://www.caissa-amsterdam.nl/wp-content/uploads/2016/08/CN_441_web.pdf
http://www.chess.com/article/view/the-best-chess-apps
http://www.chessmatec.com/
http://www.aartbik.com/MISC/chess.html
http://vinkware.com/chessmates/nl
https://stockfishchess.org/
http://www.chess.com/
http://www.lichess.org/
https://chess24.com/en/read/news/chess24-android-and-ios-apps-launched
http://www.vanforeest.com/realchess


 
 

 
 

Stockfish 7 invoeren in schaakprogramma  
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 als extra engine Stockfish invoeren. 
Stockfish kun je downloaden via https://stockfishchess.org/download. 
Het is een goed programma: www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/rating_list_all.html. 
Marco Beerdsen licht toe: 
Je moet de engine installeren VANUIT Fritz of Chessbase.  
In Fritz ga je naar het menu Engine (in de Engelse versie), en dan kies je Create UCI Engine. 
Dus je moet eerst Fritz openen en Stockfish  daarvan uit installeren. Daarna kun je Stockfish kiezen 
uit het Engine menu. 
Na het unzippen van Stockfish zie je vier opties. Je moet de onderste nemen, Stockfish 7 x64.exe. 
Voor de procedure, zie http://chess.stackexchange.com/questions/6023/how-to-download-
stockfish-and-install-it-on-the-fritz-chessbase-gui 
 
Meer informatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Stockfish_(chess) 

https://stockfishchess.org/download/
http://www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/rating_list_all.html
http://chess.stackexchange.com/questions/6023/how-to-download-stockfish-and-install-it-on-the-fritz-chessbase-gui
http://chess.stackexchange.com/questions/6023/how-to-download-stockfish-and-install-it-on-the-fritz-chessbase-gui
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockfish_(chess)


 
 

  
Lois, Veerle en Hidde (vlnr) kijken in Hamburg naar oud-wereldkampioen Anatoli Karpov. (foto Evi Zickelbein) 

 
Schachbundesliga 
De Duitse Schachbundesliga is enorm sterk bezet. De site is www.schachbundesliga.de. 
Afgelopen weekend werden de eerste twee ronden in de Erste Liga gespeeld. 
De partijen zijn allemaal live te volgen via www.schachbundesliga.de/liveportal.  
Er doet ook een aantal Nederlanders in deze competitie mee. 

http://www.schachbundesliga.de/
http://www.schachbundesliga.de/liveportal


 

 

 
Interview met Magnus Carlsen 
Wereldkampioen GM Magnus Carlsen verdedigt vanaf 11 november zijn wereldtitel tegen Karjakin. 
Zie http://nyc2016.fide.com. 
In een video vertelt hij onder meer over het nut van bestuderen van klassieke partijen. Hij geeft tips 
voor beginners en over openingenstudie.  
Via deze link kun je het video-interview zien en een samenvatting in tekst lezen: 
https://chess24.com/en/read/news/magnus-carlsen-i-think-i-ll-enjoy-chess-to-the-day-i-die.  
 

 
Magnus Carlsen vs. Magnus Carlsen on Play Magnus App - Age 14 Years 4 Months: 
www.youtube.com/watch?v=W6Sp5nL4JE0 

http://nyc2016.fide.com/
https://chess24.com/en/read/news/magnus-carlsen-i-think-i-ll-enjoy-chess-to-the-day-i-die
http://www.youtube.com/watch?v=W6Sp5nL4JE0


        
Uit boek ‘Chess Movies 1’:  na 7..Lg7 gaat het  mis voor zwart.  
 

 
Pandolfini en Kingsley in film ‘Searching for Bobby Fisher’.  



 

    
Schoolschaakclub De Lettertuin: beslissende zet vinden van partijtjes uit boek Chess Movies. 

 

 
 
Quote Bruce Pandolfini: ‘We should remember that what’s in the way can be gotten out of 
the way, especially by timely, time-gaining exchange.’ 
 
Quote uit inleiding bij partij 8 in zijn boek ‘Chess Movies 1, Quick Tricks’.  
Meyers -Furtado - 1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.g3 d6 4.Lg2 Le6 5.Pd5 Pf6 6.e3 g6 7.d4 Lg7 8.Pxf6+ Lxf6 9.d5 1–0 

 
De Amerikaan Bruce Pandolfini is auteur van een reeks instructieve schaakboeken. Hij was onder 
meer jeugdtrainer van IM Joshua Waitzkin en GM Fabio Caruana. 
Zie voor interview-video over zijn boeken Chess Movies: www.youtube.com/watch?v=nqCdviTh5XM. 
Pandolfini werd in 2012 onderscheiden met de Chess Educator of the Year Award van de University 
of Texas in Dallas. Zijn aanvaardingsrede: www.utdallas.edu/chess/docs/chess-educator-2012.pdf.  
Informatie over Pandolfini en zijn trainingsmethode: https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Pandolfini.  
Een uitspraak: ‘The two most important forms of intelligence are the ability to read other people and 
the ability to understand oneself.’ 
Pandolfini is kort te zien in de film ‘Searching for Bobby Fischer’, waar Ben Kingsley hem speelt. 
http://www.chess-poster.com/english/videos/searching_for_bobby_fischer/part_1/searching_for_bobby_fischer_1.htm 

Artikelen van Pandolfini met tips voor jeugd: www.chesskid.com/article/member/ProfessorPando.  
Previews boeken Chess Movies: 
www.newinchess.com/Shop/ProductsList.aspx?Keywords=Pandolfini 
www.amazon.com/Chess-Movies-Tricks-Pandolfini-Library/dp/1888690720#reader_B004EYT4YG.  

http://www.youtube.com/watch?v=nqCdviTh5XM
http://www.utdallas.edu/chess/docs/chess-educator-2012.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Pandolfini
http://www.chess-poster.com/english/videos/searching_for_bobby_fischer/part_1/searching_for_bobby_fischer_1.htm
http://www.chesskid.com/article/member/ProfessorPando
http://www.newinchess.com/Shop/ProductsList.aspx?Keywords=Pandolfini
http://www.amazon.com/Chess-Movies-Tricks-Pandolfini-Library/dp/1888690720#reader_B004EYT4YG


Kalender   
 

- Hoogeveen Schaaktoernooi 15-22 oktober www.hoogeveenchess.nl  
- 22 oktober OSBO PK 
- 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  
- 29 oktober 6e  Elster IJsco toernooi www.elstertoren.nl  
- 5 november Het Zutphens IJsco toernooi www.schaakgenootschapzutphen.nl  
- 11-30 november WK Carlsen – Karjakin  http://nyc2016.fide.com 
- 9-18 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com  
- 10-11 december London Chess Conference  

http://londonchessconference.com/2016-conference-didactics-chess  
- 4,5,6 januari 2017 PJK in Apeldoorn 
- 28 januari 2017 ARVES Solving in Wijk aan Zee www.arves.org  

 
 

Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107 
Speelschema, zie www.vcsc.nl.  

 

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. 
 
6e Elster IJsco toernooi zaterdagmiddag 29 oktober 
www.elstertoren.nl  
Het Zutphens IJSCO toernooi zaterdagmiddag 5 november 
www.schaakgenootschapzutphen.nl  

 

Het scholenkampioenschap ABKS wordt dit seizoen voor de 40e keer gehouden.  
De datum is nog niet bekend.  
Apeldoornse jeugdschakers kunnen jaarlijks meedoen aan het Pruijssers Open Apeldoorns 
Jeugdschaakkampioenschap.  
Zaterdag 3 december is er weer een IJSCO-toernooi in Apeldoorn.  
De organisatie van deze toernooien berust bij De Schaakmaat, www.deschaakmaat.nl.  

 

Brainwave 2016 en NK rapid 30 oktober, schaakweek Amstelveen 24-30 oktober 
http://cne-nkrapid.nl/index.php/brainwave2016  
www.schaakbond.nl/nieuws/topbezetting-cne-nk-rapid-30-oktober-in-amstelveen 

 

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. 

 
 
 

http://www.hoogeveenchess.nl/
http://www.hsk1830.de/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/efxo-apeldoorns-weekendtoernooi
http://www.elstertoren.nl/
http://www.schaakgenootschapzutphen.nl/
http://nyc2016.fide.com/
http://www.londonchessclassic.com/
http://londonchessconference.com/2016-conference-didactics-chess
http://www.arves.org/
http://www.vcsc.nl/
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.osbo.nl/jeugd/kalenders/OSBO-KNSB-kalender1516.htm
http://www.elstertoren.nl/
http://www.schaakgenootschapzutphen.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://cne-nkrapid.nl/index.php/brainwave2016
http://www.schaakbond.nl/nieuws/topbezetting-cne-nk-rapid-30-oktober-in-amstelveen
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C
http://www.osbocompetities.nl/wp-content/uploads/2016/07/OSBO-PK-2016-2017.pdf
http://www.osbocompetities.nl/?page_id=600


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. 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://www.schakenregenboog.nl/
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http://www.chesstalent.com/
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