
           Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 53 – 5 juli 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 Thomas Beerdsen werd gedeeld eerste in het HSG Open in Hilversum. 
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53e 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 252 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 en BSO 
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 krijgt een aantal kinderen onder schooltijd een gratis proefles. 
De cursus kost doorgaans 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). 
In september begint bij voldoende belangstelling op maandagen een naschoolse beginnerscursus op de Hertog 
van Gelreschool. 
In september begint bij voldoende belangstelling op dinsdagen een beginnerscursus bij BSO ‘OOK bij Doomijn’ 
in Osseveld-Woudhuis. 

 

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 
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 
Mogelijk komt er nog een seniorencursus in de wijk Kerschoten. 

 

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.  
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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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Kijken naar de negenjarige Machteld in de film ‘De stelling van Foreest’. 
Zie uitzending gemist: www.uitzendinggemist.net/aflevering/397125/2doc.html.  

 

 
Uitleg door Karel en analyse via schaakprogramma Fritz van partij tussen oom Merijn (geblinddoekt) en Hidde. 
 
 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/397125/2doc.html


 
Lois maakte spontaan een lijst van goede acties van oom Merijn en Hidde. 
 
 

 
Op initiatief van de kinderen deden we mini-simultaans. Lois en Mads waren 28 juni aan de beurt. 
Video-impressie www.youtube.com/watch?v=puusLofepLc&feature=youtu.be. 

 

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


 
Veerle heeft een nieuwe schaakvorm ontdekt: stukken op verschillende manieren in de beginopstelling zetten. 
Dat is creatief. Ook al had wereldkampioen Bobby Fischer dat ook al bedacht. Het heet 960-schaak. Dat is omdat je op 
960 manieren je stukken in de beginopstelling kunt zetten. Zo voorkom je dat mensen openingstheorie gebruiken.  
Je kunt 960 schaak spelen via schaakprogramma Fritz en via www.lichess.org. 
 

 
Mini-simultaans door Liv en Hugo 5 juli. 

 

http://www.lichess.org/


 
Mini-simultaan door Liv. 
 

 

 
Mini-simultaan door Hugo. 

 
 



 
Karel en Hidde geven samen een simultaan. (foto Olga). 

 
Schaakschool Het Bolwerk speelt mini-simultaans en gaat komend seizoen door 
Schaakschool Het Bolwerk gaat komend seizoen door. We beginnen weer op woensdag 23 augustus. 
Er zijn dan drie groepjes, die om 13.30, 14.45 en 16.00 uur beginnen. De eerste groep is vooral voor 
kinderen die net beginnen. 
 
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. 
 
De 79e training 28 juni (39e dit seizoen) waren er twee groepjes met totaal twaalf deelnemers. 
Groep 13.30 uur: Vrij schaken. Fragmenten video gekeken over gasttraining IM Thomas Beerdsen. 
Fragmenten video gekeken ‘De Stelling van Foreest’. NK schaken site bekeken. Partij Merijn (blind) – 
Hidde besproken. Mini-simultaans door Lois en Mads.  
Groep 16 uur: Vrij schaken. Stap 3 H2, Inleiding aftrek- en dubbelschaak. Partij Karel HSG Open 
besproken. Ratings op www.fide.com. NK live bekeken nkschaken.nl. Geschaakt tegen Magnus 
Carlsen app. Veerle bedacht 960 schaak. 
 
De 80e training 5 juli (40e dit seizoen) was de laatste training dit seizoen. 
Er waren twee groepjes met totaal negen deelnemers. 
Groep 13.30 uur: Kinderen kregen een Schaakacademie-pen. Uitleg www.chess.com. Mini-simultaans 
door Liv en Hugo. Simultaan met uitleg door Karel en Hidde. 
Groep 16 uur: Samen partijen tegen www.lichess.org gespeeld met commentaar van Karel. Onderling 
Banterblitz gespeeld. Openingsvallen bekeken via site Marcel Lek (http://chessblog540.blogspot.nl) 
en https://thechessworld.com/articles/openings/openings-traps. Opzet van Colle-opening. 
Miniatuurpartij met bestrafte blunder uit boek ‘Chess Movies’ I van Bruce Pandolfini. 
 

We beginnen weer op woensdag 23 augustus. Goede zomer! 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
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Beter doorlopen dan slaan 
Mads Berendsen (6) besloot na een training met Hidde Weller (5) en Karel van Delft tegen zichzelf te 
schaken. Daarbij zorgde hij er voor dat hij met wit een behoorlijke aanval kreeg. Karel nam toen de 
zwarte stukken over. Hij manoeuvreerde de stukken zo dat Mads steeds thematische problemen 
kreeg voorgeschoteld. Karel stelde daarbij allerlei vragen die Mads hielpen bij het vinden van een 
zoekstrategie en het maken van plannetjes. In het eindspel kreeg Mads de keuze tussen slaan of 
doorschuiven van een pion. Slaan is lekker agressief, maar kan soms gelijk tot verlies leiden. Als Mads 
had doorgelopen, was zwart in zetdwang gekomen. Wit had dan makkelijk kunnen winnen. Een 
levensles! 
 



       
 
Schaken BSO ‘OOK bij Doomijn’ 
Buiten Schoolse Opvang leerlingen in de Apeldoornse wijken Osseveld en Woudhuis kunnen vanaf 
september een beginnerscursus schaken volgen. De BSO-organisatie ‘OOK bij Doomijn’ stuurt ouders 
van 170 kinderen een mail of ze hier aan deel willen nemen. De cursus wordt betaald vanuit het 
activiteitenbudget. De lessen worden gegeven door Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn.  
 
 
 

 
 

  
 
Films site Schaaktalent button ‘leren schaken’ 
Op de site www.schaaktalent.nl is een button ‘leren schaken’. 
Daar staan onder meer films en schaakprogramma’s die geschikt zijn voor beginnende schakers. 
Recent zijn er weer een paar film-links bijgekomen. 
Bijvoorbeeld ‘Chess Fever’ en ‘Knights of the South Bronx’. 
 

http://www.schaaktalent.nl/


 
Robin (links) en vader Gert (tweede van rechts) Reichardt werden gedeeld eerste in de B-groep. 
 

 

 
Thomas Beerdsen denkt. Volgens Henk Scholten krijg je daar koppijn van. 
 
 
 



 
IM Thomas Beerdsen versus Bas de Boer. 
 

 

 
Analyse Nienke van den Brink, Karel van Delft en Bas de Boer. 

 
 



 
GM Roeland Pruijssers speelde met de zwarte stukken remise tegen FM Rob Witt. 
 
 

 
Marco Beerdsen speelde mee in de vierkampen. 

 
 



 
Boekwinkeltje schaakpsychologie. 

 
Thomas Beerdsen gedeeld winnaar HSG Open 
IM Thomas Beerdsen is gedeeld winnaar geworden van het HSG Open in Hilversum.  
Dat werd 23, 45 en 25 juni gehouden in hotel Lapershoek. 
GM Roeland Pruijssers moest elo-punten inleveren. 
Zie de site www.hsgopen.nl voor onder meer de eindranglijsten.  
IM Thomas Beerdsen zond onderstaande analyse van zijn partij tegen IM Jan Willem van de Griendt: 
 
Beerdsen, Thomas (2455) - Van de Griendt, Jan Willem (2360) 
Hilversum (6.3), 25.06.2017 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.Pc3 Dc7 6.Ld3 Pf6 7.0–0 d6 8.f4 Le7 9.Kh1 0–0 10.De1 Pbd7 
11.b4!? De eerste nieuwe zet, en ziet er op het eerste gezicht wat raar uit. Het idee is om Pc5 te 
voorkomen en mijn loper op b2 te kunnen zetten. 11...Te8 12.Lb2 Lf8 13.Dh4 Db6 [13...h6 Voorkomt 
in ieder geval de dreiging op h7.] 14.e5 Dxd4 [14...dxe5 gaat ook niet: 15.fxe5 Pxe5 16.Pd5! (Niet 
meteen 16.Txf6 want nu heeft zwart tijd voor 16...Pxd3) 16...exd5 17.Txf6 En wit wint.] 15.Pa4 Dd5 
[15...Dxb4 De pion zomaar pakken gaat niet 16.exf6 g6 17.Lxg6 hxg6 (17...fxg6 18.f7+ Kxf7 19.Dxh7+ 
Lg7 20.Dxg7#) 18.Tf3 Db5 19.f5 Dxf5 20.Txf5 exf5±] 16.Tad1 [16.exf6 Meteen het stuk terugpakken 
kan ook, maar ik wilde de dame eerst nog verder opjagen.] 16...Dc6 Nu kan de dame na g6 niet 
meteen naar h5 om te ruilen. 17.exf6 g6 18.Tf3 Dd5 19.Th3 Dh5 20.De1 Dxh3 Dit dameoffer was 
verplicht, maar ik nam het te licht op. 21.gxh3 b5 22.Pc3 Lb7+ 23.Le4 Kost alweer een pion. 23...d5 
24.Lg2 Lxb4 25.a3 Lf8 26.h4 h5 27.Pe2 Tac8 28.Td2 Pb6 29.Le5 Pc4 30.Td3 Pxa3 31.Tg3 Ik offer nu de 
pionnen, in ruil voor een nieuwe koningsaanval. 31...Txc2 32.Lf3 Kh7 33.Pd4 Tb2 34.Lxh5? De zet zelf 
is goed, maar het idee erachter niet. 34...gxh5 35.Txa3 [Ik was namelijk van plan om 35.Dd1?? te 
spelen, wat helaas de dame verliest op 35...Tb1; 35.Dc3 Voorkomt alle tegenspel en zwart staat snel 
mat. 35...Tb1+] 35...Lxa3 36.Dd1 Kh6 [36...Lf8 Was nog de beste verdediging, maar ook hier wint 
wit.] 37.f5 exf5 38.Lf4+ Kg6 39.Dg1+ Kxf6 40.Dg5# 1–0 
 

 
 

http://www.hsgopen.nl/


 
 
Blindschaakpartij Merijn en Hidde 
Hidde Weller (5) heeft een blindschaakpartij tegen zijn oom IM Merijn van Delft gespeeld. 
Opa Karel van Delft noteerde de zetten en maakte foto’s. 
Hidde kwam op het idee omdat IM Thomas Beerdsen onlangs een blindpartij had gespeeld 
tegen zijn groep in een les van schaakschool Het Bolwerk.  
 
van Delft, Merijn - Weller, Hidde 
Blindschaak (Merijn blind), 26.06.2017 
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 De7 4.Pc3 Pc6 5.Lb5 Ld7 6.Pd5 Dd8 7.0–0 g6 8.dxe5 dxe5 9.Lxc6 bxc6 10.Pxe5 
cxd5 11.Dxd5 Le6 12.Dc6+ Ke7 13.Le3 Pf6 14.Lc5+ Dd6 15.Dxc7+ Pd7 16.Lxd6+ Kf6 17.Lxf8 Pxf8 
18.f4 Kg7 19.f5 Lc4 20.Dxc4 Pd7 21.Dxf7+ Kh6 22.Pxd7 Kg5 23.fxg6 Kh4 24.Df5 Thf8 25.g3# 1–0 
 
 

 
 

Artikelen Afek over Chess Informant 50th Jubilee Tourney 
GM Yochanan Afek heeft op de Chessbase site twee artikelen geschreven over het 
jubileumtoernooi van de Chess Informant. Met gameviewers. 
http://en.chessbase.com/post/chess-informant-jubilee-tourney 
http://en.chessbase.com/post/chess-informant-50th-jubilee-tourney-2 

http://en.chessbase.com/post/chess-informant-jubilee-tourney
http://en.chessbase.com/post/chess-informant-50th-jubilee-tourney-2


 
Snelschaaktoernooi voor duo’s op slotavond jeugdafdeling De Schaakmaat. 
 
 

 
Casper Wouters, jeugdkampioen van De Schaakmaat. 
 



Sharwan Boedhoe, een van de periodekampioenen. 
 

 

 
Scheidend jeugdleider Jorinde Klungers. 

 
 



Slotavond jeugd De Schaakmaat, vrijwilligers gezocht 
De jeugdafdeling van De Schaakmaat heeft het seizoen afgesloten met de traditionele slotavond. In 
wijkcentrum De Stolp speelden 30 jeugdleden en zes volwassenen vrijdagavond een zevenrondig 
snelschaaktoernooi voor duo’s. 
Tijdens de avond werden Stappendiploma’s uitgereikt. Ook werden periode- en seizoenkampioenen 
gehuldigd. Zij kregen medailles en bekers. 
Casper Wouters werd clubkampioen bij de jeugd. 
 
De jeugdafdeling is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zowel voor het lesgeven als voor 
organisatorische zaken. 
Jeugdleider Jorinde Klungers stopt wegens een nieuwe baan. Wie als vrijwilliger komend seizoen een 
bijdrage wil leveren kan haar mailen: jorindeklungers@gmail.com.  
 
Meer informatie: www.deschaakmaat.nl/index.php/jeugd.  
 
Jeugdkampioen Casper Wouters stuurde onderstaande partij. 
 
Casper Wouters (1789) – Tobias de Vries (1626)  
17.03.2017 [analyse Casper Wouters) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 6.Pf3 Pc6 7.Le3 De Boleslavsky variant 7...Db6 8.Lb5? is 
niet nodig aangezien zwart na [8.a3 Dxb2?? zwarts dame na 9.Pa4 ingesloten staat.] 8...a6 9.Lxc6 
bxc6 10.0–0 cxd4 11.Lxd4 c5 12.Lf2 Zwart heeft het centrum. Wit kan misschien iets met f4-f5 
proberen. 12...Dxb2? kan het beste beantwoord worden met 13. Le1 [12...Le7 rustig ontwikkelen 
was een betere optie.] 13.Dd2 [13.Le1 Tb8 14.f5 Le7 (14...Da3? is niet goed vanwege 15.fxe6 fxe6 
16.Pg5 Pxe5 17.Dh5+ g6 18.Dh4 Wit zet druk op de zwarte pion op h7 18...Lg7 19.Pxh7) 15.Tb1 Da3 
16.fxe6 fxe6 17.Pg5 Txb1 18.Pxe6 en het wordt eeuwig schaak] 13...Db6 14.f5 Le7 15.fxe6 [Hier was 
15.Tab1! iets beter. 15...Dd8 16.fxe6 fxe6 17.Pxd5 een paardoffer 17...exd5 18.Dxd5 Tb8 19.e6 Txb1 
20.Txb1 Pe5 om Dc6+ te voorkomen (20...Pf6 21.Dc6+ Kf8) 21.Dxe5 0–0 22.c4 en wit heeft een 
voordeeltje] 15...fxe6 Ook hier was Tab1 weer de beste zet, maar die vond ik niet. 16.Lh4 Lxh4 
17.Pxh4 Dd8 18.Pxd5 Zwart kan het paard niet slaan vanwege de dubbele aanval die ontstaat na 18. 
... exd5 19. Dxd5 18...Lb7 19.c4= Dxh4?? was een blunder.  Na [19...exd5 20.e6 Dxh4 (20...Pf6? 
21.Dg5) 21.exd7+ Kxd7 22.Tf4 Dd8 23.Tf7+ Kc8 24.Tb1 Lc6 25.Df4= Hier staat het gelijk. Wit heeft 
veel actievere stukken, maar zwart staat wel een loper voor.] 20.Pc7+ Kd8 21.Pxe6+ Ke8 22.Pxg7+ 
Kd8 23.Pe6+ Ke8 24.Tad1 De7 25.Pc7+ Kd8 staat wit gewonnen.  Wit koos hier voor het slaan van de 
toren: 26.Pxa8 [Hoewel 26.e6 Kxc7 27.Df4+ Kb6 28.Txd7 nog een stuk sterker is.] 26...Lxa8 En hier 
gaf wit een groot deel van zijn voordeel weg 27.Da5+??² [terwijl wit met 27.Db2 Kc7 28.e6 Dxe6 
29.Dxh8 een toren kan winnen.] 27...Kc8 en na 28.Tb1? staat zwart zelfs iets beter.  Dan moet zwart 
echter wel 28. ... De6 spelen! Na [28.Dxa6+ Lb7] 28...Lb7?? kan wit zijn toren offeren. Dit werd 
echter pas een zet later gezien. [28...De6] 29.Tfe1?? [29.Txb7 Kxb7 30.Tb1+]  
 

 
 
29...Tg8?? waardoor de partij een zet later [Na 29...De6 staat het weer helemaal gelijk. Dit werd 
gelukkig voor wit niet gespeeld,] 30.Txb7! in het voordeel van wit werd beslist: 30...Kxb7 31.Tb1+ 
Kc8 32.Dxa6+ Kd8 33.Da8+ Kc7 34.Tb7+ Kc6 35.Da6+ 1–0 

mailto:jorindeklungers@gmail.com
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/jeugd


 
GM Sipke Ernst wint via een dameoffer van GM Jorden van Foreest. 

 
Van Foreest, Jorden (2607) - Ernst, Sipke (2535)  
Deloitte NK Schaken Amsterdam (1), 26.06.2017 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d3 d6 6.a4 a6 7.0–0 La7 8.Lg5 h6 9.Le3 0–0 10.Pbd2 Pe7 
11.Ph4 c6 12.Lb3 Lg4 13.De1 g5 14.Phf3 Pg6 15.Lxa7 Txa7 16.De3 Ta8 17.Tfe1 Kg7 18.Pf1 Le6 19.Lc2 
Ph5 20.d4 g4 21.P3d2 Phf4 22.dxe5 dxe5 23.Ted1 Dg5 24.Dc5 b6 25.Dxb6 Tab8 26.Dxa6 Ph4 27.Pe3 
Txb2 28.g3 Ph3+ 29.Kf1 f5 30.Tab1 Dxe3 31.fxe3 fxe4+ 32.Pf3 Txf3+ 33.Ke1 Pg2+ 0–1 
 

 

 
GM Twan Burg mist een tussenzet tegen GM Erwin l’Ami. 

 
L'Ami, Erwin (2609) - Burg, Twan (2518)  
Deloitte NK Schaken Amsterdam (7), 02.07.2017 
1.Pf3 d5 2.e3 Pf6 3.b3 Lf5 4.Lb2 e6 5.Ld3 Lxd3 6.cxd3 Pbd7 7.Pc3 Ld6 8.h3 0–0 9.g4 c6 10.Pe2 De7 
11.Dc2 Tac8 12.g5 Ph5 13.d4 c5 14.Tc1 c4 [14...cxd4 15.Dxc8 Pc5] 15.bxc4 Txc4 16.Db1 Txc1+ 
17.Pxc1 f5 18.Pe2 f4 19.e4 dxe4 20.Dxe4 Df7 21.Pc3 Pb6 22.0–0 Df5 23.Dxf5 Txf5 24.Pe4 Lf8 25.Tc1 
Tb5 26.Tc2 g6 27.Kg2 Pd5 28.Lc1 Ta5 29.Pe5 Pg7 30.Tc8 1–0 



 
GM Erwin l’Ami speelde een dameoffer tegen GM Loek van Wely. 

 
L'Ami, Erwin (2609) - Van Wely, Loek (2674) 
Deloitte NK Schaken Amsterdam (2), 27.06.2017 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 d6 6.Le3 Pf6 7.f4 e5 8.Pf3 Pg4 9.Dd2 Pxe3 10.Dxe3 exf4 
11.Dxf4 Le7 12.0–0–0 0–0 13.Pd5 Te8 14.Kb1 Lf8 15.Lc4 Le6 16.Thf1 Tb8 17.Pg5 Pe5 18.Lb3 Le7 
19.Pf3 Lxd5 20.Pxe5 Lg5 21.Dxf7+ Lxf7 22.Pxf7 Dc7 23.Pxg5+ Kh8 24.Pf7+ Kg8 25.Pxd6+ Kh8 26.Pf7+ 
Kg8 27.Td8 De7 28.Txe8+ Txe8 29.Pd6+ Kh8 30.Pxe8 Dxe8 31.e5 h5 32.e6 Kh7 33.a4 b5 34.axb5 
Dxb5 35.Te1 Db4 36.c3 De7 37.Lc2+ Kg8 38.c4 Kf8 39.Lg6 h4 40.c5 Kg8 41.Lc2 Kf8 42.c6 Ke8 43.c7 
Dxc7 44.e7 Dc6 45.Te4 1–0 
 
 

 
 

Playchess uitzendingen in nieuwe vorm 
De uitzending op Playchess zijn vernieuwd. Woensdagavond 5 juli besprak IM Merijn van Delft de NK- 
partij Ernst – Burg. Je ziet nu diagrammen in de partijnotatie en je ziet de commentator live in beeld. 



 
 

 
 
NK schaken Van Wely en Haast kampioen 
GM Loek van Wely en WGM Anne Haast zijn Nederlands kampioen geworden. 
Beiden hadden daar een snelschaakbarrage voor nodig. 
Van Wely won van GM Sipke Ernst en Haas van IM-WGM Tea Lanchava. 
Partijen, interviews en informatie: www.nkschaken.nl 
Downloaden alle partijen: www.nkschaken.nl/Downloads 
GM Sipke Ernst kreeg de creativiteitsprijs voor zijn spel in het algemeen en 30…Dxe3 tegen GM 
Jorden van Foreest in het bijzonder. IM Stefan Kuipers gaat daar nog een verhaal over schrijven. 
IM Stefan Kuipers tekende ook voor het liveblog. 

http://www.nkschaken.nl/
http://www.nkschaken.nl/Downloads


 
 
Team De Flierefluiter wint NK caféschaak 
Merijn van Delft meldt: 
 
Afgelopen zaterdag hebben we met team De Flierefluiter uit Apeldoorn het NK voor schaakcafés 
gewonnen, zie www.nkschaken.nl/nk-schaakcafe. 
Zie ook: http://oud.schaakbond.nl/data/nk2017/nkschaakcafe/A/R7.html.  
Zelf had ik meteen in de eerste ronde een lekker potje tegen Manuel: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/7/3/Game630622796.html 
Mijn teamgenoten Tim Lammens, Erik Smit en Freddie van der Elburg waren ook prima op dreef en 
zodoende hadden we een lekker middagje in Amsterdam. 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 91 Max Euwe Centrum 
Het Max Euwe Centrum heeft nieuwsbrief 91 gepubliceerd. 
De site van het centrum is http://maxeuwe.nl. 
Op deze site kun je de nieuwsbrief als pdf lezen. Donateurs krijgen een papieren versie.  
Het Max Euwe Centrum in Amsterdam is een museum, ontmoetings- en kenniscentrum. 
Het is vernoemd naar de enige Nederlandse wereldkampioen schaken Max Euwe. 
Het magazine heeft onder meer aandacht voor de broers Jorden en Lucas van Foreest. 
GM Jorden van Foreest is uitgeroepen tot schaker van het jaar en zijn broer Lucas tot talent van het 
jaar. Ook is er aandacht voor het jaarlijkse Pleinfestival 8 juli). Zie ook de kalender.  

http://www.nkschaken.nl/nk-schaakcafe
http://oud.schaakbond.nl/data/nk2017/nkschaakcafe/A/R7.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/7/3/Game630622796.html
http://maxeuwe.nl/


 

 
 

 
 
Armeense kinderen creatiever via schoolschaak 
Schaken is in Armenië een verplicht schoolvak. Dat leidt tot resultaten. 
www.nporadio1.nl/buitenland/4494-armeens-kinderen-creatiever-dankzij-schaak-op-school  

 
Zie ook video van Karel van Delft over schoolschaken in Armenië:  
KVDC London Chess and Education Conference 2013 Aram Hajian 
www.youtube.com/watch?v=TpE_tzLi89g&feature=youtu.be 
 
Link naar PowerPoint lezing prof. Aram Hajian (Amerikaanse universiteit van Yerevan) 
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference - zie link ‘Lecture prof. Aram Hajian. 

http://www.nporadio1.nl/buitenland/4494-armeens-kinderen-creatiever-dankzij-schaak-op-school
http://www.youtube.com/watch?v=TpE_tzLi89g&feature=youtu.be
http://www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference


 
 
Quote GM Judith Polgár: ‘Without work, talent is lost’. 
GM Judith Polgar was 26 jaar de sterkste schaker ter wereld. 
Ze speelde bij de mannen in de toptien van de wereld. 
www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/queen-of-chess-judit-polg%C3%A1r-honoured-by-ucd-
student-society-1.3097937  

 
 
 

 

http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/queen-of-chess-judit-polg%C3%A1r-honoured-by-ucd-student-society-1.3097937
http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/queen-of-chess-judit-polg%C3%A1r-honoured-by-ucd-student-society-1.3097937


Kalender   
- 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 met 

informatie en simultaan Schaakacademie Apeldoorn 
- 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. 
 
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  

 
 

http://www.maxeuwe.nl/
http://www.leidenchess.com/
http://www.seniorentoernooi.nl/
http://www.schaken.nl/node/30812
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
http://www.schaken.nl/competitie-2017-2018
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
http://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 
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm  
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag  
 
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 

 
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 

   
 

 

 

 

MEC-PLEINFESTIVAL 

ZATERDAG 8 JULI 2017 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maccabiah met live partijen 5 – 14 juli 2017 
www.mchess.co.il  

 
Perscontacten: GM Yochanan Afek.  
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:euwemec@xs4all.nl
http://www.mchess.co.il/


 

 
 

 
 
Organisator Erick Takawira meldt: 
 
PRESS RELEASE  
THE SA OPEN CHESS CHAMPIONSHIPS 2017: DURBAN 
 
All roads in South African Chess lead to Durban which will be hosting the South African Open Chess 
Championships 2017.  The tournament will be run by the KZN Chess Association in conjunction with 
EThekwini Chess under the auspices of CHESS SA. SA Open will be held at Glenwood Boys High in 
Durban from the 14th to 22nd July 2017.  This event was last hosted in KZN in 1996, that is 21 years 
ago! 
The SA Open Chess Championships is a FIDE rated and flagship event on the South African chess 
calendar. It attracts players from other countries including International Masters and Grand Masters. 
The 2017 event is set to attract 400 players. 
 

  
 



India’s Chess Grandmaster Sahaj Grover has confirmed that he will be playing in the SA Chess Open 
in Durban. 
Speaking about the event, Erick Takawira, the KZN Chess Association President, remarked they were 
looking forward to welcoming chess players and accompanying families to the Province. They were 
finalizing preparations for what promises to be a great event. He was also grateful for the sponsors 
who have come on board to make the event a success. Sponsors include KZN Department of Sports & 
Recreation, LOTTO, Beier Group, Westville Hospital. 
Chess players from across the country as well as those outside South Africa are expected to attend 
this very important event in the South African chess calendar. India’s Chess Grandmaster Sahaj 
Grover and Dutch Grandmaster Sipke Ernst have already confirmed their participation in the SA Open 
2017 in Durban. They will be face stiff competition from the Top African International Masters in IM 
Watu Kobese (SA), IM Johannes Manyedi Mabusela (SA), IM Rodwell Makoto (Zimbabwe), IM Daniel 
Jere (Zambia), IM Chitumbo Mwali (Zambia), IM Providence Oatlhotse (Botswana), IM Erikson Suarez 
(Angola).  
KZN’s top players Nashlen Govindasamy and Joseph Mwale will give these masters a run for their 
money. Female sensation Women International Master Jesse February (SA) and WIM Epah Tembo 
(Zambia) will also battle for top honors in this prestigious event which has everything for everyone! 
The Championship section at the SA Open will have a grueling 11 rounds. Players eligible to take part 
in the Championship section are those with the Fide or SA chess rating of 1500 and higher. It will be a 
Fide-rated tournament with norm opportunities available. They will be a B section and C section as 
well. 
They will also be a SA Blitz Chess Championship on Tuesday 18th July which will be a 7 round Swiss 
event. In addition to this there is SA Rapid Chess championship on Thursday 20th July and Friday 21 
July. This will be a 7 round Swiss tournament played over 2 days with a rate of play at 15 minutes per 
side for entire game with additional 10 second increment. 
 The total prize money on offer across all sections, rating categories and age groups (including female 
and male) is R104 000. The grand first prize in the championship section is R20 000. During the event 
the Arbiters and Coaches’ Training seminars will also be held.    
For more info visit  www.saopen2017.co.za or www.chessa.co.za or call +27 73 434 8634 for 
enquiries. 
 
 

 
Erick Takawira (eigen foto Takawira). 

 

http://www.saopen2017.co.za/
http://www.chessa.co.za/

