
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 40 –  4 januari 2017 
 
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 
Schaakschool Het Bolwerk begint 18 januari met een nieuwe beginnerscursus van tien lessen. 
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Gelukkig nieuwjaar en veel schaakplezier! 
 
 

 
 
40e 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 219 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (536 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. 
 

Overzicht inhoud nieuwsbrieven Schaakacademie Apeldoorn 
Deze nieuwsbrief bevat actueel nieuws. Daarnaast zijn er tijdloze onderwerpen. Daarmee vormen de 
nieuwsbrieven een database van trainingsonderwerpen en schaakpsychologische inzichten. 
Een overzicht van de inhoud van de eerste 40 nieuwsbrieven staat in het overzicht van de 
nieuwsbrieven op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
 
Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn: eindspelen en eindspelstudies 
De Stertrainingen zijn nu halverwege het seizoen. De zesde trainingen zijn 5 februari 2017 in 
Denksportcentrum Apeldoorn. Eindspelen komen regelmatig aan de orde in de trainingen. Soms 
worden ze besproken, soms geven de trainers tips voor zelfstudie. Hierbij een aantal tips: 
 
Eindspelsites: 

- www.ideachess.com 
- www.chess-insights.com/chess-endings.html 
- www.thechesswebsite.com/chess-end-game 
- https://en.wikipedia.org/wiki/Rook_and_pawn_versus_rook_endgame  
- http://exeterchessclub.org.uk/content/rook-endings-theory 
- Video Finegold: www.youtube.com/watch?v=fwCvJ5SSDqU  
- Video MatoJelic: www.youtube.com/watch?v=XON7NlxvPCc    

Stappenmethode: 
- Zie hoofdstukken in Stap 4 en 5 

Boeken: 
- Alburt en Krogius ‘Just the Facts’ 
- Capablanca Chess Fundamentals 
- Silman’s Complete Endgame Course 
- Dvoretsky’s Endgame Manual 

Online databases waarin je eindspelstellingen met een paar stukken kunt beoordelen: 
- Nalimov site www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de  
- Finalgen site http://finalgenchess.ovh/home_ing.php  

Eindspelstudies: 
- http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden 

- http://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-the-pawn-is-the-soul-of-the-game 
- http://arves.org/arves/index.php/en  

http://www.ideachess.com/
http://www.chess-insights.com/chess-endings.html
http://www.thechesswebsite.com/chess-end-game
https://en.wikipedia.org/wiki/Rook_and_pawn_versus_rook_endgame
http://exeterchessclub.org.uk/content/rook-endings-theory
http://www.youtube.com/watch?v=fwCvJ5SSDqU
http://www.youtube.com/watch?v=XON7NlxvPCc
http://www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de
http://finalgenchess.ovh/home_ing.php
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden
http://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-the-pawn-is-the-soul-of-the-game
http://arves.org/arves/index.php/en


 

 
 

Schaakschool Het Bolwerk: nieuwe beginnerscursus 
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties) in wijkcentrum Het Bolwerk. 
Er zijn drie niveau groepjes die elk 75 minuten les krijgen. Begintijden: 13.30, 14.45 en 16.00 uur. 
De lessen bestaan uit onderling spelen en gevarieerde lesvormen. Schaakleraar is Karel van Delft. 
 

Nieuwe beginnerscursus 
Vanaf woensdag 18 januari start een nieuwe beginnerscursus van tien lessen (14.45 – 16.00 uur).  
De eerste proefles is gratis. Voor de overige negen lessen is de prijs 45 euro.  
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en een tijdelijk account op www.chessmatec.om.   
Aanmelden bij Karel van Delft karel@kvdc.nl of 06-22226928. 

 

Schaken is leuk en maakt je slimmer 
 

       
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.chessmatec.om/
mailto:karel@kvdc.nl


 
Zaaloverzicht OSBO PJK E-categorie onder toeziend oog van arbiter-zaalleider Mick van Randtwijk. 

 
 

 
E-categorie PJK OSBO Finn versus Wouter. 

 



 
Rens en Hidde: partijtje praatschaak in de recreatieruimte tussen de ronden door. 
 
 

 



 
Barragepartij Koen en Wouter om de kampioenstitel. 

 

 
Taart van de 70-jarige OSBO voor de deelnemers. 

 
PJK OSBO begonnen 
Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van de Oostelijke Schaakbond OSBO is vandaag begonnen.  
Koen van Wijngaarden won de E-categorie. Hij versloeg in een barrage Wouter Wieggers met 2-1. 
Beide jongens hebben zich daarmee gekwalificeerd voor het NK-E. 
De komende twee dagen spelen de oudere leeftijdscategorieën in het Veluws College Mheenpark in 
Apeldoorn. 
Informatie en uitslagen: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm en www.schaakpromotieapeldoorn.nl. 
Video impressie: www.youtube.com/watch?v=yGT-SKiCqjU&feature=youtu.be.  

http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=yGT-SKiCqjU&feature=youtu.be


 
 
 
 

 
Facebook pagina van Thomas Beerdsen. 
 
 
 
 
 

 
Thomas Beerdsen in Bethune. (foto Jolien Stevels) 
 



 
Thomas Beerdsen verzorgde als zesjarige tijdens zijn eerste weekeindtoernooi met IM Rob Hartoch een publieksanalyse. 

 

 
Maandagavond training in 2007: Thomas, Anirudh, Karel, Armen, Martijn en Nico. 
 



 
Simultaan in 2007 tijdens training met GM Artur Joesoepov, nu een teamgenoot van Thomas. 
 

 
Snelschaaksimultaan tegen IM Manuel Bosboom met commentaar IM Merijn van Delft. Jeugd Ontmoet Meesters 2006. 
 



 
Poster van toernooi in Bethune. 

 
Thomas Beerdsen: Finally IM! 
Thomas Beerdsen heeft in een toernooi in het Franse Bethune zijn derde IM-norm gescoord. 
Omdat zijn rating hoger is dan 2400 Elo wordt hij daardoor op het komende congres van de 
wereldschaakbond FIDE benoemd tot IM (internationaal meester). 
Aan dat succes is een aantal jaren van training vooraf gegaan. Met alleen talent kom je er niet. 
Informatie over het toernooi: 
Eindranglijst www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/39032/39032&Action=Ga.  
Ook GM Roeland Pruijssers en Mick van Randtwijk deden aan het toernooi mee. 
Thomas mailde twee partijen met commentaar. 
 
Beerdsen, Thomas (2407) - Barchuk, Irina (2105)  
Bethune Open, 28.12.2016 [Beerdsen] 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.h3 Niet echt een kritiek systeem, maar daardoor ook niet echt 
bekend. 6...Lg7 7.Lc4 0–0 8.0–0 a6 [8...Pc6 Omdat de witte opzet niet echt een direct gevaar vormt, kan zwart 
van alles doen. Pc6 is de meest gespeelde zet hier.] 9.Te1 b5 10.Lb3 Lb7 11.Lg5 Pbd7 12.a4 bxa4 [12...b4 
13.Pd5 En de stelling is in evenwicht.] 13.Lxa4 Pc5?! Nu kan ik de witveldige lopers ruilen, waarna ik de 
controle over de witte velden heb. [13...Tc8 Voorkomt Lc6 en het staat weer gelijk.] 14.Lc6 Lxc6 [14...Db8 
15.Pd5 Pxd5 16.exd5 Lxd4 Niet echt wat zwart wil natuurlijk, maar anders krijgt wit een heel sterk paard op c6. 
17.Dxd4 e5 18.Dc4² En de zwakke zwarte velden geven zwart wat problemen.] 15.Pxc6 Dit paard is veel te 
sterk, zwart had niet moeten slaan. 15...Dd7 16.Pd5 Tfe8?? Een blunder in slechte stelling. [16...Kh8 17.Pcxe7 
Pfxe4 18.Le3± Een beetje rare stelling, maar wit staat beter. De zwarte koning voelt niet helemaal veilig aan, en 
daarnaast is de zwarte pionnenstructuur ook niet optimaal.] 17.Pcxe7+ Txe7 18.Lxf6 [18.Lxf6 Tee8 19.Lxg7 
Kxg7 20.Pb6+- Is helemaal uit.]  1–0 
 

Beerdsen, Thomas (2407) - Gavrilov, Alexei (2498)  
Bethune Open, 29.12.2016 [Beerdsen] 
Zwart is de opening goed uitgekomen, mijn geïsoleerde pion op e4 is zwak terwijl zwart verder niet echt 
zwaktes heeft. Maar het blijft altijd opletten: 29...Ld7? De loper staat hier in de weg. 30.b4! Nu het paard niet 
meer naar d7 kan, is dit een sterke zet. 30...Pe6? De meest logische zet, maar hier zit ook een nadeel aan. 
[30...Pb7? Het paard staat hier buitenspel. 31.Pd3±; 30...Pa4 31.Lxa4 bxa4 32.Pd3 En nu is juist de witte 
pionnenstructuur beter. Toch had zwart waarschijnlijk hiervoor moeten gaan.] 31.h4 De dame heeft geen 
goede velden. 31...Dh5 32.Ld1 De5 33.Pg4 Dd6 [Passief de pion dekken met 33...Dg7 helpt ook niet: 34.Pf6+ 
Kh8 35.Tf2 En zwart staat compleet klem.] 34.Tf1 De pion pakken op h6 was ook mogelijk, maar ik wilde alle 
opties openhouden voor het paard. 34...h5 35.e5 Dc7 36.Pf6+ Kg7 37.Lb3 Verhoogt de druk. 37...Lc8 38.g4 
Opent de stelling rond de zwarte koning nog meer, wit staat totaal gewonnen. 38...hxg4 39.Pxg4 g5 40.Pf6 Pf4 
41.Txf4 Dxe5 42.Ph5+ Kh6 43.hxg5+ Dxg5 44.Tf6+ Kxh5 45.Ld1+ Lg4 46.Dh3+ 1–0 

 
Onderstaande tekst over Thomas Beerdsen komt uit het boek ‘Schaakideeën’ van Karel van Delft. 
Preview:  www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen.  
 

http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/39032/39032&Action=Ga
http://www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen


  
 
 
92.  Miniatuurtjes met vuurwerk 
Een miniatuurtje is een schaakpartij van maximaal 20 zetten. Thomas Beerdsen laat zien hoe je 
openingsfouten van je tegenstander snel en hard met vuurwerk kunt afstraffen.  
 
12.Pxe6! Lxe6 13.Lb6! En zwart verliest zijn dame: 13...Dd7 14.Pxf6+ 1–0 

 
Het commentaar in deze partijen is van Thomas. Zijn tegenstander Martijn en hij hebben een paar 
jaar deelgenomen aan mijn maandagavondtrainingen. Ze trainden tevens bij Stichting Bevorderen 
Schaken Apeldoorn. Ook waren ze lid van de actieve Arnhemse schaakvereniging De Toren. 

 
Thomas Beerdsen (1992) – Martijn van Blitterswijk (1660)  
Koningsgroep De Toren 2010–2011  03.06.2011 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 d6 5.Pc3 Pf6 6.Lc4 [6.Lg5 Wordt vaker gespeeld.] 6...Ld7 
Waarschijnlijk is deze zet te passief. [6...e6 of; 6...Db6 was actiever geweest.] 7.Le3 Tc8 8.f3 Pe5 
9.Lb3 a5 Zwart had moeten ontwikkelen, zijn koningsvleugel staat nog in de beginstelling. [9...e6 Was 
beter geweest.] 10.0–0 g6 11.Pd5 e6? Dit laat een truc toe. [11...Pxd5 12.Lxd5] 12.Pxe6! Lxe6 13.Lb6! 
En zwart verliest zijn dame: 13...Dd7 14.Pxf6+ 1–0 
 
In 2009 maakte Thomas Beerdsen zijn debuut in de KNSB-competitie, hij was toen 11 jaar en 13 
dagen: 

 
Thomas Beerdsen (1667) – Sjaak Sibbing (2027) 
KNSB 3C 2009-2010 (1), 26.09.2009 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 e5 7.Pb3 Le7 8.f3 Le6 9.Dd2 0–0 10.0–0–0 b5 
11.g4 Lxb3? De witte velden worden nu zwak. [11...Pbd7 Is theorie.] 12.cxb3 [12.axb3 was beter 
geweest.] 12...Pbd7 13.g5 Pe8 Zwart staat heel erg passief. 14.Pd5 f5?? Nu is het afgelopen, maar 
zwart stond al slecht. 15.Pxe7+! [15.Pxe7+ Dxe7 16.Dd5+ En wit wint de toren.]  1–0 
 

Tijdens een thuiswedstrijd voor de KNSB-competitie was Thomas snel klaar met een FM. Daardoor 
had hij tijd genoeg om in een belendend zaaltje een publieksexplicatie over de partij te geven.  
 
Thomas Beerdsen (1987) - FM Julius van Doeland (2187)  
KNSB-2B 2010–2011, 25.09.2010 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.Le3 Pf6 6.Ld3 e5 7.Pb3 Pc6 [Zwart had hier actief moeten 
spelen met 7...d5 ] 8.0–0 Le7 9.Pc3 b5 [9...d5 was weer goed geweest.] 10.Pd5 0–0?? [Zwart had 
10...Tb8 moeten proberen, maar ook nu staat wit beter.] 11.Lb6! [11.Lb6 De8 12.Pc7 Dd8 13.Pxa8 En 
wit staat een toren voor.]  1–0 
 
Thomas heeft de partij later ook besproken in een jeugdworkshop ‘SchaakMind’ die hij samen met 
WIM Anne-Marie Benschop en Karel van Delft heeft gegeven. In een tweede jeugdworkshop 
SchaakMind interview ik Thomas over trainen. Van de workshops zijn videobeelden die je kunt 
terugvinden via www.youtube.com/user/karelvandelft (type: SchaakMind).  

http://www.youtube.com/user/karelvandelft


 
 
Nico Zwirs: ‘15 Lxh7+! En het leuke is dat de online engine de zet in eerste instantie niet ziet (Stockfish 8 moet er op mijn 
laptop ook meer dan een minuut over doen). Mij kostte het zo’n kwartier om de zet te spotten en nog een kwartier om 
het uit te werken.’  
Zwirs, Nico (2388) - Nandhidhaa, PV (2251)  Chess Festival Groningen 2016 A Groningen, Netherlands (2), 22.12.2016 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.b3 d6 4.Lb2 Pf6 5.e5 dxe5 6.Pxe5 Le7 7.Ld3 0–0 8.0–0 Dc7 9.f4 Pc6 10.Pxc6 Dxc6 11.De2 Ld7 12.Pa3 Pd5 
13.Pc4 Lf6 14.Pe5 Dc7 15.Lxh7+ Kxh7 16.Dh5+ Kg8 17.Tf3 Pxf4 18.Txf4 Le7 19.Tg4 Le8 20.Dh6 g5 21.Pg6 1–0 
 

 
Winst Nico Zwirs in ronde zeven tegen Nick Maatman. Zie www.youtube.com/watch?v=5dr5pTo5bZc&feature=youtu.be. 

http://www.youtube.com/watch?v=5dr5pTo5bZc&feature=youtu.be


 
In tijdnood blunderde Nico Zwirs in ronde acht met 32…Ld6 tegen Karthikeyan. Met 32…Td7 was het remise geworden. 
 

Bij het ingaan van de laatste ronde konden zowel Nico Zwirs als FM Max Warmerdam bij winst een IM-norm scoren. 
Vervelend genoeg moesten ze tegen elkaar spelen. Remise. 

 
Schaakfestival Groningen: Nico Zwirs over 2400 Elogrens  
Nico Zwirs is in de tweede ronde van het Schaakfestival Groningen virtueel over de 2400 Elogrens 
gegaan. Dat gebeurde via een winstpartij tegen PV Nandhidhaa.  Een IM-norm zat er net niet in. In 
ronde 8 mistte Zwirs een remisekans. In ronde 9 had hij een punt nodig voor de norm. Hij werd 
ongelukkig ingedeeld en kwam niet verder dan remise tegen teamgenoot Max Warmerdam.  
Ongelukkig, want Max had ook één punt nodig in de laatste ronde om zijn derde IM-norm en 
daarmee de titel te verkrijgen. Zie www.chessfestival.nl voor de uitslagen. 
Zie voor acht partijen van Nico Zwirs: www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen. 
 

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


 
Dries Wedda: remise in ronde zeven. 
 

 
Max Warmerdam won in ronde zeven in 17 zetten. 
 
 
 
 



Schaakfestival Groningen 2016 impressies 
Van 21 – 30 december 2016 vond het Schaakfestival Groningen plaats. 
Daar deden spelers van MuConsult Apeldoorn en deelnemers van de Stertraining van 
Schaakacademie Apeldoorn aan mee. 
Zie www.chessfestival.nl voor de uitslagen. 
De site bevat veel interessant materiaal, bijvoorbeeld een video waarin GM Sergei Tiviakov een 
college eindspeltechniek geeft: www.youtube.com/watch?v=LQ_XM8vIVRs.  
Video-impressie van Karel van Delft: www.youtube.com/watch?v=5dr5pTo5bZc&feature=youtu.be.  
  
 

   
 

Apeldoorn Apes doen mee aan PRO Chess League 
Teamleider Merijn van Delft meldt: 
 
Het eerste team van MuConsult Apeldoorn met gastspeler Robby Kevlishvili gaat onder de naam 
Apeldoorn Apes meedoen aan de Pro Chess League. 
Amerikanen hebben hun eigen idee van marketing. Dus iedereen moest zo'n Amerikaanse stijl naam 
hebben. 
De PRO Chess League is de Amerikaanse clubcompetitie die met ingang van dit seizoen is 
opengesteld voor buitenlandse teams. Het betreft rapid wedstrijden voor viertallen die online 
worden gespeeld op chess.com. Apeldoorn Apes speelt de eerste wedstrijd op 11 januari om 20.35 
uur (GMT 7.35 PM) tegen Cannes Blockbusters.  
Hier staat het speelschema: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNJvhZ2SOo5QSknMc9q6YylsrtjdlvFvEOA0GRb594M/edit
#gid=0 
Het is sterk bezet, zelfs wereldkampioen Magnus Carlsen staat tussen deelnemers: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qR6OrzL1XdZXsol98b2qR5EobDAmOkoaCoUsP2YjCGc/edi
t?usp=sharing 
De organisatie is nog koortsachtig bezig alles op te tuigen en met ons team kijken we vol verwachting 
wat er komen gaat. Binnenkort meer! 
 

 
 
Chess.com beeltenis Apeldoorn Apes 

http://www.chessfestival.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=LQ_XM8vIVRs
http://www.youtube.com/watch?v=5dr5pTo5bZc&feature=youtu.be
http://chess.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNJvhZ2SOo5QSknMc9q6YylsrtjdlvFvEOA0GRb594M/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNJvhZ2SOo5QSknMc9q6YylsrtjdlvFvEOA0GRb594M/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qR6OrzL1XdZXsol98b2qR5EobDAmOkoaCoUsP2YjCGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qR6OrzL1XdZXsol98b2qR5EobDAmOkoaCoUsP2YjCGc/edit?usp=sharing


 

 
Tata Steel Chess Tournament 2017 
Site: www.tatasteelchess.com. 
GM Magnus Carlsen en GM Sergei Karjakin treffen elkaar weer. 
Het journalistentoernooi is van 19 t/m 22 januari.  Coördinator is Robert Moens, arbiter is Kees Lute. 
 

Deelnemers journalistentoernooi Tata Steel Chess Tournament 2017 
Peter van den Belt 
Hans Berrevoets 
Peter Boel 
Karel van Delft 
Alexander Münninghoff 
René Nijland 
Cees Visser 
Kees Vreeken 
Wim Meijer 
Ruben Acohen 
Erik Bouwmans 
Kees Volkers 
Timo Können 
Henk Waninge 
Jan Bey 
Maaike Bey-Valkenburg 
Peter van Wermeskerken 
Jan Willem van Thiel 
Jaap de Berg 
Kees Jongsma 
Alie Blokhuis 
Harry Peters 
Gerard Bons 

http://www.tatasteelchess.com/


 

 

 
IM Malcolm Pein. 

 



Video’s London Chess Conference 2016 ‘The didactics of chess’ 
Thema van de vierde London Chess Conference van 10-12 december 2016 was schaakdidactiek. 
Zie voor het programma: http://londonchessconference.com.  
In januari worden lezingen op de site geplaatst, meldt conferentie-directeur John Foley. 
Karel van Delft maakte hij video’s. Zie www.chesstalent.com (button London 2016). 
 
Video’s van Karel van Delft: 
 
Interview John Jerrim: A study on schools in England by the Institute of Education 
www.youtube.com/watch?v=TLWANu8mWio&feature=youtu.be  
 
Interview Philippe Vukojevic: Achieving variety in chess lessons 
www.youtube.com/watch?v=yv4RMLGnMus&feature=youtu.be 
 
Interview Anastasia Sorokina: Achieving variety in chess lessons 
www.youtube.com/watch?v=Ci2i0XDHtoQ&feature=youtu.be  
 
Interview Anna Harazinska: Chess in hospitals 
www.youtube.com/watch?v=0zQjwh022d4&feature=youtu.be 
 
Interview Barry Hymer: reward scheme for chess 
www.youtube.com/watch?v=HUNFBrPPt5o&feature=youtu.be  
 
Lezing GM Boris Alterman: Chessmatec 
www.youtube.com/watch?v=YY9upYgsBnY&feature=youtu.be 
 
Conferentie opening door IM Malcolm Pein 
www.youtube.com/watch?v=zRD0iaaTWDM&feature=youtu.be 
 
Lezing Barry Hymer: Mindsets 
www.youtube.com/watch?v=_mYwDwOEKLI&feature=youtu.be 
 
Lezing Barry Hymer: Should we use a reward scheme for chess? 
www.youtube.com/watch?v=57rtyXni_W0&feature=youtu.be  
 
Lezing John Jerrim: A study on schools in England by the Institute of Education 
www.youtube.com/watch?v=7Y-z2IB_ois&feature=youtu.be 
 
Lezing IM Michael Basman: A survival guide for teaching chess 
www.youtube.com/watch?v=9ZtCGC0l81Y&feature=youtu.be  
 
Lezing David Kramaley: Cognitive insights into chess improvement 
www.youtube.com/watch?v=d6E76UGHRiI&feature=youtu.be 
 
Lezing Anna Harazinska: Chess in hospitals 
www.youtube.com/watch?v=dstp5IcpFqg&feature=youtu.be 
 
Lezing Luis Blasco: ADHD 
www.youtube.com/watch?v=QtlJox0LcSw&feature=youtu.be 
 
London Chess Conference 2016 Impressions 
www.youtube.com/watch?v=897Ri6NtOQI&feature=youtu.be 
 
Panel discussion: Primary school chess curriculum development 
www.youtube.com/watch?v=l3IgK-SIq4U&feature=youtu.be 
 
Diverse sprekers hebben een site, bijvoorbeeld: 
Barry Hymer: https://barryhymer.wordpress.com 
Jerry Nash: www.chess2learn.com 
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Sheet uit lezing ‘Chess in hospitals’ van Anna Harazinska in London. 

 
Chess in hospitals: ‘They can win on the board and in their lives.’ 
De Poolse schaakfederatie heeft een project waarbij kinderen in ziekenhuizen schaakles krijgen.  
Dat draagt bij aan een positieve levensinstelling om de strijd aan te gaan met hun ziekte. 
Anna Harazinska vertelde hier over tijdens de London Chess Conference 2016. 
Video interview: www.youtube.com/watch?v=0zQjwh022d4&feature=youtu.be  
Video lezing: www.youtube.com/watch?v=dstp5IcpFqg&feature=youtu.be  
 
Via schaken leer je iets nieuws, je kunt opgaan in iets positiefs, je legt contacten, krijgt nieuwe 
uitdagingen, je stimuleert het functioneren van je brein. Schaken is bevorderlijk voor het welzijn en 
de gezondheid van mensen. Als mensen zich geestelijk beter voelen, werkt dat positief door in hun 
fysieke conditie. Door schaken gebruik je je hersenen en blijven ze langer fit. Door te schaken houd je 
contact met andere mensen. Schaken leren toont dat je nieuwe dingen kunt leren en draagt daarmee 
bij aan een positief zelfbeeld.   
Het is zinvol schaaklessen te geven in ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor langdurige 
revalidatie en buurthuizen. 
Schaken biedt bijvoorbeeld ouderen een hobby, uitdaging, mogelijkheden tot contact en 
zelfontplooiing. Het is mogelijk een kostenbesparende investering in de gezondheidszorg.   
 
Links omtrent schaken als instrument om de mentale gezondheid te stimuleren: 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-
schaakbrein 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-
moreno 
Prof. Erik Scherder (vanaf min. 4.40):  
www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/340311-wetenschap-schaken-is-goed-voor-je-brein  
Video Dijana Dengler Chess for children with special needs:  
www.youtube.com/watch?v=GKFgmNKpTdc&feature=youtu.be 
Roumen Bezergianov (‘Which wolf do you feed’): 
www.goodreads.com/author/show/5226192.Roumen_Bezergianov/blog 
Chess Therapy: https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_therapy  
Chess Therapy: www.theravive.com/therapedia/Chess-Therapy 
An Overview of Chess Therapy: www.buzzle.com/articles/an-overview-of-chess-therapy.html 
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Empowerment: mogelijke effecten van schaaklessen op persoonlijke ontwikkeling  
Schaakles geven is een vorm van empowerment: mensen grip op hun eigen denken en gedrag geven. 
Effecten zijn het gevolg van de inherente eigenschappen van schaken en de juiste combinatie van 
onderwerpen, werkvormen, didactiek en coaching.  
De som der delen is meer dan het geheel. Vergelijk: H2O = water. 
Bij effectief lesgeven zijn leerlingen co-auteur van hun eigen ontwikkeling. Uitgangspunten zijn 
fascinatie, variatie en participatie. 
De mate waarin en hoe effecten mogelijk zijn verschilt per persoon en leeftijdsfase.  
Schaken is een metafoor voor het leven en een speeltuin voor de geest, het is een creatief avontuur.  
Het schaakspel en het leven zijn vol mogelijkheden en beperkingen. Daar kun je mee leren omgaan. 
Schaken is een intellectuele uitdaging en bij uitstek een vorm van spelenderwijs leren.  
Schaken gaat zowel over logica als verbeelding. Schaken combineert wetenschap, kunst en sport. 
Via schaakpartijen (internet) kun je contact onderhouden met mensen uit de hele wereld. 
Schaken doe je individueel (jij alleen bent verantwoordelijk aan het bord) en samen (leren, trainen). 
Schaken stimuleert de persoonlijke ontwikkeling: cognitief, sociaal. emotioneel en meta-cognitief.  
De meerwaarde (transfereffecten) die schaken biedt is veelvormig. Voor het de ene leerling ligt een 
leerwinst bijvoorbeeld in leren omgaan met verliezen, voor een ander in creatief denken. 
De meerwaarde van schaken blijkt uit praktijkervaringen en uit wetenschappelijk onderzoek.  
 
Cognitief: leren onderzoeken (wetenschappelijk denken, hypotheses toetsen), analyseren, studeren, 
redeneren (inductief en deductief), anticiperen, combineren, plannen maken, alternatieven afwegen, 
visualiseren, initiatieven nemen, risico's taxeren, experimenteren, beslissingen nemen, heuristieken 
(vuistregels) toepassen, patronen herkennen, omgaan met paradoxen, verwonderen, 
problematiseren (vraag achter vraag, is het wel zo), flexibel denken, brainstormen (divergent denken 
en vervolgens convergent), verifiëren, falsificeren, concentreren, focussen, ruimtelijk denken, intuïtie 
benutten, ideeën verwoorden, fantasie en verbeeldingskracht gebruiken, originele oplossingen 
zoeken, creatief denken, geheugen verbeteren en leren efficiënter en effectiever informatie 
verwerken. Doordat je zelf beslissingen neemt en initiatieven ontplooit, ontwikkel je zelfstandig 
denken. 
 
Sociaal: Door schaken leer je samenwerken, je verplaatsen in een ander en discussiëren. Je 
ontwikkelt respect voor je tegenstander. Het is een veilige manier om nieuwe mensen te leren 
kennen en contacten te ontwikkelen: het spel is heel feitelijk, maar je kunt gaandeweg op je eigen 
manier contacten met tegenstanders en trainingspartners opbouwen. Schaken kan ook ontwikkelen 
van ambities stimuleren. Het biedt de mogelijkheid om via internet contacten te leggen met mensen 
over de hele wereld (sites bezoeken, internetschaken). 
 
Emotioneel: Schaken is bevorderlijk voor je zelfbeeld en zelfmanagement. Het vormt je karakter. Je 
krijgt succeservaringen doordat je nieuwe dingen leert. Je leert ook omgaan met frustraties (want 
het is soms moeilijk). Je ontwikkelt persoonlijke eigenschappen als geduld, 
verantwoordelijkheidsgevoel, incasseringsvermogen, concentreren, doorzettingsvermogen en 
zelfdiscipline. Je leert relativeren: als je een partij verliest is het 0-1, maar als je drie dingen leert is 
het 3-0. Je krijgt plezier in onderzoeken en leren. 'Schaken, net als liefde en muziek, heeft de kracht 
om mensen gelukkig te maken' (Siegbert Tarrasch). 
 
Meta-cognitief: Denken over je eigen denken, gedrag en zelfmanagement. 
 
Meer informatie: 
http://londonchessconference.com 
www.chesstalent.com 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/47-schaken-intelligentie-en-lesgeven-op-leonardoscholen  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk  

 

http://londonchessconference.com/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/47-schaken-intelligentie-en-lesgeven-op-leonardoscholen
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk


 

Chessable 
Psychologie speelt op allerlei manieren een rol bij schaken. Bij leren en lesgeven worden steeds meer 
leerpsychologische inzichten toegepast. Zie bijvoorbeeld voor een tekst over gamen (spelend leren) 
een tekst uit het boek ‘Schoolschaken’ in nieuwsbrief 17: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
017%20-%203%20februari%20%202016.pdf.  
Chessable is een site van psycholoog David Kramaley: www.chessable.com. 
Bij het ontwikkelen van trainingsmateriaal gebruikt  Makaley wetenschappelijke inzichten uit de 
leerpsychologie. Tijdens de London Chess Conference 2016 hield hij een lezing: ‘Cognitive insights 
into chess improvement’. Video: www.youtube.com/watch?v=d6E76UGHRiI&feature=youtu.be. 
 

 
www.youtube.com/watch?v=QPQOEhg1mi0&feature=youtu.be 

Bullet chess 
Bullet chess is de ultieme vorm van snelschaken: 1 minuut per persoon per partij.  
Lightning Chess betreft partijen met 2 minuten per persoon. In Apeldoorn zijn in het verleden zeven 
NK’s in het stadhuis georganiseerd. 
De partij in de illustratie is besproken door Kingscrusher: www.youtube.com/watch?v=5GSfqcVSb-8. 
Zie ook https://fisherwickchessclub.wordpress.com/2013/10/17/the-10-greatest-games-of-chess-1-
hawkeye-v-the-joker.  
Dat ook in één minuut prachtige partijen worden gespeeld is verklaarbaar: de basis van 
schaakdenken is patronen herkennen. Als je ook nog vuistregels kan toepassen, goed en snel 
varianten kan doorrekenen en vol zelfvertrouwen gefocust bent, kom je een heel eind. 
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Artikel in het boek The Chess Instructor 2009. 
 

Basman en EndTaxsploitation 
De Engelse IM Michael Basman heeft een stevig conflict met de Engelse belastingdienst. Dat heeft tot 
een faillietverklaring geleid. Het conflict komt voor uit jarenlang geen btw betalen over massale 
jeugdschaaktoernooien die hij organiseerde.  
 
Basman is de strijd aangegaan met Her Majesty’s Revenue and Customs (de belastingdienst) via 
juridische stappen en het stimuleren van een internationaal maatschappelijk debat. 
Hij beschrijft de kwestie op www.surreyhundreds.com en http://endtaxsploitation.co.uk. 
 
Aan de nationale jeugdtoernooien die Basman heeft georganiseerd hebben jaarlijks tienduizenden 
kinderen meegedaan. Allard Hoogland beschrijft zijn activiteiten in het boek ‘The Chess Instructor 
2009’ (uitgave New In Chess: www.newinchess.com/The_Chess_Instructor-p-391.html). 
 
Basman is bekend vanwege zijn bijzondere openingen.  
Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Basman.  
 
 

Btw en schaken in Nederland  
Schaakles op een school geven is btw-vrij. Schaakles bij een organisatie of particulier geven betekent 
21 procent btw. Schaakles geven in een zelf gehuurde ruimte is belast met 6 procent btw. 
Zou schaakles geven niet btw-vrij moeten zijn? 
In Engeland is de kwestie onderdeel van een debat in het parlement en in de samenleving: 
www.telegraph.co.uk/news/2016/12/18/mps-call-chess-redefined-mindsport-made-tax-
free/?WT.mc_id=tmg_share_tw.  
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Gert Reichardt in Groningen. 
 
Btw en schaaktoernooien in Nederland 
Gert Reichardt meldt desgevraagd: 
In Nederland zal de BTW kwestie bij toernooien niet snel spelen. Een schaakvereniging die een 
toernooi organiseert wordt door de belastingdienst gezien als het organiseren van een 
nevenactiviteit en aangezien de schaakvereniging (waarschijnlijk) zelf niet BTW plichtig is, is deze 
nevenactiviteit niet belast. Dit geldt in principe ook voor lessen die de vereniging organiseert. Een 
andere kwestie is of er voor die lessen een trainer wordt ingehuurd. Die trainer zal de vereniging dan 
een factuur (moeten) sturen waarop hij BTW in rekening brengt omdat die trainer zelf BTW plichtig is 
als “ondernemer”. Als de lessen worden gegeven door bijv. een vrijwilliger van de club, dan kan de 
vrijwilligersregeling van kracht kunnen zijn. Hierover is van alles te vinden op de site  van de 
belastingdienst en dan zoeken op “gelegenheid sport”. 
 De  BTW kwestie kan eigenlijk alleen spelen als een commerciële partij op (hele) grote schaal 
toernooien gaat organiseren. Laten we hopen dat dat ooit zo ver komt!! 

  
 

 
GM Baadur Jobava verliest van GM Vassily Ivanchuk via een meerslag. 

 
Dammen is ook leuk 
Video Jobava – Ivanchuk in Qatar https://www.youtube.com/watch?v=qexW6W0e2Sc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qexW6W0e2Sc


 
GM Vassily Ivanchuk (links) interview met Peter Doggers tijdens WK rapid. 
 
 
 

 
Ronde zeven naspelen via www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1855991 

 
Quote GM Vassily Ivanchuk: ‘I hope games will be interesting.’ + WK rapid en blitz 
Antwoord op vraag van interviewer Peter Doggers na tweede speeldag WK rapid in Qatar. 
Ivanchuk voerde op dat moment het klassement aan. Een dag later won hij het WK rapid met 11/15 
op tie-break. GM Alexander Grishuk en GM Magnus Carlsen scoorden ook 11/15.  
Mooie impressie van WK rapid met gameviewers en een knop om pgn’s te downloaden: 
www.chess.com/news/view/ivanchuk-wins-world-rapid-championship-2103. 
 
 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1855991
http://www.chess.com/news/view/ivanchuk-wins-world-rapid-championship-2103


 
Het WK-blitz werd op tiebreak gewonnen door GM Sergey Karjakin, voor GM Magnus Carlsen. 
 
In het WK blitz versloeg GM Alexander Morozevich in ronde negen GM Viswanathan Anand. 
Zijn zet 8. h4 was onzin, zei hij in een interview met Peter Doggers tijdens een uitzending die was te 
volgen via www.chess24.com. Maar hij won wel.  
 
Morozevich, Alexander (2676) - Anand, Viswanathan (2779) [C45] 
FIDE WCC Blitz 2016 Men Doha (9), 29.12.2016 [ChessBase] 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Pd5 8.h4 f6 9.c4 Pb6 10.exf6 Dxe2+ 
11.Lxe2 gxf6 12.0–0 La6 13.Lh5+ Kd8 14.b3 Ld6 15.Pd2 Le5 16.Tb1 c5 17.Pf3 d6 18.Pxe5 fxe5 19.f4 exf4 
20.Txf4 Pd7 21.Lb2 Tf8 22.Txf8+ Pxf8 23.Tf1 Pe6 24.Tf7 1–0 
 

Een mooi overzicht van het WK blitz met gameviewers en een knop om pgn’s te downloaden: 
www.chess.com/news/karjakin-wins-world-blitz-championship-9527  
 

 
 

In de rapidpartij tussen GM’s Adley en Flores kwam een eindspel koning-toren vs koning-paard op 
het bord. Zwart claimde tweemaal te vroeg remise op basis van de 50 zetten regel. Paardspeler 
Flores speelde daarna de 50e zet zonder claim. Wit vervolgde met mat. Zwart had de klok moeten 
stilzetten en aan de arbiter moeten zeggen dat hij remise claimde en welke zet hij had willen doen. 
Daarmee was het remise geweest. Hij deed dat niet en de volgende zet was mat. 
Zie https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-blitz-championship-2016/20/1/5  
(opname na 1 uur 40 minuten). 
 

Chess.com heeft een jaaroverzicht samengesteld met gameviewers van de  mooiste partijen 
www.chess.com/news/2016-the-year-in-review-8558  

 

Jaaroverzicht 2016 GM Jan Gustafsson 
www.youtube.com/watch?v=l9gquwAy2Ok&feature=youtu.be  

 

Correspondentiepartij van het jaar 2015 
Zie voor de beste correspondentiepartij van het jaar 2015 het magazine van de Nederlandse Bond 
van Correspondentieschakers: 
www.correspondentieschaken.nl/sites/default/files/uploads/NBC_BRIEF%2022-web.pdf 
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Kalender   
- 4,5,6 januari 2017 PJK in Apeldoorn (zie folder onderaan deze nieuwsbrief) 
- 7 januari PK OSBO 
- 11 januari schaakschool Het Bolwerk 
- 12 januari pupillenronden scholencompetitie De Wegwijzer, Eburonenstraat 48 
- 14 januari OSBO-snelschaakkampioenschap (individueel) www.asv-schaken.nl, www.osbo.nl  
- 17 januari aspirantenronden scholencompetitie De Sjofar, Glazeniershorst 403/404 
- 18 januari schaakschool Het Bolwerk + proefles nieuwe beginnerscursus 
- 13-29 januari Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com  
- 14 januari OSBO snelschaakkampioenschap Arnhem www.asv-schaken.nl  
- 19-22 januari Tata NK journalisten 
- 28 januari ARVES Solving in Wijk aan Zee www.arves.org  
- 28 januari ABKS Veluws College Jachthoornlaan 15 
- 12 februari Apeldoorns Snelschaakkampioenschap Samsam  

www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm  
- 25 februari rapidtoernooi De Zeven Pionnen Epe www.de7pionnen.nl  
- 3 en 4 maart OAJK Veluws College Mheenpark 
- vrijdag 4 maart Veluws College Mheenpark NK Speciale doelgroepen 
- 25 maart ASV-Voorjaarstoernooi  
- 26-27 mei ASV-Vierkampentoernooi  
- 1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi) 

 

 
De 19e editie van het SamSam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap heeft plaats op: 
zondag 12 februari 2017 
Aanvang: 13.00 uur 
Prijsuitreiking: 17.30 uur 
Er worden dertien ronden gespeeld, 5 minuten per persoon per partij. 
Prijzen: € 150, € 100, € 50; twee ratingprijzen van € 10,- 
Inschrijfgeld: € 10, jeugd t/m 20 jaar € 5, GM/IM vrij 
Aanmelden kan bij Ed van der Meulen, e-mail: edvdmeulen@gmail.com 
(telefoon: 06-49213456) 
Aanmelden kan uiterlijk tot en met zaterdag 11 februari, 23.00 uur. 
Graag in de mail vermelden: naam, schaakclub en rating. 
Wedstrijdleiding - Indeler: Marco Beerdsen - Arbiter: Huub Blom 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm  

 

Schoolschaakcompetitie voor Apeldoornse basisscholen 2016-2107 
Speelschema zie www.vcsc.nl 
Zie ook schema onderaan in deze nieuwsbrief. 

 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site KNSB: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender.  
Site OSBO: http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 
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mailto:edvdmeulen@gmail.com?Subject=Aanmelding%20voor%20Apeldoorns%20Snelschaakkampioenschap
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/samsam-snelschaaktoernooi.htm
http://www.vcsc.nl/
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf
http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm


Scholenkampioenschap ABKS  
wordt voor de 40e keer gehouden 28 januari 2017 Veluws College Jachthoornlaan 15. 
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap  
3 en 4 maart 2017 in het Veluws College Mheenpark. 
Informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.nl 

 

KNSB competitie 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  
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl  
OAJK www.oajkschaken.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.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/kalender/wedstrijd_summary_view?b_start:int=0&-C
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http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
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http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://nkschakenspeciaal.nl/
http://www.oajkschaken.nl/
http://www.schakenregenboog.nl/
http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.vcsc.nl/
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Stichting Schaakpromotie Apeldoorn organiseert: 

het OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap 2016  
 

Kom schaken in de kerstvakantie!   
De E-categorie speelt alleen op woensdag 4 januari. 
Categorieën A, B, C en D spelen op 5 en 6 januari 2017.   

Deelnemers dienen lid van de OSBO te zijn (via schaakvereniging of persoonlijk).  

  

Er wordt gespeeld op Veluws College Mheenpark  
Adres:  DUIZENDSCHOON 8, 7322 GZ Apeldoorn  

 

Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:   

Categorie E, geboren na 2006, 10 ronden Zwitsers, 15 min. p.p.p.p.  
Categorie D, geboren na 2004, 10 ronden Zwitsers, 30 min. p.p.p.p.   
Categorie C, geboren na 2002,    8 ronden Zwitsers, 50 min. p.p.p.p.   
Categorie B, geboren na 2000,    6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet   
Categorie A, geboren na 1996,    6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet   

NB: de organisatie kan op basis van deelnemersaantallen besluiten tot aanpassingen   

  

Programma:   

Woensdag 4 januari:  cat. E start om 10.00 u, aanmelden tot 09.45 uur. Prijsuitreiking: 17.30 uur.  

Donderdag 5 januari:  categorieën A en B starten om 09.30 uur. Aanmelden tot 09.15 uur. 

                           categorieën C en D starten om 10.00 uur. Aanmelden tot 09.45 uur.  

vrijdag 6 januari: categorieën A en B starten om 09.30 uur.  Prijsuitreiking: circa 19.00 uur.         
                  categorieën C en D starten om 10.00 uur.  Prijsuitreiking: circa 17.30 uur.   

 

Inschrijfgeld:   overmaken op NL56 RABO 0190 5764 99 van Stichting Schaakpromotie Apeldoorn. 

Categorieën A en B:  € 12,50; categorieën C en D: € 8,00; categorie E: € 7,00.  

E-spelers, die ook in de D-categorie willen spelen betalen in totaal slechts € 10,00.   

Betalen kan eventueel ook aan de zaal. 

  

Prijzen: Wisselbekers en OSBO-prijzen voor de kampioen en kampioene per categorie.    
Plaatsen voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Eremetaal in elke categorie.    
In de E-categorie zijn er ook prijzen voor de beste speler van elk geboortejaar.    
Prijzengeld in A en B categorie.  A-categorie: €150, €100, en €50.   B-categorie: €100, €75,en €50.   

  

Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdrating en OSBO-jeugdrating.    
De resultaten van de categorieën A en B tellen daarnaast ook mee voor de KNSB-rating.   
  

Aanmelden kan t/m dinsdag 3 januari 2017 bij dhr. Harald van Riessen.   
e-mail: riessen@versatel.nl    Telefoon: 06-51157912   

Onder  vermelding van:  naam, geboortedatum, KNSB-nummer, telefoonnummer,  club en rating.  
Ook voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u uiteraard contact opnemen met dhr. van Riessen.   
  

Zie ook www.osbo.nl voor informatie.   
 

 
 

    

http://www.osbo.nl/
http://www.osbo-jeugd.nl/
http://www.osbo-jeugd.nl/
http://www.osbo-jeugd.nl/


 
 

 

 

 

 



 
ASV Arnhem 
 
Allereerst namens ASV een goede jaarwisseling en een mooi, sportief en gezond 2017 toegewenst. 
Hopelijk wordt het voor jou ook weer een mooi schaakjaar. ASV zal er ook in 2017 weer alles aan 
doen om jou achter het bord te krijgen. Noteer daarom vast de volgende data in je agenda: 
 
14 januari              OSBO-snelschaakkampioenschap (individueel) 
25 maart              ASV-Voorjaarstoernooi  
26-27 mei              ASV-Vierkampentoernooi  
1-3 september        Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi) 
 
Zoals gezegd openen we schaakjaar 2017 op zaterdag 14 januari met de strijd om de individuele 
snelschaaktitel van de OSBO (uitsluitend voor OSBO-leden). Het toernooi wordt gespeeld in 
Dagbesteding Het Pleijwerk (bij jou waarschijnlijk beter bekend als activiteitencentrum Schreuder), 
Vlamoven 22-24 (Bedrijventerrein IJsseloord 1 – Presikhaaf) in Arnhem en begint om 11.00 uur. 
Graag 10.45 uur aanwezig. 
 
Er wordt gespeeld volgens systeem Amsterdam met drie voorrondegroepen van drie partijen en na 
de pauze dubbelrondige finalegroepen van in principe tien spelers. Het speeltempo is 5 minuten 
pppp. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro (IGM en IM gratis). De hoofdprijs in finalegroep A bedraagt 150 
euro; in finalegroep B 50 euro en in alle andere finalegroepen 20 euro. Voor meer info: www.asv-
schaken.nl en www.osbo.nl. 
Aanmelden bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl  
Wij hopen jou en hopelijk veel clubgenoten van je op 14 januari a.s. in Arnhem te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 
Erik Wille 
Voorzitter ASV 

 
 

http://www.asv-schaken.nl/
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.osbo.nl/
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