
           Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 52 – 21 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. 

 

 
Mini-simultaans Nico Zwirs in informatiestand Schaakacademie Apeldoorn tijdens Bolwerk Fair. 
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52e 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. 
 
 

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 25 augustus 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
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http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
http://www.schaken-en-autisme.nl/


 
IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft (v.l.n.r.) geven Stertrainingen in Apeldoorn. 

 

Stertraining Schaakacademie Apeldoorn 2017 – 2018  
Schaakacademie Apeldoorn houdt in het seizoen 2017 - 2018 opnieuw tien Stertrainingen in 
Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24 in Apeldoorn.  
De trainingen zijn bedoeld voor gemotiveerde jeugdschakers.  
IM Merijn van Delft traint een groep op niveau Ster 4/5. Nico Zwirs traint een groep op niveau Ster 3.  
Nico Zwirs en Karel van Delft trainen samen groepen op niveau Ster 1 en Ster 2. 
De Sterniveaus zijn een indicatie, we stellen groepen van ongeveer gelijke speelsterkte samen. 
 
De inhoud van de trainingen bestaat uit schaaktechniek, studievaardigheden en zelfmanagement. 
Iedere deelnemer krijgt een studiegids, trainingsverslagen, de nieuwsbrief van Schaakacademie 
Apeldoorn en een individueel trainingsgesprek.  
Ook is er een ouderbijeenkomst aan het begin van het seizoen. 
De training kost 270 euro (aan begin van seizoen te voldoen). Daarnaast dient iedereen de boeken 
‘Schaaktalent ontwikkelen’ en ‘Schaakideeën’ te hebben (voor kortingsprijs van 15 euro per boek te 
koop bij de schaakacademie).  
We gaan er van uit dat iedere deelnemer Fritz (verkrijgbaar voor 12 euro) en/of Chessbase heeft. 
In de tweewekelijkse nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn staat beschreven wat we 
afgelopen seizoen in trainingen hebben gedaan: www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven. 
 
De trainingen zijn grotendeels op zondagen die in het KNSB-competitieweekeind vallen. 
De datumkeuze heeft te maken met beschikbaarheid van trainers en Denksportcentrum Apeldoorn. 
Datums: 17 september 2017, 8 oktober 2017, 5 november 2017, 26 november 2017, 17 december 
2017 (Meerkampen),  4 februari 2018. 11 maart 2018, 1 april 2018, 22 april 2018, 13 mei 2018 
(Thematoernooi). Reserve: 27 mei 2018. 
 
De twee jongste groepen trainen acht keer van 10.30 – 13.45 uur (kwartier pauze) en de twee oudste 
groepen acht keer van 14.00 – 17.15 uur (kwartier pauze). De vijfde training (meerkamp) en tiende 
training (thematoernooi) zijn gezamenlijk van 12 – 17.30 uur.  
 
Informatie staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  
Gedetailleerde informatie over de trainingen staat op: www.stertrainingen.nl.  
www.stertrainingen.nl/1-ster/1-apeldoorn-nico-zwirs-karel-van-delft 
www.stertrainingen.nl/2-ster-stap-34/2-apeldoorn-nico-zwirs-karel-van-delft 
www.stertrainingen.nl/3-ster-stap-45-of-rating-1500-1800/3-apeldoorn-nico-zwirs 
www.stertrainingen.nl/4-ster-stap-56-of-rating-1800-2100/4-apeldoorn-merijn-van-delft 
 
Aanmelden: uiterlijk 1 augustus via coördinator Karel van Delft, karel@kvdc.nl. 
Na 1 augustus stellen de trainers deelnemersgroepen samen. Deelnemers krijgen dan nader bericht. 
Vermeld bij aanmelden: naam, naam ouder/verzorger, adres, telefoon, mailadres, lid van club, 
niveau (Stappen, rating KNSB/jeugd), geboortedatum en eventuele vragen of opmerkingen. 
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Zaaloverzicht met examinator Tjapko Adams. 
 

 

 
Mads: concentratie. 

 
 



 
Deelnemers schaakschool Het Bolwerk met ouders en IM Thomas Beerdsen voor het examen. 
 
 

 
Stap 1-diploma voor Liv, Hugo, Veerle, Lois en Mads. 
 



 
Lois met diploma. 

 
Stappenexamen bij De Schaakmaat 
Jeugdleider van De Schaakmaat Jorinde Klungers meldt: 
 
Zo'n 20 kinderen deden 16 juni examen bij De Schaakmaat, waaronder een aantal kinderen van de 
schaakschool van Karel van Delft. Leuk om zo samen te werken! Van de Schaakmaat hebben Victor, 
Alexander, Ramses, Dylan en Joakim hun examen voor stap 1 gehaald, Eelco en Simon stap 2, Oscar 
stap 3 en Merijn en Katja stap 4. Een mooie prestatie. Op de slotavond op 30 juni krijgen zij hun 
diploma. 

 



 
Oefenen met stellingen uit ‘Opstapje’. 
 
 

 
Iedereen is lekker bezig met diverse dingen.  
 



 
Lasker – Loman. Zwart aan zet wint. Zie ook www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1267162.  
Tim Krabbé bespreekt het thema ook: https://timkr.home.xs4all.nl/admag/loman.htm,  
 
 

 
Herdersmat herhalen. Zie site ‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen Vuurboom. 
 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1267162
https://timkr.home.xs4all.nl/admag/loman.htm


 
IM Thomas Beerdsen geblinddoekt. 
 
 

 
Partij tegen Thomas Beerdsen via projectie zetten in programma Fritz. Kinderen voerden om de beurt zetten in. 
 



 
Samen overleggen over beste zet tegen Thomas Beerdsen. 
 

 

 
Laatste partij simultaan. Je mag elkaar helpen. 
 



 
Begin simultaan tegen Thomas Beerdsen. 

 
 

 
Duo Thijs en Mads. 
 



 
Lois en Mads. 
 
 

 
Hugo en Liv. 

 
 



Schaakschool Het Bolwerk Stap 1 diploma’s en bezoek IM Thomas Beerdsen 
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 77e training 14 juni (37e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal twaalf deelnemers. 
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Rondvraag. Terugblik Bolwerk Fair met videobeelden. Partij Hugo – 
vader Jeron via Fritz besproken. Stap 1 oefenen proefexamen via bladen en cdrom. Vrij schaken.  
Groep 16 uur: Vrij schaken. Stelling Lasker – Loman. Stap 2 H12, oef H stellingen en herhalen. Partij 
van Jorrit geanalyseerd. Vuurboom site: verdedigen tegen Herdersmat en oefeningen Stap 2 t/m 
‘mat in 1’. Vrij schaken.  

 
De 78e training 21 juni (38e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal twaalf deelnemers. 
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Terugblik Stappendiploma’s: vijf deelnemers Stap 1 gehaald. Applaus 
voor Hidde (5) die net één punt tekort kwam, maar heel goed zijn best had gedaan. Korte 
fragmenten film ‘Chess Fever’ (zie ook www.schaaktalent.nl – button ‘Leren schaken’ voor meer 
films). Gasttrainer IM Thomas Beerdsen: interview met hem, bespreking partij Beerdsen – Van den 
Doeland, team Bolwerk partij tegen Thomas Beerdsen (blind), simultaan door Thomas Beerdsen. 
Groep 16 uur: Vrij schaken. Stap 3 H1 inleiding openingsprincipes + zeven stellingen oef. A met 
herhalen. Analyse partij team Bolwerk – Thomas Beerdsen. Simultaan tegen Karel.  
 
Video gasttrainer IM Thomas Beerdsen: 
www.youtube.com/watch?v=7QX0VigSdFA&feature=youtu.be 
 
Bolwerk team - Beerdsen, Thomas  
Thomas blind  21.06.2017 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.Pc3 d6 5.0–0 Lg4 6.d3 Pd4 7.Lg5 c6 8.h3 Lxf3 9.gxf3 Dd7 10.Lxf6 gxf6 
11.Pe2 Dxh3 12.Pg3 h5 13.Te1 h4 14.Pf5 Pxf5 15.exf5 Tg8# 0–1 
 

 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=7QX0VigSdFA&feature=youtu.be


 

 
Tuinschaakspel. 

 
 

 
Snelschaken en praatschaak. 

 



 
Proefexamen maken. 

 
 

 
Schminken met Roxanne Truideman tijdens de Bolwerk Fair. Meer info: www.facebook.com/roxanne.truideman.5. 
 
 

http://www.facebook.com/roxanne.truideman.5


 
Folders schaakschool Het Bolwerk en beginnerscursus senioren. 
 
 

 
Raindrop Chess. 
 



Hugo filmt Nico en Karel. (foto Jeron Ponstijn) 

 

 
 
Nico Zwirs heeft in een van de simultaanpartijtjes 14...Tb6 gespeeld. Wit kan nu voordeel halen via tussenzet 
15. f3. Na 15. Lc7 creëert zwart tegenspel via de STUDT-regel (stuk aangevallen: Slaan, Tussenplaatsen, 
Uitwijken, Dekken, TEGENAANVAL) met 15...Df6. Wit is nu te laat met 16.f3, zwart staat beter. 
 

 

Bolwerk Fair: stand Schaakacademie Apeldoorn met mini-simultaans Nico Zwirs   
In Wijkcentrum Het Bolwerk was zaterdag 10 juni de tweede ‘Bolwerk Fair’. Op de informatiemarkt 
was Schaakacademie Apeldoorn present. Nico Zwirs gaf doorlopend mini-simultaans en speelde 
snelschaak (1-5 minuten) tegen het publiek. 
Karel van Delft gaf informatie over lessen en activiteiten van Schaakacademie Apeldoorn. 
Video: www.youtube.com/watch?v=dtBCUwCVFPM&feature=youtu.be  

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


 

 
 
 

 
 



 
 
Hugo maakt schaakspel met Playmobile  
Hugo Ponstijn leert schaken bij schaakschool Het Bolwerk. Hij heeft met Playmobile zelf een 
schaakspel gemaakt. Daarmee heeft hij partijen gespeeld met zijn vader Jeron. Het werd 2-2. 
De partij is genoteerd. Dat is leerzaam. Je kunt dan een partij later met elkaar bespreken en ook in 
een schaakcomputerprogramma invoeren om te analyseren. Bijvoorbeeld via de Fritz-cdrom of de 
gratis online site www.lichess.org.  
In de lessen van schaakschool Het Bolwerk bespraken we de partij. 
 

http://www.lichess.org/


 
Deelnemers van De Regenboog. (foto’s Chris Doornekamp) 
 

  
Asli, Jesse & Ruben. 

 
De Regenboog 2e bij NK schoolschaken middenbouw 
Chris Doornekamp meldt: 
 
Het schaakteam van De Regenboog heeft een prima prestatie geleverd door zaterdag 10 juni op 
het Nederlands kampioenschap voor basisscholen middenbouw de tweede prijs te winnen. Voor de 
NK finale in Nijmegen waren in totaal 30 scholenteams uit heel het land geplaatst. Er waren 
klassementen voor kleine (5-9 spelers), middelgrote (10-14 spelers) en grote teams (15-20 spelers). 
Het Regenboog team telde 14 schakers in de leeftijd van 6 tot 9 jaar en kwam dus uit in de middelste 
categorie. Na 7 speelronden en veel spannende schaakpartijtjes was duidelijk dat onze schakers 
op de tweede plaats van het erepodium mochten staan. De internationale IPS school uit Almere was 
in deze categorie de winnaar en de Hazesprong uit Nijmegen eindigde als derde. De Regenboog 
schakers hebben genoten van deze dag en namen trots de schaakbeker mee terug naar Apeldoorn! 
Namen teamleden: Finn, Jesse, Binck, Ruben, Mira, Asli, Roan, Thom, Sanne, Tom, Tristan, Jort, 
Sunaina en Oscar. 
Site De Regenboog www.schakenregenboog.nl.  
Video-impressie www.youtube.com/watch?v=XgM_X4zZ1v0&feature=youtu.be. 
Toernooi: www.schaken.nl/nieuws/titels-nk-bo-middenbouw-naar-wassenaar-almere-en-haarlem. 

http://www.schakenregenboog.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=XgM_X4zZ1v0&feature=youtu.be
http://www.schaken.nl/nieuws/titels-nk-bo-middenbouw-naar-wassenaar-almere-en-haarlem


 
Schoolschaakcompetitie op De Lettertuin in Ede. Competitie-indeling via Sevilla. 

 

 
 
Competities indelen met Sevilla 
Sevilla is een prima indelingsprogramma voor schoolschaakcompetities en clubcompetities. 
Je kunt het programma van J.P. Hendriks (JBF Software) gratis downloaden: 
www.jbfsoftware.com.  
Door de veelheid van mogelijkheden lijkt het programma ingewikkeld. 
Wedstrijdleider van BSG Cees Jan den Haan heeft een eenvoudige handleiding gemaakt.  
Deze handleiding kun je downloaden via www.bsg-bussum.nl/over/sevilla.  
Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Indelen%20met%20Sevilla.pdf.  
Zie voor een andere handleiding: www.schaakclubassen.nl/sevilla.php. 
Je kunt ook vragen stellen aan mensen die met het programma werken. Marco Beerdsen deelt 
bijvoorbeeld met Sevilla de competitie van Schaakstad Apeldoorn in. Karel van Delft gebruikt het 
programma voor schoolschaakcompetities. 
 

 

http://www.jbfsoftware.com/
http://www.bsg-bussum.nl/over/sevilla
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Indelen%20met%20Sevilla.pdf
http://www.schaakclubassen.nl/sevilla.php


Schaken is een vorm van hersengymnastiek voor ouderen 
‘Use it or lose it’ 
 

 

Folder leren schaken voor senioren in Het Bolwerk 
Senioren en andere volwassenen kunnen vanaf dit najaar beginnerscursussen schaken volgen. 
Schaken is een leuke vorm van hersengymnastiek, je blijft er mentaal fit door: ‘Lose it or use it.’ 
Het levert nieuwe contacten op. En je kunt gaan schaken met kennissen of kleinkinderen. 
Meer informatie en een folder kun je vinden via: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 

 

 
 

Leren schaken voor senioren in Het Bolwerk 
 
In Het Bolwerk is woensdagmorgen 13 september een gratis proefles 'Leren schaken voor senioren'. 
De proefles duurt van 10.30 - 11.45 uur.  
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De les is in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).  
Schaakleraar is Karel van Delft. 
 
Vanaf woensdag 20 september is er een cursus van acht wekelijkse lessen op hetzelfde tijdstip. 
Iedere deelnemer ontvangt het boekje 'Ik leer schaken' en extra informatie. 
Naast senioren zijn ook andere volwassenen welkom. 
De cursus kost 55 euro. 
 
Hersengymnastiek 
Schaken is gymnastiek voor het brein. Hersens zijn net als spieren. Als je ze niet gebruikt worden ze 
zo slap als  pap: ‘Use it or lose it.’  Wie regelmatig schaakt, blijft op oudere leeftijd mentaal fit.  
Door te schaken onderhouden oudere mensen sociale contacten. Ze  voelen zich daardoor prettiger, 
wat positief doorwerkt op hun fysieke gezondheid. 
 
Wat schaken voor ouderen betekent beschrijft Karel van Delft op de site van het Max Euwe Centrum: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein 
 
Aanmelden en informatie 
Contact is mogelijk door een e-mail te sturen naar Karel van Delft, karel@kvdc.nl.  
Persoonlijk contact kan ook via 06-22226928. 
Vermeld bij aanmelden graag: naam, leeftijd, adres, telefoon, emailadres en schaakniveau. 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein
mailto:karel@kvdc.nl


 
 
NK Lightning Chess Tilburg gewonnen door FM Hing Ting Lai, Apeldoorners in subtop 
Stefan Kuipers meldt: 
 
De finalegroep van het LBV NK Lightning Chess in Tilburg kende zaterdag 10 juni 16 sterk aan elkaar 
gewaagde spelers. Thomas Beerdsen, Max Warmerdam en Stefan Kuipers waren de spelers van 
MuConsult Apeldoorn die mochten strijden om de titel. Topfavoriet Hing Ting Lai stelde echter niet 
teleur en verdedigde zijn titel met 11,5 uit 15. Tweede werd de Duitser Christian Seel en Miguoel 
Admiraal pakte de derde plaats. Thomas kon het helaas net niet bijbenen en moest genoegen nemen 
met 9 punten en een gedeeld 4e plek. Stefan en Max hadden er met respectievelijk 8 en 5 punten 
ook meer van verwacht.   
Zie http://chess-results.com/tnr286471.aspx?lan=17&art=1&wi=821 voor de uitslagen van de 
finalepoule en andere finalepoules en voorrondes. 
Zie ook www.sgking.nl/nomen-est-omen-hing-ting-laithning-strikes-again 
 
 

 
 
Partijtje Kuipers en Beerdsen in Vught 
IM Stefan Kuipers heeft zijn partij tegen clubgenoot IM Thomas Beerdsen tijdens caféschaak in Vught 
17 juni gepubliceerd. Het was een offerfestival. Speel de partij na in een gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/6/17/Game195647312.html.  
Zie ook FB-site TricksOnly: www.facebook.com/TricksOnlyNL. 
 

Uitslagen Kroegloperstoernooi Amsterdam 
IM Stefan Kuipers en FM Sjef Rijnaarts gedeeld eerste. 
https://mariked.home.xs4all.nl 

http://chess-results.com/tnr286471.aspx?lan=17&art=1&wi=821
http://www.sgking.nl/nomen-est-omen-hing-ting-laithning-strikes-again
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/6/17/Game195647312.html
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://mariked.home.xs4all.nl/


 
Rick Lahaye.                 IM Merijn van Delft. 

 
Trainingskamp Merijn van Delft en Rick Lahaye tijdens ONK Dieren 
Merijn van Delft meldt: 
 
Bij het Open NK in Dieren zal ik dit jaar voor het eerst samen met Rick Lahaye een groep van tien 
jeugdspelers gaan begeleiden. Het coachen bij jeugdkampioenschappen bevalt al jaren goed, 
vandaar dat we het nu ook een keer bij een open toernooi uitproberen. We zitten met onze groep op 
de camping op 1,5 km van de toernooizaal. Er zijn nog drie plekken vrij, dus mocht je interesse 
hebben, stuur dan een berichtje naar merijnvandelft@gmail.com 
 
Zie ook 
http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2017/elf-grootmeesters-veel-buitenlanders-in-condigne-open-
nederlands-schaakkampioenschap  
 
 

 
 
 

Finale NK internetschaak 
Marco Beerdsen meldt: 
 
Het programma en de gespeelde partijen uit de Voorronden van het NK Internet staan op: 
http://www.schaken.nl/over-schaken/online-schaken/nk-internetschaak 

mailto:merijnvandelft@gmail.com
http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2017/elf-grootmeesters-veel-buitenlanders-in-condigne-open-nederlands-schaakkampioenschap
http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2017/elf-grootmeesters-veel-buitenlanders-in-condigne-open-nederlands-schaakkampioenschap
http://www.schaken.nl/over-schaken/online-schaken/nk-internetschaak


De finale wordt a.s. zaterdag 24 juni gespeeld op Playchess, vanaf 13.00 uur.  
Alle spelers spelen op een eigen locatie, en bij elke speler komt een arbiter langs om mee te kijken. 
Om de finales (en de voorronden) live te volgen moet je op Playchess inloggen en vervolgens naar de 
volgende ‘kamer’: 
Schaakclubs & Bonden / Nederland / Koninklijke  Nederlandse Schaakbond / Toernooien /   Room 1    
(zie onder)  
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
Partijverslag Aronian – Carlsen in Altibox Norway Chess 
Aronian heeft het 5e Altibox toernooi in Noorwegen gewonnen.  
Zie www.chess.com/news/aronian-wins-5th-altibox-norway-chess-tournament-4394. 
Zie verslag van Peter Doggers en foto’s van Maria Emelianova Lennart Ootes over briljante 
winstpartij van Levon Aronian op Magnus Carlsen 10 juni in Noorwegen: 
www.chess.com/news/view/aronian-beats-carlsen-in-dazzling-4th-round-norway-chess-4033 
De partij kun je in het artikel naspelen in een gameviewer. 
Meer info: 
Toernooi site http://norwaychess.no 
Chess.com www.chess.com/news  
GM Daniel King: http://videos.chessbase.com  
GM Daniel King YouTube kanaal: www.youtube.com/user/PowerPlayChess  
www.chess.com/news/strongest-tournament-of-2017-starts-tomorrow-3397  
www.chess.com/news/carlsen-one-game-away-from-losing-number-one-spot-5402 
 

Actuele ratings wereldtop 
www.2700chess.com 

 
 

 
 
Quote GM Vladimir Kramnik over vormverlies: ‘Keep on working.’ 
Interview met Peter Doggers (Chess.com) na overwinning op GM Magnus Carlsen in Noorwegen. 
www.youtube.com/watch?v=yUybpYGGZIs 

http://www.chess.com/news/aronian-wins-5th-altibox-norway-chess-tournament-4394
http://norwaychess.no/
http://www.chess.com/news
http://videos.chessbase.com/
http://www.youtube.com/user/PowerPlayChess
http://www.chess.com/news/strongest-tournament-of-2017-starts-tomorrow-3397
http://www.chess.com/news/carlsen-one-game-away-from-losing-number-one-spot-5402
http://www.2700chess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yUybpYGGZIs


 

  

   

 
  

2Doc: De stelling Van Foreest, een 

schaakfamilie 

Maandag 26 juni, 20.25 uur, NPO 2 

Een portret van een bijzondere schaakfamilie met zes kinderen van negen 

tot zeventien jaar die op topniveau schaken, mede dankzij thuisonderwijs. 

Hoe is het voor de kinderen, en hun ouders, om deze ambitieuze opvoeding 

bij te benen, vol te houden en waar te maken? De documentaire wordt in de 

week van het NK Schaken in Amsterdam (25 juni – 2 juli) uitgezonden. 

Jorden van Foreest (1999) zal aan dit kampioenschap deelnemen. 

 

  

Machteld van Foreest (2007) is misschien wel het grootste schaaktalent uit de 

familie 

 

De zes kinderen Van Foreest zijn buitengewoon getalenteerde schakers, goed getraind 

en al vanaf jonge leeftijd actief in de professionele schaakwereld. Hun ouders vinden dat 

de reguliere basisschool de kinderen niet voldoende biedt om hun talent zo goed 

 



mogelijk tot bloei te laten komen. Ze geven thuisonderwijs en de hierdoor vrijgekomen 

tijd wordt benut voor een serieuze schaakopleiding. Hun aanpak heeft al het nodige 

resultaat opgeleverd.   

  

Jorden (1999), de oudste, werd op zestienjarige leeftijd de jongste in Nederland geboren 

schaakgrootmeester. Vorig jaar zomer won hij met zeventien jaar het Nederlands 

Kampioenschap Schaken. Zijn jongere broer Lucas (2001) zit hem op de hielen; hij werd 

in 2011 Nederlands kampioen in de categorie ‘jongens onder de tien jaar’ en neemt 

volgend jaar deel aan de Challengers-groep van het Tata Steel Chess Tournament. 

Jongste en enige dochter Machteld (2007) lijkt in de voetsporen te treden van haar grote 

broers. Op zesjarige leeftijd werd ze Nederlands kampioen in de categorie ‘meisjes 

onder de tien jaar’ en ze geldt misschien wel als het grootste talent van de familie. 

  

Regie en samenstelling Thomas Doebele en Maarten Schmidt, geproduceerd door 

Schmidt & Doebele Filmcompagnie, in coproductie met VPRO, met steun van 

Mediafonds 

 

Uitzending: Maandag 26 juni om 20.25 uur op NPO 2 

 

 

Zie ook met video’s  

www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/familie-van-foreest.html  
 

 
Kalender   

- 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 (folder 

onder kalender) 
- 14-23 juli Leiden www.leidenchess.com  
- 15 t/m 21 juli Veteranen en Senioren kampioenschap Dieren (vanaf 17 juli zeskampen) 

www.seniorentoernooi.nl en www.schaken.nl/node/30812  
- 24 juli – 3 aug Condigne Open NK 2017 http://onk.schaakbond.nl  

Nieuwsbrief: http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2017/Condigne_Open_juni2017.pdf 
- 30 juli Santpoort Kroegloperstoernooi  www.santpoortsekroeglopertoernooi.nl. 
- 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 

 
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. 

http://www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/familie-van-foreest.html
http://www.hsgopen.nl/
http://www.novacollegechess.nl/home
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.leidenchess.com/
http://www.seniorentoernooi.nl/
http://onk.schaakbond.nl/
http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2017/Condigne_Open_juni2017.pdf
http://www.hztoernooi.nl/index.php/nl
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


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 

 

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 
 

http://www.schaken.nl/competitie-2017-2018
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
http://www.stertrainingen.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
http://www.deschaakmaat.nl/
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/
https://www.twitch.tv/tricksonly
https://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
https://www.youtube.com/channel/UCcHq4O0M_33Y8m0SHbejK9Q
https://www.facebook.com/TricksOnlyNL/
https://twitter.com/TricksOnlyNL
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/


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 

   
 

 

 

 

MEC-PLEINFESTIVAL 

ZATERDAG 8 JULI 2017 
  

De ChessQueens komen! 
 

 

Op zaterdag 8 juli organiseert het Max Euwe Centrum voor de 24e keer een groot 

schaakfestival op het Max Euweplein. 

 

Dit jaar met belangeloze medewerking van de ChessQueens, de beste schaaksters van 

Nederland. Recordkampioene Zhaoqin Peng, Tea Lanchava (tweevoudig Nederlands 

kampioene) en Bianca Muhren-De Jong zullen simultaans, klokseances en snelschaakshows 

geven. 

 

Jeugdige schakers kunnen doorlopende deelnemen aan de simultaans die gegeven worden 

door regionale jeugdtoppers. 

 

Daarnaast spelen enkele jeugdclubs uit de SGA een onderling toernooi, zodat er heel wat 

jeugdige schakers aanwezig zullen zijn. 

 

Iedereen kan – gratis! – meedoen, maar men kan zich voor slechts één activiteit (simultaan / 

klokseance) opgeven, zodat zoveel mogelijk geïnteresseerden aan de activiteiten mee kunnen 

doen. Graag per mail aanmelden! 

 
Het Max Euweplein zal op zaterdag 8 juli 

wederom één groot schaakfeest worden! 

 
Door sponsoring van de Ondernemersvereniging van het Max Euweplein is dit 24e 

Pleinfestival financieel mogelijk gemaakt. 

 

 

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
http://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
https://twitter.com/ApesApeldoorn
http://www.twitch.tv/videos/123979910


Max Euwe Centrum        020-6257017 

Max Euweplein 30a              euwemec@xs4all.nl 

1017 MB Amsterdam          www.maxeuwe.nl 

PROGRAMMA  

24e PLEINFESTIVAL  

ZATERDAG 8 JULI 2017 

 

12.00 – 14.15 uur 

 

Simultaan door   Zhaoqin Peng  

 

Klokseance door   Tea Lanchava 

 

Snelschaak door  Bianca Muhren-De Jong 

 

 

 

 

14.30 – 16.45 uur 

 

Simultaan door   Bianca Muhren-De Jong 

 

Klokseance door   Zhaoqin Peng 

 

Snelschaak door   Tea Lanchava 

 

 

 

Voor de simultaans, klokseances is opgave verplicht. Men kan zich per mail  

( neuwemec@xs4all.nl ) opgeven. Graag de voorkeur voor speelster en tijd vermelden.  

 

Wees er snel bij, want vol is vol! 

 

Voor het snelschaken en de jeugdhoek is opgave niet nodig. 

 

 

 

 

 

mailto:euwemec@xs4all.nl

