
           Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 51 – 7 juni 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. 

 

 
IM Mark Timmermans tijdens het vijfde Apeldoorns Kroegloperstoernooi. (foto Evi Zickelbein) 
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51e 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 250 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (527 leden) en op de 
FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen clubs de nieuwsbrief naar leden of zetten een 
link op hun site. Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden. 
 

Bolwerk Fair: kraam Schaakacademie Apeldoorn met mini-simultaans Nico Zwirs   
In Wijkcentrum Het Bolwerk is zaterdag 10 juni de tweede ‘Bolwerk Fair’. Op de informatiemarkt 
(11.00 – 15.00 uur, Ravelijn 55, toegang gratis) is Schaakacademie Apeldoorn present. Nico Zwirs 
geeft doorlopend minisimultaans en ‘Schaken tegen de beer’. Dat zijn snelschaakpartijtjes waarbij 
Zwirs twee minuten bedenktijd heeft en zijn tegenstander vijf minuten. Karel van Delft geeft uitleg 
over cursussen en activiteiten. Zie folder bij de kalender onder aan deze nieuwsbrief. 
 

 

Lesaanbod Schaakacademie Apeldoorn  
 

Schaakschool Het Bolwerk 
Elke woensdagmiddag. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.  

 

Lessen op basisscholen  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  

 

Beginnerscursussen op basisscholen 
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van tien lessen 
van een uur. Dat biedt mogelijkheden voor scholen waar geen schoolschaakclub is. 
De lessen zijn na schooltijd. Voorafgaand krijgen alle kinderen onder schooltijd een gratis proefles. 
De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’. Zie ook 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
 
Leerlingen van basisschool Het Woudhuis krijgen vrijdag 23 juni een proefles. Maandag 4 september begint een 
beginnerscursus van tien lessen na schooltijd (15.30 – 16.30 uur). 

 

Beginnerscursus senioren in Het Bolwerk  
Woensdagmorgen 13 september is er een gratis proefles voor senioren (en andere volwassenen) in Het 
Bolwerk. De les duurt van 10.30 tot 11.45 uur. Vanaf 20 september is er een wekelijkse beginnerscursus van 
acht weken op hetzelfde tijdstip. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Schaakleraar is Karel van Delft 

 

Schaaklessen voor mensen met autisme 
Schaakleraar Karel van Delft geeft individuele schaaklessen aan jeugd en volwassenen met autisme. Zie voor 
meer informatie: www.schaken-en-autisme.nl.  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
http://www.schaken-en-autisme.nl/


 

 
 
Stertrainingen seizoen 2017 – 2018 
Komend seizoen organiseert Schaakacademie Apeldoorn opnieuw Stertrainingen. 
Trainers zijn IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft. 
De trainingen zijn in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Er zijn drie of vier niveaugroepen. 
De inschrijving is geopend. 
Aanmelden voor 1 augustus 2017. 
Kosten 270 euro voor 35 uur.  
De tien trainingsdagen zijn vooral de zondagen na de KNSB-competitie plus een zondag daarna. 
De datums staan onder aan deze nieuwsbrief in de kalender. 
Coördinator is Karel van Delft.  
Informatie kun je krijgen bij de drie trainers. 
Zie ook binnen enkele dagen: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen 
www.stertrainingen.nl.  
Zie eerdere nieuwsbrieven voor impressies van de Stertrainingen van afgelopen seizoen. 
 

 
 

 
Rondvraag: Hugo toont een magnetisch reisschaakspel. 
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Rondvraag: Jessica toont Chessmatec op een Iphone. 

 
 

 
Lois en Jessica spelen Square4Chess: je mag een stuk inplaatsen, een stuk spelen of slaan. 

 



 
Proefexamen Stap 1. 
 

 

 
Liv maakt een proefexamen en legt tegelijk Jessica van alles uit. 

 



 
Idee van Mads: we moeten weer eens een simultaan doen. (foto Olga) 
 

 

 
Consultatieschaak: samen spelen, maar overleggen is soms lastig als je het niet eens bent. (foto Olga) 
 



 
Thijs en Hidde: gelijke ruil. 
 
 

 
Lucas had een partij van drie kwartier in de tuin van het Rijksmuseum gespeeld tegen een Amerikaan. Die was vroeger 
schoolkampioen. De man heeft Lucas de Bird-opening (1. f4) geleerd en die wilde hij tegen Veerle en Jesse oefenen. 

 



 
Op het account van Karel speelden we een live partij via www.lichess.org. (foto Veerle) 
 
 

 
We exporteerden de partij uit Lichess.org en voerden die in Fritz in om te analyseren. Analyseren kan ook in Lichess.org.  
 
 

 

http://www.lichess.org/


 
Met de ‘Jeugdpagina’ van Jeroen Vuurboom kun je je ook goed voorbereiden op een Stappendiploma. 
Zie https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken.  

 

 
Marijke speelt met Jessica tegen schaakprogramma ‘Schaken is Cool’. 
Zie www.schaken.wiltsite.nl.  

 

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
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Concentratie. 

 
Schaakschool Het Bolwerk oefent proefexamens Stap 1 
Meer informatie over de wekelijkse schaakschool staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl.   
Leerlingen leren schaken en ze leren ook hoe ze thuis zelf met schaken bezig kunnen zijn. 
 

Resterende datums dit seizoen   Er zijn in het derde semester twaalf lesdagen: 
Datums: 5 april, 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli 

 

De deelnemers (en anderen) zijn van harte welkom op de Bolwerk Fair zaterdag 10 juni. 
Schaakacademie Apeldoorn en schaakschool Het Bolwerk zijn daar aanwezig. 
Je kunt simultaan en snelschaak spelen tegen de sterke Apeldoornse schaker Nico Zwirs. 
 
De 75e training 31 mei (35e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal tien deelnemers. 
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Rondvraag: Chessmatec op Iphone en zakschaakspelletje laten zien. 
Mads, Hidde en Lois hebben gekeken bij het Kroegloperstoernooi. Tweede vel oefenexamen Stap 1 
gemaakt. We gaan extra oefenen, je kunt onder meer oefenen in de schaakkraam tijdens de Bolwerk 
Fair (10 juni, 11-15 uur). Simultaan met uitleg tegen Karel. 
Groep 16 uur: Vrij schaken. Lucas heeft de Bird-opening laten zien. We hebben ook informatie via 
Google en YouTube gezocht. Stap 2 H12, oef F 10 stellingen en herhalen. Lucas trakteerde wegens 
verjaardag. Samen partij gespeeld via www.lichess.org op account Karel. Daarna eindspel bekeken 
met Fritz. Vrij schaken.  
 
De 76e training 7 juni (36e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal elf deelnemers. 
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Op Stappenexamen kun je je voorbereiden via proefexamens, site 
Jeroen Vuurboom, Stappen cdrom en Chessmatec. Diverse mogelijkheden bekeken. Stap 1 
proefexamen gemaakt.  
Groep 16 uur: Vrij schaken met Raindropchess. Partij van Karel tijdens MuConsult rapidtoernooi 
ingevoerd in Fritz en geanalyseerd. Stap 2 oef G 5 stellingen en herhalen. Vuurboom Stap 2 t/m 
aftrekaanval oefeningen. Vrij schaken.  

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
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Kalijn en Nora. 

 

Video over ‘Niets doen’ 
Kalijn en Nora hebben tijdens schaaklessen op basisschool De Lettertuin in Ede een video gemaakt 
over ‘Niets doen’. Via Quick Time hebben ze op een Apple laptop korte partijtjes gepresenteerd en 
daar commentaar bij ingesproken. 
Het onderwerp hebben ze gevonden op de site ‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen Vuurboom 
(https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken).  
Je kunt de video vinden via www.youtube.com/watch?v=ZzsB1zFRXyM.  
Een video maken van een onderwerp is een leuke manier van ‘actief leren’: je onderzoekt, werkt 
samen en je begrijpt en onthoudt een onderwerp beter als je het op je eigen manier vorm geeft. 
Andere kinderen in de klas maakten presentaties van een onderwerp door een quiz te maken via 
www.kahoot.it.  
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Simultaan in de aula. 
 

 

 
Ben en Hein bereikten een mooie aanvalsstelling. 

 



 
Terje en Ray. Als duo moet je over al je zetten overleggen. 

 
 

 
Michaëla heeft een handleiding voor de DGT-easy gemaakt. 

 
 



 
Op de achterkant van de klok staan functies met iconen uitgelegd. 

 

Simultaans op CBS Oud Zandbergen 
Op CBS Oud Zandbergen in Huis ter Heide gaf schaakleraar Karel van Delft 6 juni de laatste lessen van 
dit seizoen. Traditioneel geeft hij dan simultaans aan duo’s en trio’s.  
 

 
 
OSBO jeugdleidersbijeenkomst over ratingverwerking en digitaal demonstratiebord 
OSBO jeugdleider Peter Bongers meldt: 
Op 30 september organiseert de jeugdcommissie van de OSBO een bijeenkomst voor alle 
jeugdleiders en overige belangstellenden/betrokkenen. 
Op het programma staan o.a.:  
Uitleg over de vernieuwde opzet van indeling en ratingverwerking bij ( m.n. IJSCO – toernooien) 
Presentatie van een digitaal demonstratiebord voor m.n. schoolactiviteiten. 
Tijd : van 10.00 – 14.00 ( tussentijdse lunch wordt aangeboden door de OSBO) 
Locatie ; Onder de Toren , Sint Maartenstraat 34, 6661 DA Elst. 
Definitieve agenda volgt na de vakantie. 
 

 
 

MuConsult Apeldoorn derde in KNSB-bekerfinale 
MuConsult Apeldoorn is op Hemelvaartsdag in Lichtenvoorde derde geworden in de finales van de 
KNSB-beker. Zie voor de partijen www.schaken.nl/live-knsb-bekerfinale. 
 

http://www.schaken.nl/live-knsb-bekerfinale


 
Hidde en Karel spelen partij na. (foto Marijke Weller) 

 

Samen genieten van Johannes Zukertort vs Joseph Henry Blackburne 
Hidde Weller (5) en opa Karel van Delft trainen af en toe samen.  
Eerst bekijken we een aantal stellingen van Stap 1. Dat gaat op een bord beter dan op papier, vindt 
Hidde. Zwartte en witte stukken vindt hij ook beter dan gekleurde.  
Daarna doen we iets extra. 
We spelen bijvoorbeeld tegen programma ‘Schaken is Cool’ of we bekijken een schaakfilmpje. 
 
Donderdag 2 juni haalde Hidde het boek ‘Schaken’ uit de kast. Hij wilde een partij naspelen. 
Dat werd de ‘Immortal’ van Johannes Zukertort vs Joseph Henry Blackburne: 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1001854.  
www.youtube.com/watch?v=ZP8eQ8_nZMQ.  
Uiteraard mag Hidde altijd aan de kant van de winnende partij zitten. 
 
Hidde kan nog niet lezen, maar door het schaken leert hij letters en cijfers via het schaakbord. 
Hij vindt het mooi om zelf de zetten te vinden als opa Karel de notatie noemt. 
Via zo’n partij naspelen leer je van alles. Schaak geven, slaan, aanvallen, verdedigen, aftrekschaak en 
zelfs offers en ook de en passant-regel.  
 
Het belangrijkste is dat het leuk is en je hoeft niet alles in één keer te begrijpen. 
Meestal trainen we 15 tot 20 minuten en dan gaan we iets drinken of voetballen. In totaal zijn we  
meestal voor we het in de gaten hebben ruim anderhalf uur verder. 
Bij zo’n training wil Hidde wel uit zijn ‘Schaaktalent’-schaakbeker drinken. 
 
Johannes Zukertort - Joseph Henry Blackburne 
London London ENG (6.1), 05.05.1883 
1.c4 e6 2.e3 Pf6 3.Pf3 b6 4.Le2 Lb7 5.0–0 d5 6.d4 Ld6 7.Pc3 0–0 8.b3 Pbd7 9.Lb2 De7 10.Pb5 Pe4 
11.Pxd6 cxd6 12.Pd2 Pdf6 13.f3 Pxd2 14.Dxd2 dxc4 15.Lxc4 d5 16.Ld3 Tfc8 17.Tae1 Tc7 18.e4 Tac8 
19.e5 Pe8 20.f4 g6 21.Te3 f5 22.exf6 Pxf6 23.f5 Pe4 24.Lxe4 dxe4 25.fxg6 Tc2 26.gxh7+ Kh8 27.d5+ 
e5 28.Db4 T8c5 29.Tf8+ Kxh7 30.Dxe4+ Kg7 31.Lxe5+ Kxf8 32.Lg7+ Kg8 33.Dxe7 1–0 

http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=10427
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Uitleg bij begin Kroegloperstoernooi. 

 
 

 
Tussen de ronden door konden Mads en Hidde een deelnemer uitdagen. Merijn en Nico hielpen een beetje. 
 
 



 
 
 
 

 
Karel en supporters. 

 
 



 
Hoe verdedigen we ons? 
 

 

 
Kroeglopers bij Gigant. 

 

 



Vijfde Apeldoorns Kroegloperstoernooi 
Op 28 zondag mei vond het vijfde Apeldoorns Kroegloperstoernooi plaats.  
Er waren 48 duo’s die in acht kroegen speelden. 
Gedeeld winnaar waren de duo’s IM Thomas Beerdsen + IM Robby Kevlishvili en FM Hing Ting Lai + 
FM Liam Vrolijk. 
Deelnemers gaven uitslagen op via www.chessreporter.nl waar je ook ranglijsten kunt zien. 
Zie ook voor informatie en foto’s de site van Schaakstad Apeldoorn: http://schaakstad-apeldoorn.nl.  
Organisatoren waren IM Stefan Kuipers, IM Merijn van Delft, Ed van der Meulen en Henk Scholten. 
Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=yutCcaRAJn4&feature=youtu.be.  
 
 
 

 
 

 

 
FM Tim Lammens (links) versus Otto Wilgenhof. 

 

http://www.chessreporter.nl/
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=yutCcaRAJn4&feature=youtu.be


 
 
 
 

 
Hans Bouwer (links) en Carlos Preuter. 

 



 
FM Tim Lammens (links) en Freddie van der Elburg. 

 
 

 
Oud versus jong. Toeschouwer Rob The (jeugdleider Zutphen) was vroeger een talent. 

 
 



Lammens en Wilgenhof winnen 13e MuConsult Open Apeldoorns rapidtoernooi 
Marco Beerdsen meldt: 
Alle uitslagen en standen staan op www.schaakstad-apeldoorn.nl. 
Rechtstreekse link: http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-2017.htm 
De prijswinnaars: http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/muconsult-rapidtoernooi.htm 
=> Video-impressie: www.youtube.com/watch?v=1OQKHedj5QQ&feature=youtu.be. 
 

 
Stelling uit partij Pruijssers – Sadler. 

 

 
 
Pruijssers wint BPB Limburg Open 
GM Roeland Pruijssers heeft tijdens de Pinsterdagen het Limburg Open gewonnen. 
Zie voor uitslagen en prestaties van diverse Apeldoorners en Stertrainingsdeelnemers 
www.limburgopen.nl. 
Het publiekscommentaar werd verzorgd door IM Stefan Kuipers. 
 
 

Simultaans IM Thomas Beerdsen 
Marco Beerdsen meldt dat er verslagjes zijn gemaakt van twee simultaans van IM Thomas Beerdsen: 
De Zeven Pionnen (Epe):  
http://www.de7pionnen.nl/overig/thomas-beerdsen-verslaat-iedereen 
Pegasus (Zwolle):  
http://svpegasus.nl/nieuws/uitslag-simultaan-thomas-beerdsen-pegasus-16-0 
 
wit: Thomas Beerdsen  zwart: Andries Elskamp (analyse Andries Elskamp) 
e4 – c5 2. Pf3 – d6 3. d4 – cd4 4. Pd4 – Pf6 5. Pc3 – a6 De Najdorf van het Siciliaans en dat hebben 
we vaker tegen elkaar gespeeld, maar nog nooit ben ik zo van het bord geveegd als in deze partij. 
6. Le3 Eén van de vele mogelijkheden. 6…. – Pg4 7. Lc4 Deze zet heb ik nooit gezien. Gebruikelijk is 
Lg5 en vervolgens h6 en eventueel g5. Het thema van 6. Lc4 is meteen duidelijk: druk op f7 via de 
loper en de open f-lijn. 7… – Pe3 8. fe3 – e6 Op deze zet had ik mijn hoop gevestigd. Het lijkt een heel 
logische zet: onderbreekt de aanvalslijn van de loper en houdt veld d5 onder controle. Maar het blijkt 
later de verliezende zet en het is nog allemaal bijna geforceerd ook. De enig mogelijke zet is 8… – Pd7 
en vervolgens Pe5 om veld f7 te dekken en de loper weg te lagen, vertelde Thomas na afloop. Wat 
volgt is vreselijk. 9. 0 – 0 – Le7 10. Tf7!! Wanneer dit soort zetten goed zijn… 10… – Kf7 11. Dg4 – Lf6 
Wat anders? Is er nog een alternatief? 12. Pe6 – Le6 13. De6 – Kg6 14. Df5 – Kh6 15. Dh3 – Kg6 ? 
Mogelijk en iets beter is nog 15… – Lh4. Maar dan komt de andere witte toren via Tf1 beslissend in 
het spel. 16. Pe5 – h5 17. Pf4 – Kg5 18. Df5 – Kh4 19. g3 en mat. Schrale troost, aldus een 
belangstellende en humoristische omstander: zwart staat nog steeds een toren voor. 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
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Grand Chess Tour in Leuven 
Marcel Roofthoofd meldt op de Facebookpagina van Go for Grandmaster: 
(www.facebook.com/groups/167000333384728)  
 

 
 
Eind juni strijkt de Grand Chess Tour voor de tweede keer neer in Leuven. Deze schaakcompetitie 
bestaat uit vijf tornooien en Your Next Move in Leuven is er daar een van. Vijf dagen lang nemen tien 
topschakers het tegen elkaar op in rapid en blitz.  
Vorig jaar won huidig wereldkampioen Carlsen zowel het rapid- als blitztornooi in Leuven. De 
eindoverwinning in de Grand Chess Tour ging toen naar de Amerikaan Wesley So. Beide heren zijn er 
dit jaar opnieuw bij en ze nemen het op tegen de voormalige wereldkampioenen Viswanathan Anand 
en Vladimir Kramnik, en verder tegen Maxime Vachier-Lagrave, Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian, 
Anish Giri, Vassily Ivanchuk en Baadur Jobava.  
Het oude stadhuis van Leuven op de Grote Markt vormt het bijzondere decor voor deze 
topontmoetingen. Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 juni (telkens vanaf 14 uur) staan de 
partijen rapid op het programma, op zaterdag 1 en zondag 2 juli (ook vanaf 14 uur) volgen dan de 
blitzpartijen. Schaakfans die deze toppers live in actie willen zien, kunnen gratis aanwezig zijn. 
Registeren kan via http://www.grandchesstour.org/YourNextMove  zolang er plaatsen zijn. Alle 
details vind je op de website.  
Nieuw dit jaar is een mini-tentoonstelling met bijzondere schaakmemorabilia uit de collectie van de 
World Chess Hall of Fame (WCHOF) in St-Louis (VS). Onder meer nota’s van Bobby Fisher voor het 
wereldkampioenschap van 1972, het fameuze ‘rode boekje’ met de partijen van Boris Spassky en het 
bijzonder schaakbord Play by Trust van Yoko Ono zullen te zien zijn. 
(Overname tekst met instemming van Marcel Roofthoofd) 
 
 

http://www.facebook.com/groups/167000333384728
http://www.grandchesstour.org/YourNextMove


 

 
Moreno: Slaan of doorlopen? 

 
Schaken en probleemjongeren: slaan of succes bereiken? 
Probleemjongeren zijn jongeren met probleemgedrag. Dat kan komen door een moeilijke 
leefomgeving en/of door persoonlijkheidsproblemen. 
Schaken is een metafoor voor het leven. Door schaken kun je anders leren denken en je gedragen. 
Schaken kan een hulpmiddel zijn bij empowerment: grip krijgen op jezelf en je omgeving.  
Voorkomen (youth at risk) is beter dan genezen. 
Op allerlei plaatsen in de wereld wordt schaken ingezet als middel om jongeren te helpen bij hun 
persoonlijkheidsontwikkeling en empowerment. In Saint Louis hebben acht politieagenten een 
schaaktrainersdiploma gehaald om met jongeren te schaken. Anderen combineren schaken met 
martial arts en hiphop. Fernando Moreno trekt tijdens schaaklessen paralellen met het leven van 
alledag. Hoe kun je als achterstandskinderen in de Bronx nationaal schaakkampioen worden? 
Mustapha Eljarmouni vermenigvuldigt in Amsterdam dromen via schaken. 
Tip: Qua werkvormen kun je beginnen met minigames, praatschaak, film kijken en storytelling.  
 
Ter inspiratie: 
 
= Artikel over activiteiten Fernando Moreno 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-
moreno  
= Info en filmtrailer The Dark Horse (bipolaire schaaktrainer en achterstandsjongeren) 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Horse_(2014_film) 
www.youtube.com/watch?v=X3YopiaQ3k8 
= Film Knights of the South Bronx (achterstandskinderen worden schaakkampioen) 
www.youtube.com/watch?v=PBCLUTCRM9w  
= Artikel onderzoek Tieme Verlinde schaken met een beperking  
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/157-schaken-bevordert-emancipatie-van-mensen-
met-een-beperking  
= Video Droomvermenigvulderaar (documentaire over Mustapha Eljarmouni, oprichter van 
schaakschool De Indische Buurt, Amsterdam).  
www.youtube.com/watch?v=RVIuhNPLPK8 
= Youth At Risk: Chess for Humanity, Chess and decision making programm 
http://chessforhumanity.org 
= Politie Saint Louis: acht agenten schaakleraar  (diverse links in nieuwsbrief 45) 
http://schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
045%20-%2015%20maart%202017.pdf  
= Hiphop Chess Federation 
www.hiphopchess.com 
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www.gambitbooks.com/books/Extreme_Chess_Tactics.html  

 
Chess Informant – 50th Jubilee Tourney. Final award by Yochanan Afek. Tactiekboek Afek 
De Informator heeft de 50e verjaardag gevierd met een internationaal toernooi voor 
eindspelstudiecomponisten. GM Yochanan was organisator, promotor en hij jureerde de 
inzendingen. Hij beschrijft zijn bevindingen in een verhaal: 
http://en.chessbase.com/post/chess-informant-jubilee-tourney. 
Yochanan Afek meldt: 
In August I go to Dresden (the annual congress of chess composition). I am writing a new book and 
another one is finished and comes out in September by Gambit. 
 

http://www.gambitbooks.com/books/Extreme_Chess_Tactics.html
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GM Jan Gustafsson, staand tweede van rechts, tijdens Corus toernooi (tegenwoordig Tata). 

 

 
GM Jan Gustafsson, GM Artur Joesoepov en IM Merijn van Delft, bij Karel van Delft thuis. 

 
Quote GM Jan Gustafsson: ‘Ik lees bijvoorbeeld over marketingstrategie.’ 
‘Schaakpsychologische literatuur is beperkt, maar je kunt ook inzichten aan andere disciplines 
ontlenen. Ik lees bijvoorbeeld over marketingstrategie. Als je allerlei denktechnieken en wellicht 
geheugentraining kunt benutten, kan dat de kwaliteit van voorbereiding en het spelen van partijen 
verhogen.' 
Quote uit tekst:  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten 
 
Sporters met ambities kunnen zich spiegelen aan denken en gedrag van succesvolle zakenmensen.  
Zie bijvoorbeeld:  
https://www.linkedin.com/pulse/critical-things-ridiculously-successful-people-do-every-
bradberry?trk=pulse-det-nav_art  
https://www.ikgastarten.nl/overig/overige-onderwerpen/43-inspirerende-quotes-van-beroemde-
ondernemers?utm_source=Ikgastarten&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=weeknr2016-02 
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Kalender   

- 9-11 juni OKU 2017 Utrecht www.paulkeres.nl/oku 
- 10 juni Bolwerk Fair: simultaan Nico Zwirs + activiteiten Schaakacademie Apeldoorn en 

schaakschool Het Bolwerk 11-15 uur 
- 10 juni NK Lightning Chess Tilburg 
- 18 juni kroeglopers Amsterdam 
- 23-25 juni Hilversum HSG Open www.hsgopen.nl  (zie ook tekst hier onder) 
- 26 juni t/m zondag 2 juli NK Schaken 
- 30 juni, 1 en 2 juli Nova College schaaktoernooi Haarlem www.novacollegechess.nl/home  
- 1-8 juli Naujac 
- 8 juli Max Euwe Centrum pleinfestival Amsterdam, 12-17 uur, www.maxeuwe.nl 
- 14-23 juli Leiden www.leidenchess.com  
- 15 t/m 21 juli Veteranen en Senioren kampioenschap Dieren  

www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-senioren-en-veteranen 
www.seniorentoernooi.nl    

- 24 juli – 3 aug Condigne Open NK 2017 http://onk.schaakbond.nl  
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/open-nk  

- 5-12 aug Vlissingen www.hztoernooi.nl/index.php/nl  
- Zondag 27 augustus CODA Cultuurkwartier Open 2017, 13 – 17 uur informatiemarkt 
- 1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi) 
- 13 september, proefles Seniorenschaak Het Bolwerk, zaal 2, 10.30 – 12.45 uur 
- 30 september OSBO jeugdleidersvergadering 
- Vrijdag 20 oktober, vergadering schoolschaakcompetitie, De Stolp, 20 uur 

 
 

Internationale toernooien 
Noorwegen: www.chess.com/news/strongest-tournament-of-2017-starts-tomorrow-3397 

 
 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender  
KNSB-jeugdkalender www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
OSBO-kalender www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf  
 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018 
Ronde 1: 16 september 2017 
Ronde 2: 7 oktober 2017 
Ronde 3: 4 november 2017 
Ronde 4: 25 november 2017 
Ronde 5: 16 december 2017 
Ronde 6: 3 februari 2018 
Ronde 7: 10 maart 2018 
Ronde 8: 7 april 2018 
Ronde 9: 21 april 2018  
www.schaken.nl/competitie-2017-2018 

 
 

file://///www.paulkeres.nl/oku
http://www.hsgopen.nl/
http://www.novacollegechess.nl/home
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.leidenchess.com/
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/nk-senioren-en-veteranen
http://www.seniorentoernooi.nl/
http://onk.schaakbond.nl/
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender/2017/open-nk
http://www.hztoernooi.nl/index.php/nl
http://www.chess.com/news/strongest-tournament-of-2017-starts-tomorrow-3397
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.osbo.nl/kalender
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/jeugdkalenderOSBO-KNSB-2016-17.pdf
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
http://www.schaken.nl/competitie-2017-2018


Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018   
Training 1:  17 september 2017  
Training 2:  8 oktober 2017   
Training 3:  5 november 2017   
Training 4:  26 november 2017 
Training 5:  17 december 2017 Meerkampen 
Training 6:  4 februari 2018 
Training 7: 11 maart 2018 
Training 8:  1 april 2018 
Training 9:  22 april 2018 
Training 10: 13 mei 2018 Thematoernooi  
Reservedatum: 27  mei 2018 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl  

 

Apeldoornse Schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl  
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts  
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 
 
Stefan Kuipers 
Twitch-kanaal: https://www.twitch.tv/tricksonly 
Twitch-uitzendingen: https://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all 
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCcHq4O0M_33Y8m0SHbejK9Q 
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/TricksOnlyNL/ 
Twitter-account: https://twitter.com/TricksOnlyNL 

 
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. 
 
YouTube kanaal Karel van Delft 
Schaakvideo’s  www.youtube.com/user/karelvandelft  
 
Apeldoorn Apes: 
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes 
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   
Twitch account Stefan Kuipers: www.twitch.tv/videos/123979910 
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Beste schaakvrienden en oud-deelnemers aan het HSG Open 
 
Het HSG Open vindt dit jaar plaats van vrijdag 23 – zondag 25 juni. We spelen wederom in de fraaie 
locatie Hotel Lapershoek te Hilversum met gratis en volop parkeerruimte en op loopafstand van het 
station Hilversum Sportpark. 
We blijven bij de oude vertrouwde formule met 2 wedstrijden per dag,  een 6-rondig Zwitsers 
toernooi met een A, B en een C groep.  Er is ook de mogelijkheid om een vierkamp te spelen, met 1 
wedstrijd per dag. 
 
Het inschrijfgeld is wederom niet verhoogd, het prijzengeld is aantrekkelijk en er zijn met het hotel 
speciale arrangementen gemaakt voor overnachtingen en eetbonnen tegen een aantrekkelijke prijs. 
Toernooicoach in 2017 is Pascal Losekoot. 
 
Alle informatie is te vinden op de toernooisite www.hsgopen.nl  waar je je ook kan inschrijven 
http://www.hsgopen.nl/website/inschrijven/  
 
U bent van harte welkom op het toernooi! 
 
Voor de liefhebbers zijn er ook diverse andere schaakactiviteiten in de Schaakzomer van Hilversum: 
Tea Lanchava op zaterdag 17 juni bij het Filmtheater Hilversum  + de schaakfilm Queen of Katwe 
Kroegtoernooi op maandag 19 juni in Café Dudok 
HSG Jeugdtoernooi op Pinetum Blijdenstein op zondag 18 juni 
Zomerschaak op donderdagavonden in café Dudok 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Henk Cornelissen 
Toernooidirecteur HSG Open 2017 
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