
           Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 54 – 19 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. 

 

 
Schaakacademie Apeldoorn start met beginnerscursus schaken voor senioren. Foto: ‘schaken overdag’ in Dok Zuid. 
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54e 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. 
 

Les- en trainingsaanbod 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 cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Op basisschool Het Woudhuis krijgen leerlingen vrijdag 25 augustus een proefles.  
Maandag 4 september begint een beginnerscursus van tien lessen na schooltijd (15.30 -16.30 uur). 
Op basisschool de Hertog van Gelreschool begint maandag 4 september een beginnerscursus van twaalf lessen 
na schooltijd (14.10 - 15.00 uur). 
Bij BSO ‘OOK bij Doomijn’ in Osseveld-Woudhuis begint september bij voldoende animo op dinsdagmiddagen 
een beginnerscursus.  

 

Beginnerscursussen senioren in Het Bolwerk en de Groene Hoven 
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. 
In wijk Kerschoten komt in ontmoetingsplek de Groene Hoven bij voldoende belangstelling ook een 
beginnerscursus voor senioren. Informatie Inge van Dalen: i.vandalen@stimenz.nl, tel. 06-53174984. 

 

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.  

 

Online compacte training schaakpsychologie 
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype- en/of emailcontact (eventueel mondeling) met psycholoog drs. 
Karel van Delft. In de training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. 
Documentatie omvat o.a. e-book ‘Schaaktalent ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)  
en een analysevragenlijst.  Onderwerpen zijn onder meer: leren, zelfmanagement en informatieverwerking. 
De training is maatwerk en bedoeld voor spelers, trainers, coaches en ouders. 
Er zijn ook lezingen schaakpsychologie voor verenigingen. 
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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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Beginnerscursus 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. Schaakleraar is Karel van Delft. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De les is in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).  
Vanaf woensdag 20 september is er een cursus van acht wekelijkse lessen op hetzelfde tijdstip. 
Iedere deelnemer ontvangt het boekje 'Ik leer schaken'. De cursus kost 55 euro. 
 
Hersengymnastiek 
Schaken is een leuke uitdaging. 
Schaken is gymnastiek voor het brein.  
Schaken levert nieuwe contacten op.  
Schaken kun je met veel mensen doen. Bijvoorbeeld met kleinkinderen. 
Schaken kun je doen op een computer en via internet. 
 
Informatie en contact 
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, adres, telefoon en/of emailadres. 
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl en www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 
Artikel ‘Schaken als hersengymnastiek voor ouderen: use it or lose it’: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf 
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Schaken overdag in Dok Zuid 
Elke donderdagmorgen schaken senioren in Dok Zuid aan de Wormenseweg 460.  
‘Schaken overdag’ is van 9.15 – 12.00 uur. 
Het aantal deelnemers is ongeveer twintig. 
 
Het niveau loopt uiteen: van huisschaker tot gemiddelde clubspeler. 
Je speelt doorgaans tegen een tegenstander van ongeveer hetzelfde niveau.  
In de winterperiode spelen de deelnemers één partij per ochtend van 1.15 uur per persoon.  
In de zomerperiode zijn er twee rapidpartijen per ochtend. 
 
Alleen de zomervakantie is er vier weken geen schaken.  
De eerstkomende bijeenkomst is donderdag 31 augustus. 
Je kunt vier weken gratis meedoen om te kijken of het bevalt. 
 
Meer informatie staat op de site van De Schaakmaat: 
www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag.  
Coördinator is Jan van Ommen. 
 
‘Schaken overdag’ in Dok Zuid is verbonden met schaakvereniging De Schaakmaat. 
Om mee te doen hoef je geen lid van de vereniging te zijn. 
De kosten bedragen 45 euro per jaar voor leden van De Schaakmaat en 55 euro voor niet-leden.  
Betalen gaat in drie termijnen. Je kunt per termijn opzeggen. 
 
 

Schaken overdag in ’t Vogelnest 
Schaakstad Apeldoorn kent ook ‘Schaken overdag’, in buurtcentrum ’t Vogelnest, Spreeuwenweg 1A. 
De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. 
Meer informatie: www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm.  
Contactpersoon is Cees Pieterse. 
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Karel van Delft (links) en IM Merijn van Delft tijdens een lezing over schaakpsychologie op NK jeugd in Haarlem. 

 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft biedt een ‘Compacte online training schaakpsychologie’ aan. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de trainingsdeelnemer. 
Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, creativiteit, talentontwikkeling, 
communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een schaakcultuur opbouwen. 
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit 
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk. 
Deelnemers krijgen documentatie: 

- Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
- PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets) 
- Analysevragenlijst 
- Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ 
- Coaching video lijst 

De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk. 
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer. 
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl.  
 
Karel van Delft geeft ook lezingen bij organisaties en verenigingen. 
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops.  
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Kloksimultaan IM Tea Lanchava. 



 
Kloksimultaan IM Tea Lanchava. 

 
 

 
Partijanalyse Cees Visser en Arno Bezemer op smartphone met Chessbase app. 

 
 



Max Euwe Centrum Pleinfestival met Chess Queens 
Het 24e Max Euwe Centrum Pleinfestival werd zaterdag 8 juli gehouden op het Max Euwe plein in 
Amsterdam. 
Chess Queens GM Zhaoqin Peng, IM Tea Lanchava en WGM Bianca De Jong-Muhren gaven 
belangeloos simultaans en speelden snelschaak tegen het publiek. 
Daarnaast waren er nog onder meer jeugdactiviteiten. 
Video: www.youtube.com/watch?v=MbXXoONk8zY&feature=youtu.be.  
Site Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl.  
 
Lanchava, Tea - Visser, Cees 
MEC simultaan, 08.07.2017 
1.c4 c6 2.Pf3 d5 3.e3 Lg4 4.Db3 Dc7 5.Pe5 Lf5 6.Pc3 e6 7.Le2 Pf6 8.d4 Pbd7 9.f4 Le7 10.0–0 Pe4 
11.Lf3 h6 12.Pxe4 Lxe4 13.Lxe4 dxe4 14.Dc2 Pf6 15.g4 Ld6 16.c5 Lxe5 17.fxe5 Pxg4 18.h3 Pxe5 
19.dxe5 Dxe5 20.Kh1 0–0–0 21.a4 Td5 22.Ld2 Dg3 0–1 
 

 

 

 
NK creativiteitsprijs voor GM Sipke Ernst 
GM Sipke Ernst heeft de creativiteitsprijs op het NK gewonnen. 
Het artikel van IM Stefan Kuipers over de NK creativiteitsprijs staat op de NK-site. 
Zie www.nkschaken.nl/prof-van-der-maas-creativiteitsprijs. 
 
Over schaakonderzoek van prof. Han van der Maas (UVA) zie ook 
http://hvandermaas.socsci.uva.nl/Homepage_Han_van_der_Maas/Chess_Psychology.html.  

http://www.youtube.com/watch?v=MbXXoONk8zY&feature=youtu.be
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Zaal Seniorentoernooien in Dieren. 
 
 

 
Jacques Kuiper versus Henk Burg: remise. 

 



 
 
Condigne Open NK schaken en seniorentoernooien 
Het open NK en seniorentoernooien worden weer gehouden in Dieren: 
Van 15 t/m 21 juli Veteranen en Senioren kampioenschap Dieren (vanaf 17 juli zeskampen). 
Zie www.seniorentoernooi.nl. 
Van 24 juli t/m 3 aug Condigne Open NK 2017 http://onk.schaakbond.nl.  
In de hoofdgroep doen diverse Apeldoornse spelers mee. 
   
 
 
 

 
 
 
 

http://www.seniorentoernooi.nl/
http://onk.schaakbond.nl/


       
Beerdsen – Van Dael: 1-0.                                Van Delft – Gavrilov: 1-0. 

 

      
Nijboer – Van Delft: 0-1.               Kuipers – Shyam: 1-0. 
 
 

 
      Caglar – Pruijssers: 1-0. 

 
 
 



Apeldoorners op topborden in Leiden Chess Tournament 
Een aantal spelers van MuConsult Apeldoorn doet mee in het Leiden Chess Tournament: GM 
Roeland Pruijssers, IM Thomas Beerdsen, IM Stefan Kuipers, IM Merijn van Delft en FM Max 
Warmerdam. In het begin van het toernooi waren ze regelmatig op de topborden te zien en live te 
volgen op de toernooisite: www.leidenchess.com. 
Na ronde 5 staan FM Liam Vrolijk, IM Stefan Kuipers en IM Merijn van Delft met 4,5 uit 5 aan kop. 
Het toernooi is van 14 – 23 juli. Woensdag 19 juli is een rustdag. 
 
In ronde 2 kreeg Thomas Beerdsen een punt in de schoot geworpen. 
In ronde 3 versloeg Merijn van Delft de Russische GM Gavrilov die een paardzet mistte. 
In ronde 4 versloeg Merijn van Delft GM Friso Nijboer. Stefan Kuipers won van GM Sundar Shyam, 
die een fraaie verdediging mistte. Commentaar met een computer is makkelijk, maar het is soms 
mooi wat het digitale beest laat zien. Roeland Pruijssers beet in het stof tegen een 13-jarig Turks 
meisje. Dat roept herinneringen op aan die keer dat (toen IM) Sipke Ernst in Wijk aan Zee tegen een 
13-jarig Noors jongetje ging schaken (www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1272702).  
 
Hieronder diverse partijen, als gameviewer (gemaakt met Chessbase 14) en als tekst. 
 
Beerdsen, IM Thomas - van Dael, Siem  
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2941406.html 
van Delft, IM Merijn - Gavrilov, GM Alexei  
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2771328.html 
Nijboer, GM Friso - van Delft, IM Merijn  
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2457265.html 
Kuipers, IM Stefan - Shyam, GM Sundar  
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2854109.html 
Caglar, WFM Sila - Pruijssers, GM Roeland 
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game3035859.html 
 
Beerdsen, IM Thomas - van Dael, Siem  
Leiden Chess Tournament 2017 DC Leiden (2.6), 15.07.2017 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 d5 4.Da4 f6 5.d3 Lc5 6.b4 Lb6 7.exd5 Dxd5 8.c4 Dd6 9.c5 Lxc5 10.bxc5 Dxc5 11.La3 1–0 
 
van Delft, IM Merijn - Gavrilov, GM Alexei  
Leiden Chess Tournament 2017 DC Leiden (3.3), 16.07.2017 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Le7 4.Pgf3 Pf6 5.e5 Pfd7 6.Ld3 c5 7.c3 Pc6 8.0–0 a5 9.a4 cxd4 10.cxd4 Pb4 11.Lb1 b6 12.Te1 La6 
13.Pf1 Tc8 14.Ta3 b5 15.axb5 Lxb5 16.h4 Pc6 17.Lg5 h6 18.Lxe7 Dxe7 19.h5 Pb6 20.Pe3 Tb8 21.Dc1 Pc4 22.Pxc4 Lxc4 
23.Tc3 Tb6 24.b3 Lb5 25.Tc5 Kd7 26.Te3 Tc8 27.Tec3 Le2 28.Pd2 Dg5 29.Tg3 Df4 30.Txg7 Lxh5 31.Ld3 Dxd4 32.Lb5 Dxe5 
33.Pc4 Dxg7 34.Pxb6+ Kd8 35.Pxc8 Pd4 36.Df4 e5 37.Dh4+ Dg5 38.Dxg5+ hxg5 39.La4 Pe6 40.Tc1 d4 41.Pd6 d3 42.f3 g4 
43.Kf2 Pf4 44.Pe4 f5 45.Pd2 g3+ 46.Kf1 Ke7 47.Tc5 Kf6 48.Txa5 Lg6 49.Lc6 1–0 
 

Nijboer, GM Friso - van Delft, IM Merijn  
Leiden Chess Tournament 2017 DC Leiden (4.1), 17.07.2017 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le2 e5 7.Pb3 Le7 8.0–0 0–0 9.Le3 Le6 10.Dd3 Pbd7 11.Pd5 Lxd5 12.exd5 
Tc8 13.c4 Pe8 14.Dd2 f5 15.g3 b6 16.Tac1 a5 17.f3 Pc5 18.f4 Pxb3 19.axb3 exf4 20.Txf4 Lg5 21.Tf2 Lxe3 22.Dxe3 g6 23.g4 
Pg7 24.Tc3 Dc7 25.Dh6 fxg4 26.Lxg4 Dc5 27.De3 Tce8 28.Txf8+ Kxf8 29.Df2+ Dxf2+ 30.Kxf2 Te4 31.Le2 Pf5 32.Tf3 Th4 
33.h3 Kg7 34.Lf1 Kf6 35.b4 axb4 36.Tb3 Ke5 37.Txb4 Tf4+ 38.Kg1 Pg3 39.Lg2 Pe2+ 40.Kh1 Tf2 41.Txb6 Pf4 42.c5 0–1 
 

Kuipers, IM Stefan - Shyam, GM Sundar  
Leiden Chess Tournament 2017 DC Leiden (4.4), 17.07.2017 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.d3 d6 6.c3 g6 7.0–0 Lg7 8.Pbd2 0–0 9.Te1 Te8 10.h3 h6 11.Pf1 b5 12.Lc2 d5 13.De2 
Le6 14.a4 b4 15.P1d2 Tb8 16.a5 b3 17.Lxb3 dxe4 18.dxe4 Txb3 19.Pxb3 Lxb3 20.Ta3 Le6 21.Dxa6 Da8 22.De2 Tb8 23.a6 
Pe8 24.a7 Tb7 25.Le3 Pd6 26.Da6 Pd8 27.Td1 Txb2 28.Lc5 Lc4 29.Da5 Le2 30.Td5 Lf8 31.Lb4 Lxf3 32.gxf3 Pe6 33.Txd6 cxd6 
34.Db6 Pf4 35.Db8 Pxh3+ 36.Kh2 Txf2+ 37.Kxh3 Txf3+ 38.Kg2 Dxe4 39.Dxf8+ Kh7 40.Dh8+ 1–0 
 

Caglar, WFM Sila - Pruijssers, GM Roeland 
Leiden Chess Tournament 2017 DC Leiden (4.5), 17.07.2017 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 c6 5.a4 Pf6 6.Lc4 0–0 7.0–0 d5 8.exd5 cxd5 9.Lb3 Pc6 10.h3 e6 11.Te1 Db6 12.Tb1 Ld7 
13.Lg5 h6 14.Lf4 Tfc8 15.Pe5 Le8 16.Pxc6 bxc6 17.Dd2 Kh7 18.Le5 Pd7 19.Lxg7 Kxg7 20.Tbd1 a5 21.h4 h5 22.Pe2 Dd8 23.g3 
c5 24.c4 dxc4 25.Lxc4 Pb6 26.Lb5 Pxa4 27.Lxe8 Dxe8 28.Pf4 Td8 29.d5 Tab8 30.Pxh5+ gxh5 31.Dg5+ Kf8 32.dxe6 fxe6 
33.Df6+ Kg8 34.Txd8 Txd8 35.Txe6 Df8 36.Dg5+ Kh7 1–0 

 

http://www.leidenchess.com/
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1272702
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2941406.html
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2771328.html
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2457265.html
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game2854109.html
http://www.viewchess.com/cbreader/2017/7/18/Game3035859.html


 
 

FIDE-reglement aangepast 
KNSB-medewerker Sacha Schiermeier meldt: 
  

Per  1 juli 2017 is het FIDE-reglement ‘Regels voor het schaakspel’ aangepast. 
Kort samengevat zijn er de volgende veranderingen:  
= Als wordt begonnen met een verkeerde beginstelling moet de partij opnieuw gestart worden ook 
na 10 zetten.  
= Als een partij begonnen is met verwisselde kleuren en er zijn minder dan 10 zetten gedaan dan 
moet er opnieuw begonnen worden, bij 10 zetten of meer is het doorspelen. 
= Een onreglementaire zet moet ook teruggezet worden, zelfs als er meer dan 10 zetten daarna zijn 
gespeeld.  
= Er zijn een paar onreglementaire zetten bijgekomen zoals: 
- zetten met twee handen (rokeren, slaan, promotie) 
- indrukken van de klok zonder te zetten 

In al deze gevallen wordt bij de 1ste keer 2 minuten tijdstraf gegeven. Een tweede keer uitvoeren van 
dezelfde of een van de andere  hierboven genoemde onreglementaire handelingen wordt bestraft 
met verlies. 
  

Wie nog niet beschikt over de nieuwste vertaling kan deze downloaden via: 
http://www.schaakbond.nl/voor-schakers/reglementen-en-regelingen/handboek-knsb/schaakregels 

Wilt u een uitgeprint exemplaar, dan kunt u een boekje aanschaffen voor €5,- bij de Schaakbond 
(stuur hiervoor een mail naar sschiermeier@schaakbond.nl). 
  

Tijdens het ONK is er een tweedaagse cursus Scheidsrechter-1 op maandag 31 juli en dinsdagavond 1 
augustus van 19.00 - 21.00 uur. Behalve voor beginnende arbiters is dit ook interessant voor schakers 
die meer over de FIDE-spelregels willen leren. Elke deelnemer die beide avonden bijwoont ontvangt 
een certificaat Scheidsrechter-1. 
Zie http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2017/Condigne_Open_juni2017.pdf.  
  
Mocht u niet meer actief zijn als arbiter en wilt u geen mail meer ontvangen over dit onderwerp. Wilt 
u mij dit dan laten weten zodat ik u kan uitschrijven.  
  
Met vriendelijke groet,  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND  
  
Sacha Schiermeier  
023-5254025 (algemeen tel.nr. Bondsbureau)  
Bereikbaar  
Ma 9.00-13.30  
Di 9.00-13.30  
Wo 9.00-11.00  
Do 9.00-11.00  
Vrij 9.00-11.00  
 
 
 

http://www.schaakbond.nl/voor-schakers/reglementen-en-regelingen/handboek-knsb/schaakregels
mailto:sschiermeier@schaakbond.nl
http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2017/Condigne_Open_juni2017.pdf


 
 

 
 

 
 
IM Stefan Kuipers op Lichess door 2900 ratinggrens tactiekopgaven  
Stefan Kuipers meldt op Facebook dat hij op de (gratis) site www.lichess.org bij het oplossen van 
tactiekopgaven door de magische 2900 ratinggrens heen is gegaan.  
Het was leuk en hij heeft zijn patroonherkenning en rekenvaardigheden behoorlijk verbeterd. 
Zie www.facebook.com/TricksOnlyNL. 
In een twee uur durende video lost Stefan Kuipers een aantal opgaven op waardoor hij de 2900-
grens doorbrak. Daarbij neemt hij de kijker mee in zijn denkproces. 
Zie www.youtube.com/watch?v=Oit-WcrGRy4.  

http://www.lichess.org/
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
http://www.youtube.com/watch?v=Oit-WcrGRy4


 
 

Griekse gift tijdens Maccabiah Games 
Perscoördinator GM Yochanan Afek attendeert op interessante schaakpartijen die zijn gespeeld in de 
Maccabiah games. Het toernooi werd van 5 – 14 juli gehouden in Jeruzalem.  
De eerste ronde bracht een partij met een ‘Griekse gift’. 
De partij staat in een gameviewer in een artikel dat Afek heeft geschreven in Chessbase news: 
http://en.chessbase.com/post/brilliancies-at-the-20th-maccabiah.  
Op de site www.mchess.co.il zijn partijen te downloaden. 
Informatie over de Maccabiah Games: https://en.wikipedia.org/wiki/Maccabiah_Games. 
Zie ook Facebook pagina van Yochanan Afek: www.facebook.com/search/top/?q=yochanan%20afek.  
 
 

 
 
Tim Krabbé over schaakrecords  
Een mooie verzameling stellingen en partijen omtrent schaakrecords. 
Zie https://timkr.home.xs4all.nl/records/records.htm. 
Krabbé schreef jarenlang een schaakcolumn in het Algemeen Dagblad. Het is een ware schatkamer 
aan schaakinzichten: https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html.  
  

http://en.chessbase.com/post/brilliancies-at-the-20th-maccabiah
http://www.mchess.co.il/
https://en.wikipedia.org/wiki/Maccabiah_Games
http://www.facebook.com/search/top/?q=yochanan%20afek
https://timkr.home.xs4all.nl/records/records.htm
https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html


 
 
Kasparov weer achter het bord en zijn visie op artificiële intelligentie en creativiteit 
Voormalig wereldkampioen Gary Kasparov verschijnt weer achter het bord. 
Dat gebeurt van 14 tot 19 augustus tijdens een blitz- en rapidtoernooi in Saint Louis (USA). 
http://en.chessbase.com/post/breaking-news-garry-kasparov-returns-to-competition 
www.chess.com/news/breaking-kasparov-wild-card-for-saint-louis-rapid-blitz-7097  
www.nrc.nl/nieuws/2017/07/07/de-politiek-is-even-bijzaak-voor-het-genie-kasparov-11692452-
a1565861 
http://grandchesstour.org/news-press-release-2017-sinquefield-cup/historic-sinquefield-cup-brings-
top-world-chess-talent-saint 
 

 
 
In een interview met Tyler besprak Kasparov enige tijd geleden onder meer artificiële intelligentie. 
Zie voor audio-weergave: https://soundcloud.com/conversationswithtyler/garry-kasparov-
ai?utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Facebook&utm_content=https
%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fconversationswithtyler%2Fgarry-kasparov-ai  
Zie voor uitgeschreven tekst: https://medium.com/conversations-with-tyler/garry-kasparov-tyler-
cowen-chess-iq-ai-putin-3bf28baf4dba  
 
site Kasparov: www.kasparov.com. 

http://en.chessbase.com/post/breaking-news-garry-kasparov-returns-to-competition
http://www.chess.com/news/breaking-kasparov-wild-card-for-saint-louis-rapid-blitz-7097
http://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/07/de-politiek-is-even-bijzaak-voor-het-genie-kasparov-11692452-a1565861
http://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/07/de-politiek-is-even-bijzaak-voor-het-genie-kasparov-11692452-a1565861
http://grandchesstour.org/news-press-release-2017-sinquefield-cup/historic-sinquefield-cup-brings-top-world-chess-talent-saint
http://grandchesstour.org/news-press-release-2017-sinquefield-cup/historic-sinquefield-cup-brings-top-world-chess-talent-saint
https://soundcloud.com/conversationswithtyler/garry-kasparov-ai?utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Facebook&utm_content=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fconversationswithtyler%2Fgarry-kasparov-ai
https://soundcloud.com/conversationswithtyler/garry-kasparov-ai?utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Facebook&utm_content=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fconversationswithtyler%2Fgarry-kasparov-ai
https://soundcloud.com/conversationswithtyler/garry-kasparov-ai?utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Facebook&utm_content=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fconversationswithtyler%2Fgarry-kasparov-ai
https://medium.com/conversations-with-tyler/garry-kasparov-tyler-cowen-chess-iq-ai-putin-3bf28baf4dba
https://medium.com/conversations-with-tyler/garry-kasparov-tyler-cowen-chess-iq-ai-putin-3bf28baf4dba
http://www.kasparov.com/


 
 

 



Quote GM Jacob Aagaard: ‘Practising looking for ideas will elevate most people’s playing 
strenght more than anything else.’ 
‘I recommend that anyone who wants to improve their calculation should start with practising 
slowing down and looking. It is not easy to do. Our monkey brain wants to run away for bananas all 
the time.’  
Dit schrijft GM Jacob Aagaard in zijn nieuwste boek ‘Grandmaster Preparation - Thinking inside the 
box’ (pagina 161). 
Zie voor het boek (met inhoudsopgave en preview): 
www.qualitychess.co.uk/products/2/154/grandmaster_preparation_-
_thinking_inside_the_box_by_jacob_aagaard 
www.newinchess.com/grandmaster-preparation-thinking-inside-the-box  
 
Aagaard bespreekt in het boek een reeks psychologische thema’s op het gebied van trainen, denken 
en zelfmanagement. Hij combineert dat met tal van praktijkvoorbeelden en partijanalyses. 
 
In hoofdstuk 7 ‘What is calculation?’ bespreekt Aagaard het boek ‘Thinking, Fast en Slow’ van 
psycholoog Daniel Kahneman, die in 2002 de Nobelprijs voor de economie ontving wegens zijn 
onderzoek naar beslissingen nemen (decision making). Dit boek gaat onder meer over 
denkprocessen (bewust en onbewust) en patroonherkenning. Schakers kunnen volgens Aagaard veel 
leren van dit boek: ‘It is the chess book of the decade – without being a chess book at all.’ 
Lezing Daniel Kahneman over zijn boek: www.youtube.com/watch?v=CjVQJdIrDJ0. 
 
Aagaard bespreekt keer op keer het ontwikkelen van productief denken. Hij reikt daartoe diverse 
technieken aan. Essentieel is een goede mindset. Op pagina 181 stelt hij: ‘Happiness is always a 
possible choice. I firmly believe that there is nothing you can do with negatieve emotions that I 
cannot do at least equally well with a positive approach!’ 
In de psychologie is er een stroming die dat systematisch onderzoekt: ‘Positive psychology’.  
Zie bijvoorbeeld de TED-lezing van Martin Seligman: 
www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology?language=nl. 
 
Mensen zijn niet gemaakt om te schaken, vertelt Aagaard. Maar daar is iets aan te doen. 
Dat begint bij inzicht en leidt tot het oefenen van productieve routines. 
Hij schrijft (pagina 195): ‘Water always follows the easiest path and we have a tendency to do the 
same. If our glorious idea meets resistance, we are more likely to abandon it than fight for it. It is in 
our nature, I suppose. But as argued before, we were not created to play chess. We have to twist our 
nature to make it work – reprogram ourselves, so that we notice resistance and use it as a trigger to 
look for candidates.’ 
Wat Aagaard hier schrijft raakt het thema ‘cognitieve biases’ (structurele denkfouten).  
Zie hiervoor https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias (met link naar lijst biases). 
Zie over mentale herstructurering ook het artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’: 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk.  
 
Over de relatie taal en schaken zegt Aagaard: ‘I am of the opinion that you cannot truly understand 
an abstract concept if you do not have a precise language for it.’ (pagina 241). 
Trainingsadvies Karel van Delft: maak van thematische stellingen diagrammen (jpegjes) en formuleer 
in de naam van het jpegje de essentie in woorden.  
 
Of Aagaard nou gelijk in alles heeft, is niet zo belangrijk. Hij stelt kwesties aan de orde die het 
overdenken waard zijn.  
Eerst de juiste vragen stellen en dan zelf gaan nadenken, experimenteren en ervaren hoe je daar zelf 
over denkt (‘je eigen puzzeltje leggen’). En dan maar oefenen en beter worden. 

 
Site Aagaard: www.jacobaagaard.com.  
 
Video Aagaard interviewt GM Artur Yusupov (35 min): www.youtube.com/watch?v=gPSdUQX-rxk.  

http://www.qualitychess.co.uk/products/2/154/grandmaster_preparation_-_thinking_inside_the_box_by_jacob_aagaard/
http://www.qualitychess.co.uk/products/2/154/grandmaster_preparation_-_thinking_inside_the_box_by_jacob_aagaard/
http://www.newinchess.com/grandmaster-preparation-thinking-inside-the-box
http://www.youtube.com/watch?v=CjVQJdIrDJ0
http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology?language=nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
http://www.jacobaagaard.com/
http://www.youtube.com/watch?v=gPSdUQX-rxk


 
Kalender   

- 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 2017 – 2018  Zie ook overzicht onder aan deze kalender. 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/34-osbo-jeugdkalender-2017-2018-dd-19-7-2017  
 

Nieuw initiatief jeugdtoernooien: 
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers 

 

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.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://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/34-osbo-jeugdkalender-2017-2018-dd-19-7-2017
http://www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers
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 
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Zie ook volgende pagina.  



 
 

 


