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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. 

 

 
Beginnerscursus senioren in Het Bolwerk: een nieuwe hobby, beter leren schaken, leuk om met je kleindochters te doen. 
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59e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn  
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers 
schaaknieuws. 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 273  abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (525 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  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.  

 

Beginnerscursussen op basisscholen en BSO 
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van veelal tien 
lessen van een uur. De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. 
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Op basisschool Het Woudhuis begon 2 oktober een beginnerscursus van tien lessen met acht deelnemers. 
Op basisschool de Hertog van Gelreschool is maandag 4 september een beginnerscursus begonnen van twaalf 
lessen na schooltijd (14.10 - 15.00 uur). Er zijn 27 deelnemers. 
Bij BSO ‘OOK bij Doomijn’ in Osseveld-Woudhuis begint bij voldoende animo een beginnerscursus.  

 

Beginnerscursussen senioren in Het Bolwerk  
Woensdagmorgen 20 september begon een cursus voor senioren in Het Bolwerk. De wekelijkse lessen duren 
van 10.30 tot 11.45 uur. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het boekje ‘Ik leer schaken’. Schaakleraar is 
Karel van Delft. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 

 

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 cursus schaakpsychologie 
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- 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 tevens lezingen en 
trainingen schaakpsychologie voor verenigingen. 
De training is ook in het Engels: www.chesstalent.com/compact-online-training-chess-psychology.  

 

Privétrainingen 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.  
 

Boeken schaakpsychologie 
Previews: www.schaaktalent.nl.  
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Dries Wedda (links) en Bas de Boer tijdens Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn. 

 
Stertrainingsdeelnemers Bas de Boer en Dries Wedda geplaatst voor NK jeugd 
Stertrainingsdeelnemers Bas de Boer en Dries Wedda hebben zich in een toernooi in Meppel 
gekwalificeerd voor het NK jeugd in 2018. Zie www.meppelaanzet.nl. 
 
De Boer, Bas - Hofstra, Remmelt  1e kwalificatie (3), 23.09.2017 
1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.cxd5 Dxd5 4.Pc3 Dd8 5.e4 Pc6 6.Pf3 Lg4 7.d5 Lxf3 8.gxf3 Pe5 9.f4 Peg4 10.e5 e6 11.exf6 
Pxf6 12.Lb5+ c6 13.dxc6 Ke7 14.Le3 Dc7 15.Lc5+ Dd6 16.Dxd6+ 1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/4/Game5387000.html 
 
Van Hoorn, Geert - De Boer, Bas  1e Kwalificatie 2017 (5), 24.09.2017 [de Boer, Bas] 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 g6 4.Pf3 Lg7 5.Lb5 Pd4 6.0–0 a6 7.Lc4 b5 8.Ld5 Ta7 9.d3 e6 10.Lb3 d5 11.exd5 exd5 
12.Te1+ Pe7 13.Pxd5 0–0 14.Pxe7+ Txe7 15.Le3 [15.Txe7 Dxe7 16.c3 (16.Ld2) 16...Pxb3 17.axb3 Te8 18.Ld2] 
15...Lg4 16.Lxd4 Lxd4+ 17.Kh1 Lxb2 18.Txe7 Dxe7 19.De1 Db7 20.Tb1 Lxf3 21.Txb2 Lxg2+ 22.Kg1 c4 23.Dg3 
Ld5 24.dxc4 bxc4 25.Lxc4 Da7+ 0–1 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/4/Game5749703.html 
 
Wedda, Dries - Bruggink, Tycho Kwalificatie NK B (3), 23.09.2017 [Wedda, Dries] 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Pge2 De7 8.f3 Lg7 9.Pg3 0–0 10.Le2 b6 11.0–0 La6 
12.a4 Lxe2 13.Dxe2 Pbd7 14.Lf4 Pe8 15.Dd2 Pe5 16.b3 Pd7 17.Pge2 Pc7 18.Lh6 a6 19.Lxg7 Kxg7 20.f4 [Hier zit 
ik veel te vroeg in tijdnood, maar ik speelde ook het hele middenspel verkeerd.] 20...Df6 21.Tae1 Tfe8 22.Pg3? 
[22.e5! dxe5 23.f5 thematisch] 22...Dd8? [22...Dd4+ 23.Dxd4+ cxd4 24.Pce2 d3 25.Pd4 Pc5 en wit heeft geen 
makkelijke stelling met veel zwaktes.] 23.Tf3 b5 24.e5! [Nu wel met een verbeterde versie van 22.e5.] 
24...dxe5 25.f5 Pf6 26.d6 b4 27.Pce4 Pcd5 28.Pxf6 Pxf6 29.fxg6 hxg6 30.Dg5 Pg8 31.Pf5+ Kf8 32.Pe7?! 
[32.Ph6! leek mij een te mooie zet om goed te zijn.] 32...Pxe7 33.Dh6+?! [Snel gespeeld om meer dan 15 sec op 
de klok te krijgen.] [33.Df6 en zwart kan f7 niet meer dekken.] 33...Kg8 34.Th3 f6 35.dxe7?? [35.Dh7+ Kf8 
36.dxe7+ Txe7 37.Dxg6 wint door de dreiging van Th8.] 35...Txe7 36.Tf1 Tg7 37.Txf6! Dxf6 38.Dh8+ Kf7 
39.Dxa8 Dd6?? [39...e4!= en wit kan niet meer goed de aanval voortzetten.] 40.Tf3+ Ke6 41.Dc8+ Dd7 
42.Dxa6+ Dd6 43.Tf6+ Kxf6 44.Dxd6+ 1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/4/Game4002296.html 
 
Wedda, Dries - Waardenburg, Marlinde  Kwalificatie NK B (1), 22.09.2017 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.f3 c5 4.d5 d6 5.e4 Lg7 6.Pc3 0–0 7.Pge2 a6 8.Pg3 e6 9.a4 exd5 10.cxd5 Pbd7 11.Le2 Te8 
12.0–0 h6 13.Le3 Ph7 14.Dd2 h5 15.Ph1 Pdf8 16.Pf2 f5 17.a5 De7 18.Ld3 Pf6 19.Tfe1 Df7 20.Lf4 Td8 21.Pa4 
fxe4 22.fxe4 Ld7 23.Pb6 Ta7 24.Lxd6 Lb5 25.Lxc5 Lxd3 26.Dxd3 P6h7 27.Tad1 Pf6 28.e5 Pg4 29.Pxg4 hxg4 
30.Le3 Ph7 31.e6 Dc7 32.d6 1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/4/Game4215906.html 
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Samen partijtje tegen Schaken is Cool. Om de beurt bedient een leerling de laptop. 
 
 

 
Karel kijkt toe bij minigames en geeft tips. (foto moeder Olga) 
 
 



 
Live partij Aronian - Ding naspelen en zo loop van de stukken en slaan leren. 

 
 

 
Mads en Liv demonstreren Herdersmat.  
Video: www.youtube.com/watch?v=f_U04LfptcI&feature=youtu.be 

 

http://Video:%20www.youtube.com/watch?v=f_U04LfptcI&feature=youtu.be


 
In Tutor 2 is zijn meerkeuzevragen over de Drie Gouden Regels van de Opening. (fotograaf één van de kinderen) 

 
 

 
Dubbele aanval in Chessmatec. (fotograaf onbekend, de kinderen maken om beurten foto’s) 
 
 



 
Elke zet maak je een plan. Als je een plan maakt, kies je een doel. Bijvoorbeeld promotie van de pion verhinderen. 
 

Schaakschool Het Bolwerk: leren schaken via partij Aronian - Ding  
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.  
Schaakleraar is Karel van Delft. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 27 september de zesde training van dit seizoen. 
Er waren tien deelnemers.  
 
Verslag 13.30 groep: Minigames spelen. Boekje Ik leer schaken. Chessmatec oefenen. Partij Aronian – 
Ding live, verteld over schaken over de hele wereld en tien zetten nagespeeld op bord (uitleg loop 
stukken, slaan, aanvallen, rokeren). Film Lang leve de koningin. Partijtjes paarden en munten. 
Verslag 14.45 groep: Vrij schaken. Chessmatec uitbreiding Zeewereld (Sea World) uitleg en oefenen. 
Tutor 2 hoofdstuk 4 les en oefeningen. Partijtje tegen Schaken is Cool. Analyse met Fritz van eerdere 
partij jongens versus meisjes. Vrij schaken. 
Verslag 16.00 groep: Vrij schaken. Chessmatec uitbreiding. Tutor 3 H6 les en oefeningen. Samen 
partij tegen www.lichess.org. Vrij schaken. 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 4 oktober de zevende training van dit seizoen. 
Er waren dertien deelnemers.  
 
Verslag 13.30 groep: Vrij schaken op tuinschaakspel. Openingsvalletje Russisch. Chessmatec oefenen. 
Film lang leve de koningin. Tutor 1 H3 (aanval en slaan). Vrij schaken. 
Verslag 14.45 groep: Vrij schaken. Video Herdersmat met Mads B en Liv gemaakt. Kinderen hebben 
om beurten foto’s gemaakt. Vier kinderen naar toernooi Bennekom. Bordvolgorde team Bolwerk 
Apeldoornse scholencompetitie vastgesteld. Chessmatec scores en oefenen. Tutor 2 H5 oefeningen 
(Drie Gouden Regels Opening). Samen partij tegen ‘Schaken is Cool’. Vrij schaken. 
Verslag 16.00 groep: Vrij schaken (Raindropchess). Partij 2 uit Meester tegen Amateur (t/m zet 12). 
Chessmatec. Vrij schaken. 
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Samen tegen ‘Schaken is Cool’ in obs Het Woudhuis. 

  

 
Vrij schaken aan het eind van de les. 

 
Beginnerscursus na schooltijd bij basisschool Het Woudhuis 
Acht leerlingen doen mee aan een naschoolse beginnerscursus schaken in OBS Het Woudhuis. 
Karel van Delft geeft de tien wekelijkse lessen van een uur. De eerste was maandag 2 oktober. 
Bij zo’n eerste les moet je een aantal eenmalige dingen doen: hoe werkt de beamer, kennis maken, 
inventariseren wat kinderen al kunnen, smoelenfoto’s maken, lesopzet uitleggen, wie heeft er geen 
schaakspel thuis (tip Hema site 2 euro), boekje ‘Ik leer schaken’ uitdelen + kaartjes met links naar 
sites www.schaaktalent.nl en www.schaakacademieapeldoorn.nl, schroom overwinnen 
(focusdriehoek plezier, leren, winnen), huiswerk is niet verplicht (maar ga boekje met je moeder 
lezen). Ouders krijgen een mail met info en Chessmatec-account. 
Er was ook nog schaakles: Boekje ‘Ik leer schaken’ tot pagina 20. Narrenmat. Partijtje tegen ‘Schaken 
is cool’ (leerling aan laptop). Uitleg Chessmatec. Minichess: uitleg kat en muizen, zelf oefenen 
De school heeft vier schaaksets gekregen (die heeft Karel van een andere school gekregen). 
Het enthousiasme van de kinderen was groot. 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
 
Apeldoornse schaakcompetitie basisscholen 2017-2018 
Informatie van coördinator Chris Doornekamp: 
Op vrijdag 13 oktober is er een meeting van contactpersonen over het schoolschaken voor 
basisscholen in Apeldoorn in De Stolp (De Maten), aanvang 20.00 uur. 
Waarschijnlijk begint de competitie medio november. Er is een voorstel om twee tienkampen te 
houden (pupillen, aspiranten) met vijf maandelijkse speelavonden. 
Deelnemers zijn onder voorbehoud:  De Regenboog, De Sjofar, De Wegwijzer, De Diamant, KWS, De 
Terebint, De Ploeg, De Zonnewende, Hertog van Gelre, De Schakel, De Pion, (Woudhuis - Bundel - 
Vliegenier), Sprengenpark, Schaakschool het Bolwerk, Heuvellaanschool, Eben Haezer, De 
Schaakmaat, Sprengeloo (dispensatieteam?). 
Het aangepaste reglement van de scholencompetitie staat inmiddels op de site www.vcsc.nl. 
Een comité bespreekt de organisatie van het Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken. 

http://www.vcsc.nl/


 
Mads (links met witte loper) speelt partij op Max Euwe Plein. (foto’s Merijn van Delft) 
 
 

 
Hidde en Mads kijken naar partij op Max Euwe Plein. 



 
Schaken op het Max Euwe Plein 
Vanwege zijn verjaardag (6) ging Hidde met zijn ouders en zusjes naar Artis in Amsterdam. Vriendje 
Mads was ook mee. Ze schaken beiden bij schaakschool Het Bolwerk. In Amsterdam was oom Merijn. 
Van Artis is het niet ver naar het Max Euwe Plein. Max Euwe was de enige Nederlandse 
wereldkampioen schaken. Bij het plein is het Max Euwe Centrum (www.maxeuwe.nl). Dat is een 
museum en ontmoetingsplek voor schakers. Op het plein is een buitenschaakspel. Daar mag 
iedereen op schaken. Mads speelde een partijtje tegen een jongetje dat Stap 3 doet. De partij werd 
remise. Merijn van Delft meldt: ‘Beide spelers hadden mat kunnen zetten, uiteindelijk werd het pat.’ 
 
 

 
 

Überdeckung geeft meer mogelijkheden 
Jeugdspeler Jorrit besprak tijdens een maandelijkse privétraining met Karel van Delft een partij die hij 
had gespeeld in de jeugdcompetitie van SV Rivierenland. Van eigen partijen analyseren leer je veel. 
Op zet 10 speelde hij 10. De2. Dat is een prima zet. Er is namelijk sprake van Überdeckung: extra 
dekken van een stuk of pion. Doordat er nu drie stukken de pion op e4 dekken, kunnen die drie 
verdedigers elk op de volgende zet spelen, zonder dat de pion op e4 in gevaar komt.  
Schaken is een spel van mogelijkheden en beperkingen. Het saldo is activiteit. Hoe flexibeler je bent, 
hoe moeilijker je tegenstander kan bepalen wat je gaat doen en hoe meer zetten je kunt spelen. 
Er is wel een nadeel aan deze zet: er zijn betere (10. e5 en 10. 0-0). Wat is de vijand van goed? Beter! 
Dat neemt niet weg dat het principe van Überdeckung nuttig is om te kennen en soms toe te passen. 
 
Over Überdeckung: 
Artikel IM Herman Grooten over Nimzowitsch:  
www.schaaksite.nl/2016/07/08/schaakgeschiedenis-in-vogelvlucht-10-aron-nimzowitsch-1 
Historisch verhaal Edward Winter in Chess Notes: 
www.chesshistory.com/winter/winter154.html (zoek via Ctrl-F op Überdeckung en over-protection). 
Artikel IM Jeremy Silman: 
www.chess.com/article/view/protecting-overprotection 
Artikel GM Daniël Naroditsky: 
www.chess.com/article/view/overprotection-decoded 
Parodie Hans Kmoch: 
www.chess.com/forum/view/chess-openings/the-immortal-overprotection-game 
Video Kingcrusher: 
www.youtube.com/watch?v=41my6IQQKiE 
Überdeckung is overigens omstreden. ‘Onzin’, zegt een aantal theoretici: 
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberdeckung_(Schach) 
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Partij senioren versus ‘Schaken is Cool’. Wit aan zet: slaan en penning! 
 

 

 
Duo’s spelen de partij mee op een bord. 

 



 

 
Partij Gates - Carlsen, eerst video kijken daarna partij op borden naspelen. 

 
Schaken voor senioren in Het Bolwerk: samen spelen tegen Schaken is Cool 
In Het Bolwerk is een beginnerscursus ‘schaken voor senioren’ begonnen. Leraar is Karel van Delft. 
Informatie over cursus: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 
 
De tweede les van de seniorencursus in Het Bolwerk was woensdagmorgen 27 september. Zes van 
de acht deelnemers waren aanwezig. We drinken samen koffie en hebben een gevarieerde les. 
Sociaal beheerder Ingvild Lith was te gast. Ze maakte een foto’s. Ingvild Lith en ambulant beheerder 
van Accres Denny van de Kraats denken mee over het organiseren van schaaklessen voor senioren. 
In de rondvraag legde Karel nogmaals de opzet van de cursus uit. Elke les bestaat uit uitleg en zelf 
oefenen. Dat gebeurt op diverse niveaus tegelijk (sommige deelnemers zijn beginner, sommigen 
kennen de regels). Iedere les omvat een rondvraag, tactische oefeningen, een partijtje bespreken, 
varia en vrij schaken. Deelnemers kunnen thuis het boekje ‘Ik leer schaken’ bestuderen. Als extra 
kunnen deelnemers de app ‘Chessmatec’ krijgen. Ook krijgen deelnemers tips (bijv. internetsites) om 
zelf thuis te schaken. Het is zeker niet nodig om met een computer en/of internet te werken. 
De tweede les bestond uit: Chessmatec uitleg. Tutor hoofdstuk 5 (verdedigen). Narrenmat. 
Herdersmat. Drie Gouden Regels van de Opening. Samen een partij spelen tegen het programma 
‘Schaken is Cool’. De partij werd geprojecteerd via een beamer en de deelnemers speelden de zetten 
zelf na op borden. We begonnen en eindigden met vrij schaken. 
Programma ‘Schaken is Cool’ kun je vinden via www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken. 
 
De derde les was woensdagmorgen 4 oktober. Er waren zeven deelnemers. Koffie. We begonnen en 
eindigden met vrij schaken met tips van Karel. Voor sommige deelnemers is het lastig om naar een 
scherm te kijken. Daarom gaan we ook stellingen op borden opzetten (praktisch punt: kiezen voor 
oefeningen met weinig stukken). Uitleg over schaakklok en notatieformulieren. Tip: noteer (in 
overleg met je tegenstander) vijftien zetten van een partij en neem notatie mee naar de les om partij 
te bespreken. Uitleg schaken tegen Lichess. Raindrop Chess uitleg (bordspel en online). Fragmenten 
film ‘Lang leve de koningin’. Boekje ‘Ik leer schaken’ bevalt prima. Inlogproblemen met Chessmatec: 
Google Chrome als browser. Oefeningen Tutor 1 H6 (Schaak en schaak opheffen) en spelletjes (twee 
koningen en munten, koningen met elk acht pionnen). Video bekeken en samen partij Gates – 
Carlsen nagespeeld op  eigen borden). 
Links:  
Notatieformulier downloaden: www.schaaktalent.nl/documenten/Avier%20notatie.pdf 
Lichess: www.lichess.org 
Raindrop Chess Online: www.raindropchessonline.com/SinglePlayerGame.aspx  
Negeer de opmerking dat je niet online kunt spelen, je kunt via het scherm wel tegen iemand spelen. 
Video Lang leve de koningin: www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I 
Video Gates – Carlsen: www.youtube.com/watch?v=84NwnSltHFo#t=30 
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http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  

 
Mini conferentie Jeugd en Denksport in Denksportcentrum Noord 
Michel van Proosdij, voorzitter Denksportvereniging Apeldoorn Noord, meldt informatie over een 
mini conferentie over ‘jeugd en denksport’ waar iedere belangstellende welkom is:  
Datum: 10 oktober 2017 aanvang 20:00 uur tot uiterlijk 21:30 
Locatie: Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22, 7322 AG Apeldoorn 
 
Het voortbestaan van elke club is uiteindelijk afhankelijk van voldoende leden. Het zijn je ‘klanten’, 
de reden van je bestaan. En in dat ledenbestand vormt de jeugd een belangrijke doelgroep, al was 
het maar omdat nieuw bloed doet leven.  
De instroom van jeugd bij denksportverenigingen is klein. Veel kinderen maken in hun 
(basis)schooltijd kennis met denksporten en zij veelal ook enthousiast. Slechts enkelen stromen 
echter door naar een denksportvereniging. In Apeldoorn is voor jeugdige denksporters wel aanbod 
voor schakers, die behoorlijk succesvol is. In de andere denksporten, bridge, dammen en go is er 
geen aanbod specifiek voor jeugdigen.  De instroom van jeugdigen in die denksporten is nihil. En als 
er al instroom is dan haken veel jeugdigen weer af als de middelbare schoolleeftijd wordt bereikt.  
Het is ons aller belang dat op de een of andere manier een impuls wordt gegeven aan de 
jeugddenksporten en ook een impuls om de jeugdigen te behouden voor de denksporten als zij iets 
ouder worden. 
 
Aanleiding voor de mini conferentie is dat er een initiatief vanuit de Denksport Vereniging Apeldoorn 
Noord is om een nieuwe damclub in Apeldoorn op te richten. Deze club begint waarschijnlijk met 
circa 10-12 vooral oudere dammers. Wil het initiatief succesvol zijn op de langere termijn dan is 
instroom van jeugdigen noodzakelijk. Er wordt dan ook onderzocht hoe dat bereikt kan worden. Om 
dit als damsport zelfstandig te realiseren lijkt zeer moeilijk. Bundeling van krachten biedt meer kans 
op succes.  
 
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een jeugddenksportmiddag, waar de verschillende denksporten 
(schaken, dammen, bridge en go) beoefend kunnen worden. Die middag zou dan door de in 
Apeldoorn actieve denksportverenigingen georganiseerd kunnen worden. Of een actieplan om de 
scholen warmer te maken voor de denksporten. 
 
Graag zouden wij daarover met u, jullie  van gedachte wisselen. Het idee is dat als wij de krachten 
bundelen er een aantrekkelijker aanbod gecreëerd kan worden. Uitgangspunt is dat een plan wordt 
ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de afzonderlijke verenigingen.   
 
Knelpunten die er mogelijk zijn voor de jeugddenksporten: 
 

1. Belangstelling van scholen neemt af (minder leerkrachten met interesse voor denksporten) 
2. Aanbod bij clubs voor dammen, bridgen en go ontbreekt. Voor Schaakliefhebbers is er wel 

aanbod. 
3. Na de basisschool vaak geen vervolg op de middelbare school 
4. Te weinig animo om voor de afzonderlijke denksporten iets te organiseren (schaken 

uitgezonderd) 
5. Tekort aan begeleiders / organisatoren 

 
Het is niet direct de bedoeling dat als u mee denkt op de miniconferentie dat van u ook een actieve 
bijdrage wordt verwacht voor het vervolg. Het zou al erg mooi zijn als u komt om uw ervaring en visie 
te delen. Wij zullen uw komst zeer op prijs stellen.  

http://denksportapeldoornnoord.nl/blog


 
 

 
 

 



 

 
 
Be Someone door schaken 
Schaken kan het verschil maken voor probleemjongeren. Problemen kunnen hun leven in de war 
schoppen en ontwikkelen van kwaliteiten in de weg staan. Ofwel: Youth At Risk.  
Amerikaan Orrin ‘Checkmate’ Hudson heeft een project om jongeren te helpen via schaken. 
Zijn levenslessen: Denk vooruit. Wees geduldig. Je gedrag heeft gevolgen. Je kan Iemand zijn. 
 
Orrin ‘Checkmate’ Hudson www.besomeone.org 
www.facebook.com/OrrinHudson 
www.linkedin.com/in/orrinhudson 
Orrin "Checkmate" Hudson Helping Urban Youth Make Better Decisions 
www.youtube.com/watch?v=NLFENGymr34 
Orrin Hudson on FOX & friends Mentors for Baltimore 
www.youtube.com/watch?v=9F8ZQyZxW0w 
 
Zie over dit onderwerp ook: 

Nieuwsbrief 45: Schaken en probleemjongeren: slaan of succes bereiken? 
Nieuwsbrief 51: Chess cops in Saint Louis. 
Schaken als metafoor voor het leven volgens Moreno: 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno   

Video’s over Fernando Moreno (zie ook www.chesstalent.com/chess-london-conference-2015): 
= KVDC London Chess Conference 2015 interview Fernando Moreno Teaching Life Skills Trough Chess 
www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be 
= KVDC London Chess Conference 2015 lecture Fernando Moreno Chess Mediated Counselling 
www.youtube.com/watch?v=D4IGW-Aj5BM&feature=youtu.be 
 

 
Moreno: slaan of doorlopen? 
 

http://www.besomeone.org/
http://www.facebook.com/OrrinHudson
http://www.linkedin.com/in/orrinhudson/
http://www.youtube.com/watch?v=NLFENGymr34
http://www.youtube.com/watch?v=9F8ZQyZxW0w
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno
http://www.chesstalent.com/chess-london-conference-2015
http://www.youtube.com/watch?v=D4IGW-Aj5BM&feature=youtu.be


 

 
Stelling uitspelen met waz en zaz. 

 
Pionneneindspelen oefenen 
De pion is de ziel van het schaakspel, zei Philidor. 
De stelling in het diagram kun je met wit aan zet en zwart aan zet uitspelen. 
Door dit eindspel kun je diverse nuttige principes leren. 
Op diverse sites kun je nuttige kennis en oefeningen vinden over pioneindspelen. 
 
Site ‘Jeugdpagina’ Jeroen Vuurboom (https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/index.htm): 
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel_instructie1/3_praktischpionn
eneindspel_instructie1.htm 
Oefeningen: 
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_a.htm 
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_b.htm 
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_c.htm 
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_d.htm 

Humbeekse Schaakclub: 
www.humbeekseschaakclub.be/jeugd/stappen-4/opgaven/pionneneindspelen.html 
Schaakvideos: 
www.schaakvideos.nl/2015/11/pionneneindspelen-vierkant-en-doorbraak.html 
 

 

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/index.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel_instructie1/3_praktischpionneneindspel_instructie1.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel_instructie1/3_praktischpionneneindspel_instructie1.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_a.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_b.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_c.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/3_praktischpionneneindspel/3_praktischpionneneindspel_d.htm
http://www.humbeekseschaakclub.be/jeugd/stappen-4/opgaven/pionneneindspelen.html
http://www.schaakvideos.nl/2015/11/pionneneindspelen-vierkant-en-doorbraak.html


De Pion van IM Yochanan Afek en IM Hans Böhm. 
www.schaakbond-winkel.nl/schaakboeken/wij-presenteren-de-pion. 
https://www.schaaksite.nl/2010/02/04/boekbespreking-de-pion.  
Video KVDC Afek presenteert boek De Pion in Samsam dd19dec2010: 
https://www.youtube.com/watch?v=TpLeEnxQGW8.  
 
Stappenmethode (hoofdstukken in Stap 3, 4,5). 
Video’s Marcel Lek (hoofdstuk 4): http://chessblog540.blogspot.nl.  
Spelletje ‘Domination’ (pionnen neerzetten, maar niet op elkaars rijen, lijnen, diagonalen)  
Video GM Maurice Ashley: http://chesscurriculum.io/2016/05/domination-a-fun-chess-skill-builder-
for-helping-students-see-the-chessboard-at-a-glance.  
 
 
 

 
 

Amazing Immortal Chess Endgame - Jim Plaskett's Puzzle 
Zie uitleg Kingscrusher: www.youtube.com/watch?v=BUk_zWrbcsM. 
Kanaal Kingscrusher: www.youtube.com/channel/UCDUDDmslypVXYoUsZafHSUQ. 
Zie ook analyse door GM Jonathan Rowson: 
www.youtube.com/watch?time_continue=346&v=f8ErcUCQoUs.  
 

http://www.schaakbond-winkel.nl/schaakboeken/wij-presenteren-de-pion
https://www.schaaksite.nl/2010/02/04/boekbespreking-de-pion
https://www.youtube.com/watch?v=TpLeEnxQGW8
http://chessblog540.blogspot.nl/
http://chesscurriculum.io/2016/05/domination-a-fun-chess-skill-builder-for-helping-students-see-the-chessboard-at-a-glance
http://chesscurriculum.io/2016/05/domination-a-fun-chess-skill-builder-for-helping-students-see-the-chessboard-at-a-glance
http://www.youtube.com/watch?v=BUk_zWrbcsM
http://www.youtube.com/channel/UCDUDDmslypVXYoUsZafHSUQ
http://www.youtube.com/watch?time_continue=346&v=f8ErcUCQoUs


 
Morphy – Lyttelton.  

 
Morphy en dreigingen negeren 
Als er een gevaar is, zijn de opties je FFF (VVV). 
In Engels: Fight, Flight, Fright. In Nederlands: Vechten, Vluchten, Verstijven. 
Vechten kan soms bestaan uit negeren van dreigingen. Dat kan als je de situatie goed begrijpt. 
 
Quote Cecil Purdy:   
Je kunt alleen goed schaken als je ziet dat dreigingen van je tegenstander niet realistisch zijn. 
Over Purdy: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cecil_Purdy, https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Purdy. 
 
Paul Morphy - George William Lyttelton  
Blindsimultaan Birmingham ENG, 27.08.1858 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.h4 g4 5.Pe5 d6 6.Pxg4 Le7 7.d4 Lxh4+ 8.Pf2 Lxf2+ 9.Kxf2 Pf6 10.Pc3 De7 
11.Lxf4 Pxe4+ 12.Pxe4 Dxe4 13.Lb5+ Kf8 14.Lh6+ Kg8 15.Th5 Lf5 16.Dd2 Lg6 17.Te1 1–0 
 

Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075142.  
Partijbespreking MatoJelic: www.youtube.com/watch?v=g5Hu6PibkOM. 
 

MatoJelic tekstfragmenten uit zijn boek ‘The King Hunt’: 
http://chessschool.com.au/doc/ExcerptTheKingHunt.pdf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cecil_Purdy
https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Purdy
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075142
http://www.youtube.com/watch?v=g5Hu6PibkOM
http://chessschool.com.au/doc/ExcerptTheKingHunt.pdf


 
 

 
 
Lennart Ootes on leading a colourful life in the world of black and white 
Zie Chessbase India voor een video over fotograaf Lennart Ootes met foto’s en een interview: 
www.youtube.com/watch?v=6BY-Ekyit2M. 
Site Lennart Ootes: https://lennartootes.com. 
Lennart Ootes FaceBook: 
www.facebook.com/pg/lennartooteschesspage/photos/?tab=album&album_id=1421004524602026. 

http://www.youtube.com/watch?v=6BY-Ekyit2M
https://lennartootes.com/
http://www.facebook.com/pg/lennartooteschesspage/photos/?tab=album&album_id=1421004524602026


 
Zwart overzag 1. Db5. Hij had nog een ‘hidden resource.’ 

 

Quote GM Daniël Naroditsky: ‘Mistakes, we all make them.’ 
Dit is de eerste zin in video 4 ‘Smoke and fire’ van Naroditsky’s Master Method Achieving your chess 
potential. De video is (was?) gratis te downloaden via www.ichess.net.  
 
Voorkomen is beter dan genezen. Maar als het gebeurt is de vraag: Hoe reageer je op je blunders? 
Dat heeft te maken met enkele psychologische zaken en hoe je daar mee omgaat (coping).  
 
Veel schakers krijgen last van negatieve emoties als ze een sterke zet van de tegenstander over het 
hoofd hebben gezien. Emoties kleuren de waarneming. Ze geloven niet meer in hun mogelijkheden 
en spelen oppervlakkiger.  
 
Naroditsky geeft diverse adviezen omtrent ‘disaster recovery’.  
Reality Check: Je kunt voor de partij met jezelf afspreken dat je rationeel omgaan met tegenslagen. 
Dat is een constructieve mindset. Je kunt na een blunder een ‘reality check’ uitvoeren: is de situatie 
eigenlijk wel slecht, zijn er nog mogelijkheden? Hoe kun je kansen op remise of winst maximaliseren?  
Bounce back, herpak jezelf. Ga niet op je eerste indruk af, reken varianten door. 
Magnus method: Soms helpt een reality check niet en vind je geen miraculeuze verdediging: je staat 
verloren. Toch kun je dan nog kansen creëren. Blijf rustig, concentreer je, professioneel taakgericht. 
Speel zo goed mogelijke zetten en geef je tegenstander de kans zich te verrekenen in een variant.  
Naroditsky geeft als voorbeeld Ian Nepomniatchi – Peter Wells, Aix les Bains 2011. Zwart stond beter, 
maar verrekende zich. Wit stond gewonnen. Zwart vocht terug en maakte remise. 
Naroditsky citeert Magnus Carlsen die na een gewonnen partij vanuit een verloren stelling zei: ‘Elke 
zet die ik speel is zo lastig mogelijk voor mijn tegenstander.’ 
Stap voor stap tegenstand bieden, enkele onnauwkeurigheden van je tegenstander kunnen zijn 
voordeel doen verdampen. 
Bluffen: Doe alsof alles volgens plan verloopt. Veel schakers tonen hun gemoedstoestand via 
lichaamstaal. De wanhoop druipt er van af. Een pokerface helpt beter. De tegenstander heeft niets in 
de gaten of hij ziet een variant wel, maar vertrouwt die niet. 
 
Zie ook over blunders psycholoog GM Igor Smirnov in nieuwsbrief 10: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
010%20-%2027%20oktober%202015.pdf 
 

 

http://www.ichess.net/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2010%20-%2027%20oktober%202015.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2010%20-%2027%20oktober%202015.pdf


Divers nieuws 
 

 
Eerdere training van IM Yochanan Afek. (foto Jeroen Bollaart) 

 
Trainingen Afek in Utrecht 
Yochanan Afek en Tjerk Hacquebord melden: 
Sinds 2007 geeft Internationaal Meester Yochanan Afek jaarlijks een serie schaaktrainingen / 
‐workshops in het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg 2 in Utrecht, het thuishonk van 
schaakvereniging Moira‐Domtoren. 
Ook dit seizoen staan er weer 5 leerzame en inspirerende trainingen op de vrijdagavond op het 
programma!  
De data zijn: 
1. vrijdag 17 november 2017 
2. vrijdag 8 december 2017 
3. vrijdag 23 februari 2018 
4. vrijdag 16 maart 2018 
5. vrijdag 6 april 2018 
 
Info: 

 Maximumaantal deelnemers: 15 

 De workshops beginnen om 19:45 uur en zijn rond 22:30 uur afgelopen. 

 Eerst kopje koffie of thee wordt aangeboden door SV Moira‐Domtoren. 

 De kosten voor het ‘totale pakket’ van 5 trainingen zijn 75 euro (t/m 20 jaar: 50 euro). Kosten 
voor deelname aan een losse workshop zijn 20 euro. Voor jeugdspelers 10 euro. 

 De workshops zijn in het Engels. Voor mensen die moeite hebben met Engels, kan Yochanan de 
meeste schaaktermen wel vertalen. 

 Thema's: eindspelen, tactiek en analyse van partijen van één van de deelnemers. 

 Er is geen ratinggrens voor de deelnemers. Er wordt rekening gehouden met schakers van 
uiteenlopende sterkte. 

 Je krijgt ‘huiswerk’ mee (bijvoorbeeld een A4'tje "maak een aanvalsplan"). 



Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar afekchessutrecht@gmail.com.  
info: 06‐45041878 (Tjerk Hacquebord) 
 

 
 

 

mailto:afekchessutrecht@gmail.com


 

 
 
Nieuwsbrief Max Euwe Centrum 91 extra 
www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_sep17.pdf 
 

 

 
 

Test je schaakpersoonlijkheid 
Je bent zelf het zeventiende schaakstuk. 
Zie www.chesspersonality.com voor een test met 20 vragen. 
Mensen indelen in categorieën en typologieën heeft beperkingen. 
Zo’n test invullen stimuleert in ieder geval je denken over wie je bent en hoe je denkt. 
Over het ‘zeventiende schaakstuk’ (term van wereldkampioen Lasker), zie ook: 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk. 
Boek ‘Het zeventiende schaakstuk’:  
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-zeventiende-schaakstuk.  

http://www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_sep17.pdf
http://www.chesspersonality.com/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-het-zeventiende-schaakstuk


 

 
 
Morphy's Opera House Game 
Een van de bekendste schaakpartijen. Interessant voor trainingen op allerlei niveaus.  
 
Paul Morphy - Duke Karl / Count Isouard Paris, Parijs 1858. 
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 Lg4 4.dxe5 Lxf3 5.Dxf3 dxe5 6.Lc4 Pf6 7.Db3 De7 8.Pc3 c6 9.Lg5 b5 10.Pxb5 
cxb5 11.Lxb5+ Pbd7 12.0–0–0 Td8 13.Txd7 Txd7 14.Td1 De6 15.Lxd7+ Pxd7 16.Db8+ Pxb8 17.Td8# 
1–0 
 

Paul Morphy (1837-1884) was een Amerikaanse schaker. Halverwege de negentiende eeuw was hij 
een van de sterkste schakers ter wereld. Omdat hij in 1858 in Amerika de beste was, ging hij naar 
Europa om te schaken. Ook daar versloeg hij alle topspelers.  
Deze partij speelde hij in een operagebouw in Parijs tegen twee tegenstanders.  
Er zijn honderden partijen van Morphy bewaard gebleven. Een database vind je bijvoorbeeld via 
www.chessgames.com/player/paul_morphy.html.  
Soms ontbreekt er een stuk. Morphy speelde regelmatig ‘at odds’. Dat betekent dat hij zijn 
tegenstander een stuk voorsprong gaf. 
Video MatoJelic: https://www.youtube.com/watch?v=vFnY77FmSeU. 
Via Google kun je meer video’s over partijen van Morphy vinden. 
 

 

 
 
Nederlanders Miedema en Wedda in Stavanger 11-15 oktober 
http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=StavangerOpen2017-StavangerSjakklubb 
 

http://www.chessgames.com/player/paul_morphy.html
https://www.youtube.com/watch?v=vFnY77FmSeU
http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=StavangerOpen2017-StavangerSjakklubb


 

 
 

Site 365chess.com vernieuwd 
De navigatie van de site is verbeterd. 
Op deze site kun je onder meer tactische opgaven oplossen en een databank raadplegen. 
Veel functies op de site zijn gratis. 
Zie www.365chess.com  
 

 

 
 

Gratis tactiek trainen op Chess Tempo (en veel meer) 
Ook in Nederlands. 
Er zijn gratis basisfuncties en extra functies voor premiumleden. 
Zie https://chesstempo.com.  
 

 

 
 
Play the game conferentie  
www.playthegame.org/conferences/play-the-game-2017 
 

http://www.365chess.com/
https://chesstempo.coml/
http://www.playthegame.org/conferences/play-the-game-2017


 

 
 

Chessity gratis proberen 
Chessity is een methode om gamend te leren schaken. 
Om het gratis uit te proberen, zie www.chessity.com/nl. 
 

 

 
 

Closing Gambit (2018) Official Trailer 
WK 1978 Karpov – Korchnoi: www.youtube.com/watch?v=P63mq4LZgUU&feature=youtu.be.  
 

 
 

 
 

London Chess Conference 2017 
De vijfde London Chess Conference over schaken en educatie is in het weekeinde van 2 en 3 
december. Het valt samen met het begin van schaaktoernooi London Chess  Classic. 
Coördinator van de conferentie is John Foley. 
Informatie: 
www.eventbrite.co.uk/e/london-chess-conference-2017-scholastic-chess-tickets-38096742382 
http://londonchessconference.com/2017-conference-announced. 
Over eerdere conferenties:  
http://londonchessconference.com/the-impact-of-the-london-chess-conference. 
Zie voor video’s over eerdere chess conferences www.chesstalent.com.  
 

 
 
London Chess Classic: www.londonchessclassic.com. 

http://www.chessity.com/nl
http://www.youtube.com/watch?v=P63mq4LZgUU&feature=youtu.be
http://www.eventbrite.co.uk/e/london-chess-conference-2017-scholastic-chess-tickets-38096742382
http://londonchessconference.com/2017-conference-announced
http://londonchessconference.com/the-impact-of-the-london-chess-conference
http://www.chesstalent.com/
http://www.londonchessclassic.com/


 

 
 
Jeugdleidersvergadering OSBO afgelast 
De geplande OSBO jeugdleidersvergadering in Elst is 30 september niet doorgegaan. 
Er waren slechts vier aanmeldingen, meldt jeugdleider Peter Bongers.  
 

 

 
 
Maandelijkse eindspelstudies via Chess News van ChessBase 
http://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-the-king-s-wanderlust 
 

 

 
 
Wat gebeurt er als je meer Elo-punten krijgt? 
www.quora.com/In-chess-from-1000%E2%80%932800-rating-what-are-those-ratings-increment-by-
100-starting-1000-capable-of 

 
 
 

http://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-the-king-s-wanderlust
http://www.quora.com/In-chess-from-1000%E2%80%932800-rating-what-are-those-ratings-increment-by-100-starting-1000-capable-of
http://www.quora.com/In-chess-from-1000%E2%80%932800-rating-what-are-those-ratings-increment-by-100-starting-1000-capable-of


 

 
 
Schaaktoernooi voor jeugdteams Mierlo 
Namens SV Mierlo-Geldrop meldt Isa van Meel: 
De Schaakvereniging Mierlo-Geldrop organiseert in Mierlo op zondag 29 oktober het 40ste 
schaaktoernooi voor jeugdteams. 
Het wordt dit keer een koppeltoernooi, een toernooi voor tweetallen met de mogelijkheid van een 
reserve.  
De spelers hoeven geen lid te zijn van de schaakbond en hoeven ook niet namens een vereniging of 
een school deel te nemen. 
Voor verdere informatie zoals het aanmelden en het reglement zie www.jeugschaaktoernooi.nl . 
Ter gelegenheid van het jubileum gaan we een record dobbelschaak neerzetten. 
Zie verder op www.jeugdschaaktoernooi.nl en wel onder ‘Jubileumactiviteit’. 
 

 

 
 
Elo Win Probability Calculator 
Wat zijn de kansen om te winnen tegen een speler met een hogere of lagere rating? 
https://wismuth.com/elo/calculator.html#system=fide&rating1=9000&rating2=2000 
Bron: 
https://www.quora.com/What-is-the-level-or-rating-of-a-chess-player-that-can-beat-a-2000-rated-
player-sacrificing-his-queen-at-the-beginning-of-the-game-for-a-pawn-all-the-time-and-always-wins 
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Video over ChessBase 14 
ChessBase 14 Q&A - with Matthias Wüllenweber: 
www.youtube.com/watch?v=DI5qu9UEmHY&list=PLb3B--7vhJKJPFwJu8rQGRLD_6sWaI9wW&index=1. 

 

 

 
 
HEMA verkoopt schaakspelen voor 2 euro 
En dan krijg je er nog een damspel bij ook. Verkrijgbaar in de winkel en anders via de site: 
www.hema.nl/winkel/kind/kinderspeelgoed/educatief-speelgoed/spellen/schaken-en-dammen-(60200077) 
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GM Damian Lemos over Kasparov best attacks: 
Bron: Ichess.net. 
www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=gpOrVcXWIZE. 
 

 

 
 
Chess Run in Delft 
Ted Barendse meldt: 
Dit jaar organiseren de Delftse Atletiekvereniging ’40 (AV’40) en de Delftsche SchaakClub (DSC) de 
Chess Run op zondag 15 oktober 2017. Een evenement waarbij hardlopers die kunnen schaken, en 
schakers die kunnen hardlopen hun krachten kunnen meten. Hopelijk doe je dit jaar (weer) mee! 
 
Locatie: Clubhuis AV’40, Sportring 12, Delft 
Toernooiopzet: 5 km hardlopen gevolgd door 7 ronden Zwitsers, 10 min. p.p.p.p. 
Inschrijfgeld: €10,00  (incl. maaltijd)  
Informatie: www.delftseschaaksite.nl/toernooi/chessrun 
Aanmelden: aanmelden@delftseschaaksite.nl 
Facebook: www.facebook.com/events/194049921137028 
Tijdschema 
10:00-11:00 inschrijving 
11:00 start 5 kilometer-loop 
11:45 lunch 
12:45 start snelschaak 
15:45 prijsuitreiking 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Ted Barendse (voorzitter DSC) 
06-42140566 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=gpOrVcXWIZE
http://www.delftseschaaksite.nl/toernooi/chessrun
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36e BSV Bennekom jeugdschaaktoernooi op 16 oktober  
De Bennekomse Schaakvereniging BSV Bennekom organiseert op maandag 16 oktober 2017 het 36e 
BSV jeugdschaaktoernooi. Het toernooi wordt gehouden in Denksportcentrum De Commanderij, 
Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom.  
De aanvang is 13.00 uur, zaal open 12.30 uur. 
 
Er wordt gespeeld in groepen van acht spelers/speelsters.  
Indeling in principe op IJSCO- en of jeugdrating.  
De speeltijd is 15 minuten per persoon per partij.  
Er zijn vier prijzen per groep te winnen. 
 
Het toernooi draait mee in de cyclus IJSCO van de Oostelijke Schaakbond OSBO. 
Er kan voor het toernooi door jongens en meisjes worden ingeschreven tot en met 16 jaar.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon.  
De prijsuitreiking is om circa 17.15 uur 
 
Uiterste inschrijfdatum vrijdag 13 oktober 2017 per e-mail jeugdtoernooi@bennekomsesv.nl en 
daarbij graag de naam, geboortedatum,  club of woonplaats en jeugdrating  vermelden. 
Contactpersoon: Paul Constant, telefoonnummer: (0318) 41 30 94  
Homepage van het toernooi: www.bennekomsesv.nl. 
 

 

 
 

Chess Connects Us 
14 oktober wereldwijd schaken. 
Initiatief GM Judit Polgar. 
www.globalchessfestival.com 
 
 
 
 
 

mailto:jeugdtoernooi@bennekomsesv.nl
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Kalender en sites  

- 10 oktober mini conferentie jeugd en denksport, Denksportcentrum Noord 
- 13 oktober vergadering Apeldoornse basisscholencompetitie, De Stolp, 20 uur 
- 16 oktober jeugdtoernooi Bennekom www.bennekomsesv.nl 
- 21-28 oktober Hoogeveen Schaaktoernooi www.hoogeveenchess.nl  
- 28 oktober OSBO PK 
- 2 december OSBO PK 
- 6 januari 2018 OSBO PK 
- 12-28 januari 2018 Tata Steel Chess Tournament 
- 18-21 januari 2018 Tata Steel journalisten 
- 11 februari 2018 Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap  

www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi    
- 17 februari OSBO PK 
- 17 maart OSBO PK 
- Batavia Chess Tournament Amsterdam 22 feb t/m 4 maart 2018 

 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender 2017-2018  
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf  
Bijzondere dagen: http://feestdagen.nl 
 

Data Persoonlijke OSBO Kampioenschappen 
Voorzitter Dirk Hoogland meldt: 
Op 28 oktober 2017 vindt de eerste ronde plaats van het Persoonlijk kampioenschap van de OSBO. 
De overige ronden vinden plaats op: 2 december 2017, 6 januari, 17 februari en 17 maart 2018. De 
locatie is net als voorgaand jaar in Apeldoorn. Verdere informatie wordt zo spoedig mogelijk op de 
wedstrijdkalender geplaatst. 
Locatie: Denksportcentrum Noord in Apeldoorn. Site: www.osbo.nl.  

 

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:  22 april 2018 
Training 9:  13 mei 2018 Thematoernooi 
Training 10: 27 mei 2018 
 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl  

 

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.  
 
Nieuw initiatief jeugdtoernooien: 
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers 
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Speeldata KNSB-competitie 2017-2018    
www.schaken.nl/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  

 

Apeldoornse Schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
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  www.twitch.tv/tricksonly 
Twitch-uitzendingen  www.twitch.tv/tricksonly/videos/all 
YouTube-kanaal  www.youtube.com/TricksOnly 
Facebook-pagina  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   

http://www.schaken.nl/competitie-2017-2018
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
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/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://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/
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

