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Thomas Beerdsen wint A-groep OSBO PJK. 
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41e 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 226 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. 

 
 

Diagram Thomas Beerdsen niet geplaatst 
In de vorige nieuwsbrief is de beginstelling van een partij van Thomas Beerdsen niet geplaatst.  
Hierbij alsnog. De partij kun je naspelen vanuit de beginstelling via een gameviewer: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen  
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Foto uit video PJK OSBO Finn en Wouter. 

 

 
 
Stertrainingen Schaakacademie Apeldoorn: partijanalyses 
Informatie over Stertrainingen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  
 
In de Stertrainingen worden onder meer partijen geanalyseerd. Zowel voorbeeldpartijen als partijen 
van deelnemers.  
Eigen partijen en stellingen analyseren is cruciaal voor je schaakontwikkeling. 
Hoe je dat kunt doen staat beschreven in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. Ook staan er drie 
voorbeeldanalyses in het boek. Zie bladzijde 75 en verder. 
De deelnemers van de Stertrainingen hebben dit boek. 
Zie preview: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen.  
In het boek staat ook een analysevragenlijst. Door deze vragen te beantwoorden stimuleer je jezelf 
om uitgebreider over partijen na te denken. 
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst.  
 
Leerzaam is ook om van cruciale stellingen jpegjes te maken. Dat zijn plaatjes in jpeg-formaat die je 
via Fritz of Chessbase kunt maken vanuit ingevoerde partijen. Je kunt ook pijlen in de stelling zetten. 
Zo’n plaatje geef je als naam het meest leerzame van zo’n stelling. Zo maak je een verzameling 
patronen (ofwel priyomes: patroon met mogelijkheden) die je kunt herhalen. Patroonherkenning is 
de basis van het schaakdenken. Herhaling is de moeder van het leren. 
 
Jonge kinderen noteren hun partijen  niet altijd. Een trainer of ouder kan dan foto’s of video’s maken 
van partijen of partijfragmenten. Partijen en stellingen kun je invoeren in schaakprogramma Fritz en 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
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ze uitprinten. Dat levert leerzaam materiaal voor trainingen op. Zowel schaaktechnisch (goede 
zetten) als psychologisch (hoe dacht je op dat moment en hoe voelde en gedroeg je je). 
Zie hierna een tekst uit hoofdstuk 20 van het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft. In dit 
hoofdstuk staan 328 tips voor trainers. 
Preview boek ‘Schoolschaken’: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken.  
 
Fotoquiz 
Als leerlingen competitiepartijen spelen kan een leraar rondlopen met een fototoestel. Van iedere 
stelling met een interessant thema kan hij een foto maken. Wat interessant is, hangt af van het 
niveau van de leerlingen. Bij beginners kan een stuk worden geslagen of is een openingstrucje 
mogelijk. Bij gevorderden is bijvoorbeeld de vraag wat een interessant plan is. De leraar kan de 
volgende les foto’s presenteren en met de klas bespreken. Dat kan in quizvorm. Eventueel vult de 
leraar de bespreking aan met stellingen in Fritz die op een digitaal bord uitgespeeld kunnen worden.  
 
 

 De Stedendriehoek. 

 Het Stadsblad. 

 De Stentor. 
 
Publicaties over schaakschool Het Bolwerk in De Stedendriehoek, Het Stadsblad en De Stentor. 
Hidde en Vince zijn nu wereldberoemd in Apeldoorn en de regio. 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Partijtje spelen, oefenkaartjes Square4Chess en Chessmatec oefenen. 

 

 
Lois vertelt over een gastles met onder meer minichess van Chris Doornekamp op de Hertog van Gelreschool. 
 



Veerle houdt op school een spreekbeurt over schaken. Van de KNSB heeft ze een informatiepakket ontvangen. 

 

 
Varia werkvormen. 
 
 
 
 



 
Lois legt www.chessmatec.com uit. Deelnemers schaakschool hebben een account.  

 
 

 
Cijferschaak en letterschaak. Je slaat cijfers en telt punten. Of je slaat letters en maakt een woord. 

 

http://www.chessmatec.com/


 
Kat en muizen. 

 
 

 
Vrij schaken. Ouders kijken toe. 

 
 



 
Elke les begint met een rondvraag. 

 

 
Interview met Veerle over schaakschool Het Bolwerk door RTV Apeldoorn. 

 
 



 
Interview met Jesse. 
 

 
Snoepschaak. Jesse had dat gezien in film ‘Iedereen kan schaken’. Hij had Engelse drop meegenomen voor de training. 
 
 



       
Lois legt Solitaire chess uit.                (foto Susanne Daanen) 
 

Schaakschool Het Bolwerk: spreekbeurt, beginners en tv-opnamen 
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.    
Leerlingen leren niet alleen schaken tijdens de lessen. Ze leren ook hoe ze thuis zelf met schaken 
bezig kunnen zijn. 
 
Er zijn weer twee groepjes beginners. Zij hebben het boekje ‘Ik leer schaken’, een account op 
www.chessmatec.com en businesskaartjes van Karel van Delft met site-adressen gekregen. 
 

De radio van RTV Apeldoorn heeft Karel woensdag 11 januari geïnterviewd over de schaakschool. 
De tv van RTV Apeldoorn kwam 18 januari opnamen maken. Uitzendingen vanaf donderdag 19 
januari 18.00 uur een etmaal lang elk half uur via KPN kanaal 363 of  Ziggo kanaal 915 en 364 (CL+). 
Zie ook www.rtv-apeldoorn.nl/tv/uitzendinggemist-tv.  
Journaliste Ivonne Hesen en cameraman Eric Gaston maakten sfeerbeelden en interviewden 
deelnemers Veerle, Lois en Jesse. Ook interviewden ze schaakleraar Karel van Delft. 

 
Leerlingen van de schaakschool kunnen in juni deelnemen aan een Stappen-examen. 
Dat is mogelijk door samenwerking met de jeugdafdeling van De Schaakmaat. 
 
De 58e training 11 januari (18e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal zes deelnemers. 
Groep 13.30 uur:   
Terugblik PJK. Hoe werkt ratingsysteem. Russische openingsval. Wat zijn gambieten (zie Wikipedia). 
Hoe sterk kan een geïsoleerde dubbelpion zijn. Belangrijkste schaakbegrip is ‘activiteit’. Partij 9 
ChessMovies I. Partij 10 Euwe ‘Meester tegen amateur’. 
Groep 14.45 uur:   
Vanaf 18 januari weer beginnersgroep. 
Groep 16.00 uur:   
Rondvraag (Veerle spreekbeurt schaken, Hidde en Vince in Stadsblad en Stedendriehoek, Lois gastles 
schaken op school gehad met minigames en video Nick Schilder). Video’s bekeken van Nick Schilder 
en van Hidde tijdens PJK.  Chessmatec scores. Stap 2 H5 drie stellingen. Video 3 ‘Iedereen kan 
schaken’. Vrij schaken. Vooruitblik op scholencompetitie. 

   
De 59e training 18 januari (19e dit seizoen) waren er drie groepjes met totaal dertien deelnemers en 
ook diverse toeschouwers (ouders, broertjes en zusjes). 
Groep 13.30 uur en groep 14.45 uur, twee nieuwe beginnersgroepen:   
Rondvraag. Site Schaaktalent (film Lang leve de koningin, spelen tegen Schaken is Cool). Chessmatec. 
Solitaire chess. Boekje ‘Ik leer schaken’. Kat en muizen. Letter- en cijferschaak. Nieuwsbrief bekeken. 
Vrij schaken. 
Groep 16.00 uur, gevorderden (eerdere groep 1 en 3 samengevoegd):   
Rondvraag. Video schoolschaakcompetitie bekeken en stellingen besproken. Site scholencompetitie 
bekeken. Stappen oefeningen. Vrij schaken. Dropschaken. 
 
Video 59e training: www.youtube.com/watch?v=wOO_KMZhq8Q&feature=youtu.be.  

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl./
http://www.chessmatec.com/
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Schaakteam Het Bolwerk: v.l.n.r. Vince, Jesse, Lois, Veerle, Karel en Hidde. (foto Bob Daanen). 
 
 
 

 
Veerle kwam goed weg met pat. 
 



 
Vince zette zijn tegenstander pat. 
 

 
Arbiter Wim Huzen greep in met een pedagogische maatregel: hij zette een klok voor de klok om de zwartspeler op 
stelling en niet op klok te laten winnen. 
 



 
Jesse zet mat. 
 

Scholencompetitie: tweede speeldag  
De tweede speeldagen van de Veluws College Schaakcompetitie (VCSC) voor basisscholen in 
Apeldoorn waren op 12 januari (pupillen) en 17 januari (aspiranten). 
 
Het team van schaakschool Het Bolwerk scoorde het eerste matchpunt door tegen De Wegwijzer 2 
met 2-2 gelijk te spelen. De eerste partij van de avond ging met 2,5-1,5 verloren tegen De Wegwijzer 
1. Pat bleek weer een geducht remisewapen. 
 
De uitslagen en ranglijsten staan op de site www.vcsc.nl.  
De Schaakmaat staat bovenaan in de aspirantencompetitie. 
De Pion staat bovenaan in de pupillencompetitie. 
 
Video pupillen bij De Wegwijzer: www.youtube.com/watch?v=6-Z_vwYc8cQ&feature=youtu.be.  
 
Karel van Delft heeft de partij tussen Veerle Weller en Olaf Zandsteeg grotendeels op video 
vastgelegd. Dat is een manier om een partij te noteren. De partij bespreken we later in een les.  
 
Weller, Veerle - Zandsteeg, Olaf  
Pupillencompetitie, 12.01.2017 
1.e4 Pc6 2.Pf3 Pf6 3.Lc4 e5 4.0–0 De7 5.b3 a5 6.Pc3 b6 7.d3 h5 8.a3 La6 9.De2 Lxc4 10.dxc4 Th6 
11.Lxh6 gxh6 12.Tad1 d6 13.b4 axb4 14.axb4 Pxb4 15.Tc1 Ta3 16.Pd1 c5 17.Pe3 Pxe4 18.Tfd1 Ta2 
19.h3 Pxc2 20.Pxc2 Txc2 21.Txc2 Lg7 22.Dxe4 Da7 23.g3 Da4 24.Tdc1 d5 25.De1 dxc4 26.Tb1 Dxc2 
27.Ta1 e4 28.Ph2 Lxa1 29.Dxa1 b5 30.Pf1 c3 31.Ph2 f5 32.h4 Db2 33.Dxb2 cxb2 34.Pf1 b1D en zwart 
zette later pat met drie dames. ½–½ 
 
Volgende ronden: 
Pupillen: De Schakel, 7 februari, 18.30 uur 
Aspiranten: De Zonnewende, 13 februari, 18.30 uur 
Zie verder schema onder aan deze nieuwsbrief. 

http://www.vcsc.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=6-Z_vwYc8cQ&feature=youtu.be


 
 
Overzicht Pro Chess League toernooi, partijen in gameviewers en partijen als pgn downloaden: 
http://theweekinchess.com/chessnews/events/pro-chess-league-2017  
 

http://theweekinchess.com/chessnews/events/pro-chess-league-2017


 
Deelnemende steden aan PCL. 
 

 
 

 
www.chess.com/live klik op oranje button spelen, klik op verrekijker, dan diverse partijen aanklikken en linksonder kun 
je ze via buttons alle openen. 
 
 

http://www.chess.com/live


 
Kleine beer verslaat GM. 
 
 

 
 
kleinebeer98 (2402) - Fablibi (2543)  
Live Chess Chess.com, 11.01.2017 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 c5 4.Pgf3 Pc6 5.exd5 exd5 6.Lb5 De7+ 7.Le2 Pf6 8.0–0 Dc7 9.Te1 cxd4 10.Pxd4 Le7 
11.Pb5 Db8 12.c4 0–0 13.cxd5 Pxd5 14.Lf3 Td8 15.Pb3 Pf6 16.Dc2 Lb4 17.Td1 Txd1+ 18.Dxd1 De5 19.P5d4 
Pxd4 20.Pxd4 Lg4 21.Le3 Lxf3 22.Pxf3 Dd5 23.Da4 De4 24.Td1 a6 25.h3 b5 26.Db3 De7 27.Pg5 Tf8 28.a3 Lc5 
29.Lxc5 Dxc5 30.Pxf7 Dc4 31.Dxc4 bxc4 32.Pe5 c3 33.bxc3 Pe4 34.c4 Pxf2 35.Td4 Te8 36.Pd7 Pe4 37.c5 Pc3 
38.Tc4 Pb5 39.c6 Pc7 40.Tb4 Te6 41.Tb7 Pd5 42.c7 Pxc7 43.Txc7 Te3 44.a4 Ta3 45.Pc5 a5 46.Ta7 h5 47.Txa5 
h4 48.Ta7 Tc3 49.Pe4 Tc1+ 50.Kf2 Kh7 51.Ta6 Ta1 52.Pg5+ 1–0 
 
 
 



 
Drama: de zwartspeler had auto-promotion op dame staan. Paardpromotie was mat. Na promotie tot dame verloor hij. 
https://clips.twitch.tv/chess/HelpfulCatNinjaTroll 
 

Hammer, Jon Ludvig (2628) - Neiksans, Arturs (2627) 
PRO League Eastern 2017 chess.com INT (1), 11.01.2017 
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Nc3 Qc7 6.Qf3 Nf6 7.Qg3 Qxg3 8.hxg3 d6 9.f3 Nc6 10.Nxc6 bxc6 11.g4 
d5 12.g5 Nd7 13.Bd2 Bb4 14.0–0–0 d4 15.Na4 Bxd2+ 16.Rxd2 e5 17.c3 c5 18.g3 Ra7 19.Rdh2 Bb7 20.Rxh7 
Rxh7 21.Rxh7 Bc6 22.b3 Bxa4 23.bxa4 g6 24.Kc2 Nb6 25.a5 Na4 26.Bc4 Nxc3 27.Rh8+ Ke7 28.Bxf7 Rb7 
29.Bxg6 Rb4 30.Re8+ Kd7 31.Rxe5 c4 32.Be8+ Kd6 33.g6 Kxe5 34.g7 Nxa2 35.g8Q d3+ 36.Kd1 Rb1+ 37.Kd2 
Rb2+ 38.Ke1 d2+ 39.Ke2 Nc3+ 40.Ke3 Diagram 40...Nd1+ 41.Ke2 Nc3+ 42.Ke3 d1Q 43.Qg7+ Kd6 44.Qxc3 Re2+ 
45.Kf4 Qd2+ 46.Qxd2+ Rxd2 47.Bg6 c3 48.e5+ Ke6 49.Bf5+ Ke7 50.Ke3 Rg2 51.g4 c2 52.Bxc2 Rxc2 53.f4 Ke6 
54.Ke4 Rc4+ 55.Kf3 Ra4 56.Kg3 Rxa5 57.Kh4 Ra4 58.Kg5 a5 0–1 
 
 

  
 
 

Apeldoorn Apes in PRO Chess League  
Apeldoorn Apes doet mee aan de PRO Chess League. Dat is een competitie via www.chess.com 
waaraan wereldwijd 48 team meedoen. De eerste speeldag was 11 januari, de tweede 18 januari. 
Apeldoorn Apes is de artiestennaam van MuConsult. De Amerikaanse organisatoren willen geen 
clubnamen of sponsornamen. 
Er doen zo’n 100 grootmeesters aan het toernooi mee, waaronder wereldkampioen GM Magnus 
Carlsen. 

 

https://clips.twitch.tv/chess/HelpfulCatNinjaTroll
http://www.chess.com/


GM Roeland Pruijssers doet verslag van de eerste speelavond 11 januari: 
 
www.Chess.com, één van de grootste schaakwebsites is de laatste jaren ijverig in het organiseren 
van online schaakevenementen en heeft er onlangs een online schaakclub-competitie aan 
toegevoegd. Met een prijzengeld van 50.000 Amerikaanse dollars zijn hier veel clubs op af gekomen 
en doen er flink wat GM's en wereldtoppers mee. Zo ook Apeldoorn die onder de passende naam 
Apeldoorn Apes de strijd aan ging in de eerste ronde tegen de Cannes Blockbusters (doelende 
waarschijnlijk op de internationale filmfestival die elk jaar gehouden wordt in Cannes). Maar voordat 
we met de match beginnen, misschien nog enige uitleg over hoe de competitie in elkaar zit:  
Er doen in totaal 48 teams mee die verdeeld zijn over vier divisies van 12. Er doen teams mee over de 
hele wereld dus de divisies worden verdeeld op basis van tijdzones, Apeldoorn zit in de zogenaamde 
Central Divison samen met o.a. Amsterdam, Cannes en Hamburg. Er worden zeven matches gespeeld 
waarna de eerste zes teams zich plaatsen voor de play-offs. De wedstrijden van Apeldoorn 
worden op woensdagavond gespeeld en eenmalig op een zaterdag. Het speeltempo is 15 minuten 
p.p. en 2 seconden increment per zet. Een club mag 10 deelnemers opgaven, maar de line-up van 
vier personen mag maximaal een gemiddelde hebben van 2500 Fide-rating. Alle vier de spelers 
spelen één keer tegen elkaar.  
Onze line-up was als volgt: Roeland Pruijssers, Robby Kevlishvili (gastspeler), Thomas Beerdsen en 
Max Warmerdam. Elk team mag één gastspeler in de line-up hebben en voor de rest moeten het 
lokale spelers zijn. Wij hadden Nederlands talent en potentieel wereldkampioen Robby Kevlishvili 
gevraagd die Thomas en Max goed kenden van onder ander het jeugdwereldkampioenschap van 
afgelopen jaar. We moesten tegen de Cannes Blockbusters die aankwamen zetten met twee GM's: 
Murtas Kazhgaleyev (2594), Fabian Libiszewski (2547) die gecompleteerd werd met: WGM Deimante 
Daulyte (2427) en Flavio Perez (2298). Los van de Kazachstaanse Kazhgaleyev waren dit Franse 
spelers.  Hiermee waren we op rating de underdog in deze wedstrijd.  
 
We begonnen om 20.35 en speelden om de veertig minuten een nieuwe wedstrijd. We begonnen 
niet sterk en verloren met 0.5-3.5 waar alleen Roeland een halfje wist te pakken. We hadden wel 
hoop, want op nagenoeg alle borden hadden we een keer gewonnen gestaan. De tweede ronde ging 
ook beter want we kwamen terug met 3-1, waarin Robby de top GM van de tegenstander versloeg. 
Thomas had geen lekkere start en stond als enige op 0 uit 2. De derde ronde ging het echter weer 
mis en verloren we met 3-1, enigszins met pech omdat Roeland in een gelijke stelling door zijn vlag 
ging. Frappant gegeven was dat de man met de minste rating 3 uit 3 had: Flavio Perez wist wel raad 
met de Apeldoornse talenten. De laatste ronde moest Apeldoorn winnen met 3.5-0.5 of 4-0 (bij 8.5 
bordpunt had de tegenstander gewonnen) om er nog matchpunten uit te slepen. Helaas kwam het 
daar bij lange na niet van. Max en Roeland hadden het zwaar en verloren allebei. Thomas wist zich 
wel te herstellen en pakte voor het eerst een punt, terwijl Robby een halfje pakte. Daarmee was de 
eindstand 6-10 voor de Cannes Blockbusters.  
 
Geen goed begin dus voor de Apeldoornse Apes. Ondanks dat was de sfeer prima en was duidelijk 
dat de PRO chess League door misschien wel duizenden mensen gevolgd werd op internet. 
Daarnaast was online commentaar op de partijen en waren de regels duidelijk opgesteld. De PRO 
chess league heeft een positieve indruk op mij achtergelaten.  
 
Volgende week woensdag is alweer de Nederlandse kraker waarin de Apeldoornse Apen tegen de 
Amsterdamse Mosquito's moeten. De match vind plaats om 20.30 en is live te volgen via chess.com.  
 

Robby Kevlishvili houdt een Twitter account bij: https://twitter.com/ApesApeldoorn 

 
Merijn van Delft vult aan: 
 
Overzicht PRO Chess League: 
https://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide 
 
Hier kun je de gespeelde partijen downloaden: 
http://theweekinchess.com/chessnews/events/pro-chess-league-2017 

http://www.chess.com/
https://twitter.com/ApesApeldoorn
https://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
http://theweekinchess.com/chessnews/events/pro-chess-league-2017


 
Hoe kun je de PRO Chess League partijen volgen als fan? 
1. Inloggen op chess.com (eerste een account aanmaken als je dat nog niet hebt) 
2. Linksboven in het menu 'Play' naar 'Live Chess' 
3. Rechtsronder kun je via de verrekijker ('Events') partijen volgen, maar eerst via het symbooltje met 
de twee mensjes ('Friends') vrienden worden met de mensen die je wilt volgen. 
 
De account namen van de Apeldoorn Apes: 
Roeland Pruijssers = Roelandpruijssers 
Stefan Kuipers = TricksOnly 
Robby Kevlishvili = robbykevlishvili 
Thomas Beerdsen = Kleinebeer98 
Merijn van Delft = Rooie2016 
Max Warmerdam = xamax2000 
Nico Zwirs = DegrootteZ 
Sjef Rijnaarts = Shevtsjenko 
Arthur van de Oudeweetering = Tuursome 
 
Greg schreef het volgende over het volgen van de partijen: 
"An easy way to follow your players or for fans to follow your players for the duration of their matches is to 
type /follow playername. If you do that for all four players on your team, their games will automatically pop up 
when they begin. There are other ways to find their games as well, but this is one fullproof method I know of 
for now, and it's what I use to have all 24 games open throughout every match." 

 
Nog een aantal links: 

 
Overzicht ronde 1 met download alle partijen:  
www.chess.com/news/vachier-lagrave-perfect-leads-migraines-to-week-1-victory-6860  
http://theweekinchess.com/chessnews/events/pro-chess-league-2017  
 
Speelschema Apeldoorn Apes met spelersnamen: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNJvhZ2SOo5QSknMc9q6YylsrtjdlvFvEOA0GRb594M/edit
#gid=0 
 
Ingang via spelersoverzicht en verhaal over competitie: 
www.chess.com/article/view/2017-pro-chess-league-teams  
 
Partijen volgen, afzonderlijk: 
www.chess.com/live (oranje button spelen verrekijker diverse partijen aanklikken en linksonder kun 
je ze via buttons alle openen) 
 
Partijen volgen met commentaar: 
www.chess.com/tv 
 
Algemeen Chess.com: 
www.chess.com 
 
Zie beschrijving Apeldoorn Apes: 
https://www.chess.com/news/local-talents-form-apeldoorn-apes-5928 
 
Over ronde 2: 
www.schaaksite.nl/2017/01/16/nederlandse-derby-in-pro-chess-league 
www.twitch.tv/amsterdammosquitoes 
 

Eerste van de vier speelronden (ieder speelt tegen iedereen) van Apeldoorn Apes tegen Amsterdam 
Mosquitoes werd woensdagavond 18 januari 2-2. Zie ook Twitter account van Robby Kevlishvili. 

http://chess.com/
http://www.chess.com/news/vachier-lagrave-perfect-leads-migraines-to-week-1-victory-6860
http://theweekinchess.com/chessnews/events/pro-chess-league-2017
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNJvhZ2SOo5QSknMc9q6YylsrtjdlvFvEOA0GRb594M/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNJvhZ2SOo5QSknMc9q6YylsrtjdlvFvEOA0GRb594M/edit#gid=0
http://www.chess.com/article/view/2017-pro-chess-league-teams
http://www.chess.com/live
http://www.chess.com/tv
http://www.chess.com/
https://www.chess.com/news/local-talents-form-apeldoorn-apes-5928
http://www.schaaksite.nl/2017/01/16/nederlandse-derby-in-pro-chess-league
http://www.twitch.tv/amsterdammosquitoes


 
C-groep. 

 

 
William Shakhverdian (links) won de C-groep. 
 



 
Thomas Beerdsen (links) vs Bas de Boer. Zaalleider Henk Scholten en Casper Wouters kijken toe. 
 
 

 
Organisatie: Marco Beerdsen deed de indeling. Harald van Riessen coördineerde het toernooi. 
 



 
Dries Wedda (links) won de B-groep. Na afloop speelde hij een paar trainingsvluggertjes met Hidde Weller. 

 
OSBO PJK: kampioenen en NK-plaatsen 
Categorieën A t/m D speelden 5 en 6 januari 2017 in het Veluws College Mheenpark in Apeldoorn.  
Categorie E speelde 4 januari in dezelfde locatie. 
 
OSBO jeugdleider Peter Bongers meldt: 
Op 4-5-6 januari vond het PJK in Apeldoorn plaats. Er is hard gestreden om zowel het kampioenschap 
van de OSBO in de diverse categorieën als ook om de plaatsen die recht geven op deelname aan het 
NK. Niet zelden moest een barrage de beslissing brengen. De kampioenen ( algemeen ): Thomas 
Beerdsen ( A) - Dries Wedda (B) - William Shakverdian (C) - Fabian de Vries (D) - Koen van 
Wijngaarden (E) Bij de meisjes: Anna -Marie Hulleman ( B) - Imre Woest (C) - Lise Heskes (D) - 
Josephine Damen (E). Tevens plaatsten zich voor het NK: Geert van Hoorn (A) - Vadim van Kuijk ( D ) - 
Wessel Adema ( D ) - Florian Molanus ( D ) - Eva Molanus ( D meisjes). 
Veel succes bij het komende NK en Apeldoorn bedankt voor de organisatie.  
Voor meer info zie:  
http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm 
www.schaakpromotieapeldoorn.nl/resultaten-pjk 
 
Video van Karel van Delft: www.youtube.com/watch?v=tYXLPlFQtgM&feature=youtu.be.  
 
Info vrijplaatsen aanvragen: www.schaakbond.nl/nieuws/vrijplaatsen-njk-2017  
 
William Shakhverdian bericht: 
Op 5 en 6 januari heb ik OSBO PJK C gespeeld in Apeldoorn. Het was een leuk, leerzaam en goed 
georganiseerd toernooi.  
De eerste dag begon ik goed met een score van 4 uit 4. De tweede dag had ik in de derde ronde 
remise gespeeld tegen Luuk de Man. Verder heb ik de rest van de partijen allemaal gewonnen. 
Uiteindelijk werd ik 1ste met een score van 7.5 uit 8. Hiermee heb ik een ticket naar het NK 
gekregen.  
Al met al een geslaagd toernooi! 

http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/resultaten-pjk
http://www.youtube.com/watch?v=tYXLPlFQtgM&feature=youtu.be
http://www.schaakbond.nl/nieuws/vrijplaatsen-njk-2017


Dries Wedda bericht:  
Op 5 en 6 januari heb ik de B-categorie van het OSBO PJK met 7 uit 7 gewonnen. Daarmee heb ik een 
ticket voor het NK B (geboren na 1 januari 2001) gekregen. Cruciaal was de partij tegen Mick van 
Randtwijk. In tijdnood schommelde de partij heen en weer. In de slotstelling, die gelijk was, ging hij 
door zijn vlag. 
In ronde 4 speelde ik tegen Tobias de Vries: 
 
Wedda, Dries (1996) - De Vries, Tobias (1747) 
PJK B (4), 05.01.2017 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 Pf6 4.g3 Le7 5.Lg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Pe5!? [Dit is een interessant alternatief 
voor het gebruikelijke 7.Dc2.] 
7...Pc6 8.Lxc6 bxc6 9.Pxc6 Dd7 10.Pxe7+ Dxe7 11.Da4 c5  
[11...e5 12.dxe5 Dxe5 13.Dxc4 werd gespeeld in Kramnik-Aronian, Parijs Blitz 2016.] 
12.dxc5?! [12.Da3] 
12...Dxc5 13.Le3 Dh5 14.f3 De5 15.Kf2?! [15.Da3] 
15...Ld7? [15...Pd5] 
16.Dxc4 Lb5? [16...Dxb2 17.Ld4] 
17.Dd4 Dxd4 18.Lxd4± [Nu de dames eraf zijn, heeft zwart niet heel veel meer voor de pion.] 
18...Tfc8 19.Pc3 La6 20.Tac1 Pd5 21.Pxd5 exd5 22.b3 h6 23.Tfd1 Kf8 [Dit maakt het eindspel voor 
wit veel makkelijker.] 
24.Lc5+ Kg8 25.Txd5 Tc6 26.Td6 Txd6 27.Lxd6 Td8 28.Lf4 g5 29.Le3 Lb5 30.a4 Le8 31.Lxa7 1–0 
 

 

 

 



Thomas Beerdsen doet verslag van een partij: 
 
de Boer, Bas (2108) - Beerdsen,Thomas (2413) 
(2), 05.01.2017 [Beerdsen] 
16.a5 Diagram 16...bxa5 17.Txa5 Uit de opening is er een ongeveer gelijke stelling ontstaan. Wit 
heeft het loperpaar en druk op de zwakke a-pion, maar de dubbele c-pionnen zijn zwak. 17...Pb6 
18.Dd3 Dh4?! Om druk te zetten op de c-pion, maar waarschijnlijk niet zo goed. 19.Tfa1 [Ik had 
gezien dat 19.g3? zou verliezen: 19...Pxg3 20.fxg3 Dxg3+ 21.Kh1 Dxh3+ 22.Kg1 Dg3+ 23.Kh1 Txe3 
24.Dxe3 Pxc4 Het lijkt alsof wit hier nog net 25.Txa7 heeft met een matdreiging op de onderste rij, 
maar nu kan zwart alles met schaak pakken: 25...Dh3+ 26.Kg1 Dxf1+ 27.Kxf1 Pxe3+ 28.Ke2 Txa7–+] 
19...Pf6 20.Txa7 Deze pion loopt niet echt weg, dus waarschijnlijk had wit beter c4 kunnen dekken. 
[20.Le2! Te7 21.Ta6 En ik sta behoorlijk klem.] 20...Txa7 21.Txa7 Pxc4 22.Ta4 Pb2 23.Txh4 Pxd3 Na 
deze ruil heeft wit een probleem: zijn structuur gaat eraan. Ik ga Pe5 spelen en op f3 pakken, en daar 
kan wit niet zoveel aan doen. 24.Ta4 [24.c4 Pe5 25.Le2 Zou de pionnenstructuur redden, maar helaas 
faalt dit op 25...Pg6 En de toren staat ingesloten.] 24...Pe5 25.c4 Pxf3+ 26.gxf3 De witte 
pionnenstructuur is kapot, maar d6 is ook zwak en wit heeft dus nog voldoende tegenspel. 26...h6 
27.Ta6 Td8 28.Lf4 Pe8 29.h4 h5 30.Kg2 Kh7 31.Ta7 Kg6 32.Te7 Pf6 33.Ta7 Kf5 34.Lg5 [34.Lg3 Houdt 
de druk op d6, en voorkomt dat mijn koning naar binnen kan lopen.] 34...Td7 Ik begin me nu 
langzaam te bevrijden. 35.Ta8 Ke5 36.Lxf6+ [36.Le3 Om mijn koning tegen te houden was beter 
geweest. 36...Tb7 37.Tf8 En wit heeft voldoende tegenspel om remise te kunnen maken.] 36...Kxf6 
[36...gxf6 Behoudt de actieve koning, maar ik wilde mijn pionnenstructuur intact houden.] 37.Kg3 
Tb7 38.Te8 Te7 39.Td8 Ke5 40.f4+ Kd4 Waarschijnlijk staat zwart hier al gewonnen. 41.Txd6 Kxc4 
42.Td8 Ta7 43.Kf3 Kd3 44.d6 c4 45.Te8 Td7 46.Te3+ Kd2 47.Te4 Kd3 48.Te3+ Kd4 De notatie stopte 
hier, maar dit gewonnen eindspel wist ik te winnen. 0–1 
 
 

Open brief aan KNSB aantal speeldagen NK jeugd 
 
De bondsraad van de KNSB heeft in december besloten om het gesloten NK in de leeftijdscategorieën 
ABC met twee dagen te verkorten: 9 ronden in 9 dagen wordt nu 9 ronden in 7 dagen. Iedere 
topschaker weet: één serieuze schaakpartij staat gelijk aan een intensieve werkdag: voorbereiden, 
spelen, analyseren. Eén dubbele ronde heeft al een flinke impact, laat staan twee dubbele ronden. 
Jonge topsporters die strijden om EK- en WK-tickets worden hierdoor nog verder onder druk gezet, 
het toernooi boet verder aan prestige in. Valt het koningsnummer van het Nederlandse jeugdschaak 
nog wel onder de noemer topschaak? Wij roepen de KNSB op om de gebruikelijke 9 ronden in 9 
dagen te handhaven. 
 
GM Robin van Kampen, GM Erwin L’Ami, GM Sergey Tiviakov, GM Ruud Janssen, GM David Klein, GM 
Twan Burg, GM Roeland Pruijssers, GM Daan Brandenburg, GM Maarten Solleveld, GM Robin 
Swinkels. GM John van der Wiel, GM Zhaoqin Peng, IM Quinten Ducarmon, IM Hugo ten Hertog, IM 
Arthur Pijpers, IM Miguoel Admiraal, IM Robby Kevlishvili, IM Mark Timmermans, IM Stefan Kuipers, 
IM Lars Ootes, IM David Miedema, IM Etienne Goudriaan, FM Thomas Beerdsen, FM Hing Ting Lai, 
Nico Zwirs, FM Mees van Osch, FM Max Warmerdam, FM Liam Vrolijk, Casper Schoppen, FM Ivo 
Maris, FM Nick Maatman, FM Zyon Kollen, Joost Offringa, FM Mischa Senders, WGM Anne Haast, 
Noud Lentjes, FM Armen Hachijan, Peter Doggers, Karel van Delft. IM Merijn van Delft 
(initiatiefnemer, contact: merijnvandelft@gmail.com  
 
Deze open brief is te lezen op de Facebook pagina van Merijn van Delft. 
Op de open brief zijn reacties gekomen. De meeste mensen ondersteunen het initiatief. 
Er zijn ook kritische reacties. 
 
KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen heeft Merijn van Delft uitgenodigd voor een gesprek. 
 

mailto:merijnvandelft@gmail.com


 
 
 

 
Marcel Kraaijkamp (rechts) versus Marco Beerdsen. 

 



 
Barman Harald van Riessen. 

 

 
Arbiter Henk Greevenbosch. 

 
OSBO PK: Marcel Kraaijkamp aan kop 
Marcel Kraaijkamp gaat aan kop in de eerste klasse van het PK OSBO. 
Wegens het slechte weer waren er veel mensen die byes hadden genomen. 
Zie http://osbo.nl/kampioenschappen.  
 

http://osbo.nl/kampioenschappen


 
Barragepartij GM Roeland Pruijssers (wit) versus FM Thomas Beerdsen. 

 

 
GM Roeland Pruijssers trof in de eerste voorronde vader Henk Pruijssers. 

 

OSBO snelschaakkampioenschap: winnaar Thomas Beerdsen 
Nog te benoemen-IM Thomas Beerdsen won zaterdag 14 januari in Arnhem het OSBO 
snelschaakkampioenschap. In een barrage versloeg hij teamgenoot GM Roeland Pruijssers. 
Video barragepartij: www.youtube.com/watch?v=NYs9fwKdcLw&feature=youtu.be,  
Video toernooi impressie: www.youtube.com/watch?v=uKs91W4DPaM&feature=youtu.be. 
Uitslagen op de site van ASV: www.asv-schaken.nl.  

http://www.youtube.com/watch?v=NYs9fwKdcLw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uKs91W4DPaM&feature=youtu.be
http://www.asv-schaken.nl/


 
 
 

 



  
Peter Boel tijdens OSBO snelschaakkampioenschap met zijn boek ‘Drie Paarden’. 

 
Peter Boel presenteert verhalenbundel ‘Drie Paarden’ 
Peter Boel heeft zijn eerste boek gepubliceerd. Het boek bestaat uit een verzameling verhalen. 
Uitgeverij Nieuwe Druk (www.nieuwedruk.nl) heeft het boek gepubliceerd. Het kost 16,50 euro. 
 
Uitgever Ton van Eck meldt: 
‘Drie Paarden’ is een bundel met meer dan 40 verhalen, deels nieuw, deels eerder verschenen in 
Matten, A Tempo en diverse Nederlandse dagbladen.  Het boek  biedt een selectie uit meer dan 20 
jaar (soms absurdistische) schaakjournalistiek door FIDE-meester  Peter Boel. 
‘Drie Paarden’ is geen doorsnee bundel met verhaaltjes over schakers en hun zetjes. Ja, er staan 
interviews in met Viktor Kortsjnoi, Manuel Bosboom, Jan Timman en Arianne Bo Caoili (Wie? Juist!). 
Auteur Peter Boel is echter niet alleen dol op schaken, maar ook op bizarre spinsels en wendingen. 
Deze verzameling van zijn verhalen bestrijkt een breed spectrum - van diepgravend tot geheimzinnig 
tot absurdistisch. Het ene moment absorbeer je onverwachte inzichten in het brein van de 
schaaknerd, het volgende ogenblik barst je in een schaterlach uit. Dit boek is voor schakers, maar ook 
voor niet-schakers! 
Peter Boel (1963) is redacteur en vertaler bij New In Chess en journalist bij De Gelderlander. Hij heeft 
jarenlang stiekem korte verhalen en gedichten geschreven. Boel publiceerde onder meer in de 
tijdschriften Matten en A Tempo. 
 

  Wit aan zet maakt remise. 
 
Onderstaand verhaal komt uit het boek:  
 

http://www.nieuwedruk.nl/


Een lui roofdier Snelschaakspecialist Jan Gustafsson (Gelders Dagblad, juli 1999) 
 
Soms denk ik dat de mensheid steeds kinderlijker wordt. Managers huppelen giechelend door de 
burelen van hun bedrijf. Schaakwereldkampioen Garry Kasparov kraait op zijn Internetclub dat zijn 
briljante offerzege op Topalov de partij van dit millennium is. Schaakstad Apeldoorn-speler Jan 
Gustafsson lijkt een anachronisme. De Duitser is jong, maar ontpopt zich als een schaker van de oude 
stempel die mij sterk doet denken aan de legendarische Armeen Tigran Petrosjan. 
Zaterdag woonde ik een belangrijke tafeltenniswedstrijd bij van Treffers in Arnhem. Een veteraan van 
een jaar of vijftig stal daar de show. Bij elk gemaakt punt zwol zijn “Hossaaaa!!” aan tot 
orkaansterkte en hij greep elk wissewasje aan om het publiek uit te dagen en tegenstander Albert 
Geerling uit het evenwicht te brengen. Dat lukte, Geerling verloor zijn eerste partij van het seizoen. 
Slim, kun je denken. Door zoveel irritatie op te wekken kun je scoren. Maar bij een rechtgeaarde 
sporter kan zulk gedrag alleen maar weerzin opwekken. En bij mij de gedachte aan hoe de schaker 
Tigran Petrosjan daarmee omging, zoals Constant Orbaan in de jaren zeventig vertelde in de  
verzameling schaakinterviews De zuiverste liefde is die tussen een man en zijn paard door Max Pam. 
De jonge Deense meester Svend Hamann vond zichzelf erg goed en vertoonde in het duel met de 
Armeense wereldkampioen wat kuren en nukken. Opvallend snuiven, geeuwen, verveeld op zijn 
stoel schuiven. Een Kasparov avant-la-lettre, zogezegd. Petrosjan schoof zijn stoel een stukje opzij en 
ging Hamann aan zitten staren met een blik van ‘Wat ben jij voor een insect?’. Op elke zet van de 
Deen antwoordde Petrosian direct en zonder het bord te bekijken. Een zet of vijf later gaf Hamann 
op. 
Verveelde superioriteit 
Van zulke verhalen smul ik. Diezelfde verveelde superioriteit van het natuurtalent zag ik vorig seizoen 
ook bij Jan Gustafsson, die bij Schaakstad Apeldoorn speelt. De lange en magere Duitser van 
Scandinavische komaf zit quasi-vermoeid achter het bord. Een geeuw kan hij nauwelijks 
onderdrukken. Al zijn zetten doet hij in hetzelfde slow-motion tempo. Speelt de tegenstander goed, 
dan wordt het remise. Begaat hij ook maar de kleinste onnauwkeurigheid, dan wordt hij met huid en 
haar opgevreten. Gusty is een lui roofdier dat af en toe zijn dodelijke klauw uitslaat. 
Vlak voor de eerste KNSB-competitieronde heerste er lichte paniek bij Schaakstad Apeldoorn. Gusty 
had op de valreep afgezegd, hij nam deel aan het NAVO-kampioenschap. Ik zie het voor me: Gusty 
tijgerend in een camouflagepak, de ogen op half zeven onder zijn helm. Maar goed, hij sleepte 
natuurlijk de soldatentitel in de wacht. Voor Schaakstad Apeldoorn speelt hij kosteloos, tegen alleen 
een vergoeding voor het retourtje Hamburg-Apeldoorn. 
Het talent van een schaker komt volgens mij pas goed tot uitdrukking in een snelschaaktoernooi. 
Daarin is Gustafsson op zijn best. Dat hebben we deze zomer bij het Open NK in Dieren gezien. Op 
die vrijdagavond schoof hij voor elke nieuwe partij aan met een gezicht van: “Bah, nog één.” 
Natuurlijk won hij in de voorronden alles, op een remise met Alexei Barsov na. In de achtkamp 
verloor hij van de Oezbeekse meester, die in alles een tegenpool van onze held is. Een echte 
beroepsschaker, een vechter die grauwend de stukken over het bord smijt en in gruwelijke 
tijdnoodspektakels zijn tegenstanders overbluft. Anjo Anjewierden, mijn collega in de perskamer, 
wist te vertellen dat hij Barsov ’s ochtends regelmatig bij de lokale Albert Heijn had gesignaleerd, 
genietend van het gratis kopje koffie dat daar aan klanten werd aangeboden. Dat werk. 
De finalevierkamp bestond behalve Gusty en Barsov uit de flamboyante grootmeester Dimitri 
Reinderman en de Duitser Reiner Odendahl, een oude hippie die op camping Het Nieuwland elke 
nacht doorzakte maar wel meedeed aan alle nevenevenementen en bij dit snelschaaktoernooi 
begeleid werd door een groepje fans uit zijn Heimat. Een kleurrijk gezelschap. 
Gusty ging tegen Barsov in de fout en verloor. “This Barsov is getting on my nerves every time,” 
bromde hij in het voorbijgaan. Wat er vervolgens tegen Reinderman gebeurde zal me altijd 
bijblijven. De Nederlandse grootmeester hield een klein voordeeltje vast in het middenspel en 
probeerde druk te zetten, maar de immer à tempo (zij het in ‘slow-motion’) antwoordende 
Gustafsson gaf geen krimp. Na wat geschuif ging WK-speler Reinderman een tikkeltje te ver, waarop 
Gusty met een piepklein damezetje kwam dat direct beslissend bleek. Gebroken gaf Reinderman op. 
Op dat moment meende ik, op twee meter afstand, een zweem van een glimlach op Gusty’s gezicht 
te bespeuren. Daarop won hij natuurlijk van Odendahl en volgde een beslissingspartij tegen Barsov 
om de toernooiwinst. Na één zet bood Gusty remise aan om de hoofdprijs te delen. 
“Ik heb geen zin meer,” zei hij eenvoudig. Barsov zou wel gek zijn geweest als hij geweigerd had. 



  
 

 
Via de Tata site kun je diverse partijanalyses vinden. Bijvoorbeeld  analyse van GM Jorden van Foreest  
na overwinning op GM Erwin l’Ami. Hij bespreekt de partij met commentator GM Yasser Seirawan:  
https://livestream.com/accounts/5590555/events/6877809/videos/146743948  

 
Tata Steel Chess Tournament 2017 
Site: www.tatasteelchess.com. Zie ook www.chess.com/tv .  
GM Magnus Carlsen en GM Sergei Karjakin treffen elkaar weer. Er zijn meer dan 2.000 deelnemers. 
Partijen zijn ook te volgen via www.chess24.com. Voor live commentaar is een abonnement nodig. 
De site presenteert gratis dagelijkse overzichten op video, bijvoorbeeld van GM Peter Svidler over 
ronde 1: www.youtube.com/watch?v=nR0EuN9v6Pg.  
GM Daniel King rondenverslagen: www.youtube.com/user/PowerPlayChess.   
 

Journalistentoernooi  
Is zevenrondig, van 19 t/m 22 januari in een zaaltje in De Moriaan: donderdag 13 en 18.30 uur, 
vrijdag middag en avond (tijden nog niet bekend), zaterdag 10 en 15.30 uur, zondag 12.30 uur. 

https://livestream.com/accounts/5590555/events/6877809/videos/146743948
http://www.tatasteelchess.com/
http://www.chess.com/tv
http://www.chess24.com/
http://www.youtube.com/watch?v=nR0EuN9v6Pg
http://www.youtube.com/user/PowerPlayChess


 
Video GM’s eindspelstudie Oleg Pervakov en Yochanan Afek (min. 6.34 – 8.38) in Wijk aan Zee 2016. 
www.youtube.com/watch?v=9fsa3PznMDU&feature=youtu.be 

 

Solving in Wijk aan Zee 2017 
Yochanan Afek meldt: 
 
This year we organize once again the traditional studies and problem solving in De Moriaan, Wijk aan 
Zee on January 28-29 2017. Top solvers from Russia, Poland, Finland, Netherlands and Belgium, 
including former world champions, have already confirmed their participation.  
 
The eighth international ARVES Study solving Day will be held on Saturday, January 28th 2017 in 'De 
Moriaan' (the venue of Tata Steel tournament) located at Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee 
Chief Arbiter: Luc Palmans 
Here is the time-table: 
10:00- 10:30: Registration 
10:45: Official opening 
11:00 -14:00: International Open Solving Competition of original studies with a prize fund of 500 
Euros (250/150/100) and book prizes. Special prizes will be awarded to the best newcomers and 
youth solvers. 
14:00-16:30: Watching the world’s most famous chess tournament with live expert commentary. 
16:30: Announcing the preliminary results. 
17:00: Prize giving. 
Entry fee: 15 Euros; juniors (u-20) 10 Euros; GMs and IMs – free. 
For further details and registration please write to Yochanan Afek afekchess@gmail.com before 
January 21st 2017 as the number of participants is limited.  
Past winners:  
2009: IM Twan Burg, 2010: GM John Nunn, 2012: IM David Klein, 2013: GM John Nunn, 
2014: IM Joost Michielsen, 2015: Wouter van Rijn, 2016: GM Twan Burg  
 
Probleemblad will hold The Dutch section of the International Solving Championship (for problems & 
studies) in the same venue on Sunday, January 29th from 10:30 and it is open to all. Organizer 
is Hans Uitenbroek e-mail address: jc.uitenbroek@kpnplanet.nl.  The ISC is held in various countries 
simultaneously. 
Top solvers from Russia, Poland, Finland, Netherlands and Belgium have already confirmed their 
participation. The events are open to all. We hope to meet you there!   
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9fsa3PznMDU&feature=youtu.be
mailto:afekchess@gmail.com
mailto:jc.uitenbroek@kpnplanet.nl


 
GM Jan Timman presenteert boek ‘De macht van het loperpaar’ in Apeldoornse boekhandel Nawijn en Polak. 
 
 

 
GM Jan Timman en prof. Jaap van den Herik presentatie over eindspelstudies en computers in Max Euwe Centrum. 
Video: www.youtube.com/watch?v=kxnp8MLS7A8  

 

http://www.youtube.com/watch?v=kxnp8MLS7A8


Jan Hendrik Timman - 65 Jubilee Tourney  
Yochanan Afek meldt:  
 
To celebrate the 65th birthday of the famous Dutch over-the-board GM ánd endgame study 
composer Jan Timman, two composing tourneys for endgame studies are announced: 
1. Only for over the board title-holders (FIDE GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM) 
Theme: free 
Judges: Yochanan Afek & Hans Böhm 
Tourney director: Harold van der Heijden  
Prize fund: 1000 EUR 
2. Open section 
Theme: mate by the bishop (or struggle against mate by the bishop) 
Judges: Jan Timman & Hans Böhm 
Tourney director: Harold van der Heijden, 
Prize fund: 1000 EUR 
Send your originals before July 1st 2017 to the tourney director: heijdenharold@gmail.com 
preferably in PGN-format. In both sections there is a maximum of three studies per composer. Co-
authored studies are allowed (in the first section all authors must be title holders). 
The final award will be ready on December 14th 2017, the 66th birthday of Jan Timman. 
The prize money is made available by Böhm Communications BV www.hansbohm.com 
In this way, Hans Böhm celebrates 50 years of close friendship with Jan Timman. 
 

Jan Timman shows mind blowing endgame studies at Politiken Cup 2015: 
www.youtube.com/watch?v=tA5049mQk5c  
Liefde voor hout:  
www.youtube.com/watch?v=RK9Gwm2avGA&t=21s  
Study contest – Jan Timman turns sixty-five: 
http://en.chessbase.com/post/study-contest-jan-timman-turns-sixty-five  
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Jurgen Stigter. (foto’s Karel van Delft) 

 
Jurgen Stigter-64 Jubilee Tourney 
Yochanan Afek meldt: 
 
To celebrate the special 64th chess birthday of Jurgen Stigter, the famous chess book collector and 
former president of ARVES, a composing tourney for endgame studies is announced.   
 
Theme: free. 
Maximum 2 entries per composer are allowed. 
Closing date: August 13, 2017. 
The provisional award will be published in "EG" early 2018.   
Three money prizes in powers of 2, courtesy the jubilant, will be awarded: First prize:  512 Euros; 
Second Prize:  256 Euros; Third prize: 128 Euros and special prizes of 64 Euros. Honourable mentions 
and commendations will be awarded as well.                                                                                                                                                                                                                   
Judge: Yochanan Afek.  
Tourney director: Luc Palmans.   
Send your original entries only in a PGN format by e-mail to:  palmans.luc@skynet.be not later than 
August 13th 2017.  
Please reprint!    
 
 

Verhaal over Jurgen Stigter: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/50-de-levensroeping-van-jurgen-stigter-een-
complete-bibliografie-van-schaakboeken  

 
 

Meer over eindspelstudies: http://arves.org/arves/index.php/en  

 
 

mailto:palmans.luc@skynet.be
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/50-de-levensroeping-van-jurgen-stigter-een-complete-bibliografie-van-schaakboeken
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/50-de-levensroeping-van-jurgen-stigter-een-complete-bibliografie-van-schaakboeken
http://arves.org/arves/index.php/en


 
 
Chessbase News: Study of the Month 
Chessbase News is begonnen met een maandelijkse column over eindspelstudies. 
In de column kun je enkele studies met een gameviewer naspelen: 
http://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-the-pawn-is-the-soul-of-the-game 
Algemeen schaaknieuws: http://en.chessbase.com. 
‘Best Endgame of 2016’: http://en.chessbase.com/post/best-of-2016-best-endgame-2#845061.  
 
 

Direct toegang tot toernooien via Playchess server 
Service van Chessbase: http://live.playchess.com 

 
 

 

 
 
 

New In Chess Novelty of the Year 
Uitgever New In Chess presenteert de mooiste nieuwtjes uit partijen in 2016 die in het NIC-jaarboek 
zijn gepubliceerd. 
De partijen met die nieuwtjes (met commentaar) kun je downloaden. 
Je kunt ook kiezen voor het mooiste nieuwtje en daarmee een prijs winnen. 
https://www.newinchess.com/Yearbook/Yearbookpoll.aspx?utm_source=New+In+Chess&utm_campaign=79f0b9f851-
854_Vote_Novelty_of_the_Year_2016&utm_medium=email&utm_term=0_44628fb704-79f0b9f851-246547429  
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Giovanni Sala: Comments on current chess and education research 
Tijdens de London Chess Conference 2016 heeft psycholoog Giovanni Sala een lezing gehouden over 
onderzoek naar effecten van schaakonderwijs. 
Sala doet in Liverpool promotieonderzoek op dit gebied. Zijn promotor is de cognitief psycholoog 
prof. IM Fernand Gobet, die een reeks publicaties en boeken op dit gebied op zijn naam heeft staan. 
Video lezing Sala: http://londonchessconference.com/giovanni-sala-comments-on-current-chess-
and-education-research 
 
Sala geeft in de lezing een overzicht van onderzoek naar de effecten van schaaklessen.  
Hij bespreekt methodologische kwesties. Hij reageert op andere lezingen in de conferentie (John 
Jerrim en Gianluca Argentin). Tevens geeft hij suggesties voor verder onderzoek. 
Met Gobet heeft hij een meta-analyse gedaan omtrent eerder onderzoek. Hun conclusie is dat er 
significant positieve effecten zijn van schaakles op wiskundig inzicht en diverse cognitieve functies. 
Meta-analyse is een statistische procedure waarmee je de resultaten van een aantal onderzoeken 
kunt combineren. 
Onderzoeksresultaten kunnen beïnvloed worden door het gebruikte onderzoeksdesign. Een aspect is 
randomisatie (verdeling proefpersonen over experimentele en controlegroep). Een ander aspect is 
een mogelijk placebo-effect (leerlingen letten bijvoorbeeld beter op omdat ze enthousiast zijn over 
een nieuwe activiteit).  
De meta-analyse gaf aan dat beide effecten geen rol spelen. 
Sala stelt de vraag waarom schaken positieve effecten op de leerprestaties (academic achievement) 
van kinderen kan hebben. Daarbij gaat het om de transfer-vraag: is er overdracht van effecten van 
het ene domein op het andere. Veel psychologisch onderzoek geeft aan dat er alleen sprake kan zijn 
van transfer-effecten als er sprake is van dezelfde elementen in beide domeinen. 
Sala stelt dat schaken mogelijk algemene cognitieve kwaliteiten ontwikkelt zoals plannen, redeneren,  
concentratie en ‘fluid intelligence’ (vermogen om nieuwe problemen op te lossen). Schaken kan 
daarmee een middel zijn voor cognitieve training. Model: schaken -> cognitie -> prestaties. 
Probleem is echter dat er nooit goed systematisch onderzoek naar het mogelijke verband is gedaan. 
Toekomstig experimenteel onderzoek zou daarom zowel cognitieve metingen als metingen van 
leereffecten moeten omvatten. 
De twee studies die Sala bespreekt hebben verschillende conclusies. Ook omtrent mogelijke meta-
cognitieve effecten. Dat er verschillende conclusies zijn, verbaast Sala niet. Hij wijst op 
methodologische kwesties. Zo is in het onderzoek van Jerrim een jaar na schaaklessen gekeken naar 
mogelijke effecten en niet direct na de schaaklessen. Misschien ook waren de gehanteerde testen te 
makkelijk om verschillende effecten bij groepen leerlingen te kunnen ontdekken. Verder kan het zijn 
dat de inhoud van de schaaklessen vooral gericht was op schaakkennis en minder op manieren om te 
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denken tijdens schaken. Mogelijk ook is naar effecten gezocht in domeinen waar geen transfer 
mogelijk is, terwijl dat in andere domeinen wel het geval zou kunnen zijn. Tevens kan het zo zijn dat 
het aantal uren schaakles te weinig was om effecten op te kunnen leveren. 
Sala geeft enkele overdenkingen: 
= Schaken heeft invloed op leerprestaties (veel onderzoek duidt daar op) 
= Aard en duur van effecten moeten duidelijk gemaakt worden 
= Over cognitieve mechanismes die ten grondslag liggen aan waargenomen effecten is weinig bekend 
= Verwacht geen lange termijn effecten na een beperkt aantal lesuren 
= Trek geen overhaaste conclusies op basis van een enkel experiment 
Sala geeft suggesties over toekomstig onderzoek: 
= Onderzoek (neuro)cognitieve mechanismen bij de link tussen schaken en leerprestaties 
= Hanteer verschillende schaaklesmethoden (bijvoorbeeld minigames) 
= Varieer de hoeveelheid schaaklessen 
= Focus op niet-cognitieve motivationele aspecten (plezier) en mind-set 
 
Giovanni Sala zond desgevraagd enkele relevante links: 
 
Do the benefits of chess instruction transfer to academic and cognitive skills? A meta-analysis 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X16300112 
 
Experts’ memory superiority for domain-specific random material generalizes across fields of 
expertise: A meta-analysis 
http://link.springer.com/article/10.3758/s13421-016-0663-2 
 
When the music's over. Does music skill transfer to children's and young adolescents' cognitive and 
academic skills? A meta-analysis 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X16300641 
 
The relationship between cognitive ability and chess skill: A comprehensive meta-analysis 
https://www.researchgate.net/profile/Fernand_Gobet/publication/307874653_The_relationship_be
tween_cognitive_ability_and_chess_skill_A_comprehensive_meta-
analysis/links/57d15ea908ae601b39a1c60b.pdf 
 
Zie ook: 
 
Gobet, Fernand en Campitelli, Guillermo, ‘Educational benefits of chess instruction: A critical review’ 
https://www.researchgate.net/publication/236883992_Educational_benefits_of_chess_instruction_
A_critical_review?ev=prf_cit 
 
Gobet, Research agenda for scholastic chess 
http://www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference (London 2013, 22 sheets) 
 
KVDC London Chess and Education Conference 2013 Fernand Gobet 
https://www.youtube.com/watch?v=iE6SGIjs0pU&feature=youtu.be  
 
Giovanni Sala Chess and metacognition 
https://www.youtube.com/watch?v=UZNl5H-M4cY&feature=youtu.be  
http://londonchessconference.com/wp-content/uploads/2014/12/Chess-and-Metacognition-A-Pilot-
Study1.pdf  
 
Interview John Jerrim: A study on schools in England by the Institute of Education 
https://www.youtube.com/watch?v=TLWANu8mWio&feature=youtu.be  
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George Koltanowski. (foto Wikipedia) 
 

Quote George Koltanowski: ‘Pionnen zijn als knopen aan je broek, verlies er niet te veel.’  
Reden: dan zakt je broek af. 
Koltanowski was een sterk schaker, befaamd blindsimultaanspeler en meer dan 50 jaar columnist. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Koltanowski  
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Koltanowski  
http://www.chesshistory.com/winter/extra/koltanowski.html 
 

Kalender   
- 13-29 januari Tata Steel Chess Tournament www.tatasteelchess.com  
- 19-22 januari Tata NK journalisten 
- 25 januari schaakschool Het Bolwerk 
- 28 januari ARVES Solving in Wijk aan Zee www.arves.org  
- 28 januari ABKS Veluws College Jachthoornlaan 15 
- 12 februari Apeldoorns Snelschaakkampioenschap Samsam  
- 23 februari – 5 maart 9e Batavia Chess Tournament http://batavia1920.nl/chess 
- 25 februari rapidtoernooi De Zeven Pionnen Epe www.de7pionnen.nl  
- 3 en 4 maart OAJK Veluws College Mheenpark 
- 3-5 maart Zwols weekeindtoernooi http://zwols-sg.nl/index.php?p=100  
- 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) 
 

Meidentoernooi 
Ergens in het voorjaar houdt schaaklerares Sylvia van Ark van schoolclub De Zonnewende een 
meidentoernooi. Nader bericht volgt. 
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Thomas Beerdsen in 9e Batavia Chess Tournament  
Het 9e Batavia toernooi vindt plaats van 23 februari t/m 5 maart in café Batavia in Amsterdam. 
Thomas Beerdsen is één van de deelnemers.  
Merijn van Delft is toernooidirecteur. 
Het is mogelijk om een grootmeesternorm te scoren in het toernooi. 
Toernooisite: http://batavia1920.nl/chess 

 

Deelnemers Batavia Chess Tournament: 
1. GM Alexandr Fier (BRA) 2586 
2. GM Tal Baron (ISR) 2537 
3. GM Eric Lobron (GER) 2528 
4. IM Koen Leenhouts 2502 
5. IM Bobby Cheng (AUS) 2452 
6. IM Mark Timmermans 2415 
7. FM Thomas Beerdsen 2413 
8. FM Hing Ting Lai 2410 
9. Lucas van Foreest 2356 
10. FM Barry Brink 2297 

 

 
 
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. 
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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. 
 
Pruijssers Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap  
3 en 4 maart 2017 in het Veluws College Mheenpark. 
Informatie: www.schaakpromotieapeldoorn.nl 

 

Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken 28 januari 
 
Op zaterdag 28 januari 2017 van 10:00 tot 17:00, zal er worden geschaakt voor het 
basisschoolkampioenschap van Apeldoorn. Dit toernooi vindt voor de 40ste keer plaats en zal 
wederom een gezellig en spannend jeugdschaakevenement worden! De winnende school en 
nummers 2 t/m 6 plaatsen zich voor het Gelders Kampioenschap en kunnen eventueel daarna 
doorgaan naar het Nederlands Kampioenschap. Bij voldoende aanmelding wordt er in twee 
leeftijdsgroepen gespeeld. Alle deelnemers ontvangen een blijvende herinnering 
 
Dit kampioenschap staat open voor alle scholen in de gemeente Apeldoorn. Teams bestaan uit 4 
leerlingen (eventueel aangevuld met 1 wisselspeler). Er wordt gespeeld in het Veluws College 
Jachthoornlaan, Jachthoornlaan 15, te Apeldoorn. Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 per team. 
 
Wilt u een team inschrijven? Stuur dan een e-mail naar Harald van Riessen (riessen@versatel.nl) of 
bel hem: 06-51157912. U ontvangt dan nadere informatie en een inschrijfformulier. De definitieve 
inschrijving moet uiterlijk 26 januari binnen zijn. 

 
 

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 
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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. 
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