
        Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 67 – 25 januari 2018 
 
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. 

 

 
Hertog van Gelre 2 Pupillencompetitie Apeldoornse Scholencompetitie in De Sjofar met coördinator Carla van der Hulst. 
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67e 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. 
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 298 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (526 leden) en op de FB pagina 
van Schaakacademie Apeldoorn. Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site.  
 

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  
 

Schaakschool Het Bolwerk 
Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.  

 

Lessen onder schooltijd op scholen  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.  
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs Oud 
Zandbergen in Huis ter Heide. Paulusschool in Utrecht: vanaf 14 november voor het derde jaar lesseries. 
VMBO-school Sprengeloo: lessen aan mavo-klassen in december (met een mogelijk vervolg). 

 

Beginnerscursussen op scholen na schooltijd en BSO 
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van tien of vijftien uur. De 
cursus kost 50 of 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Basisschool Het Woudhuis een cursus van 15 lessen met negen deelnemers. 
Basisschool Hertog van Gelreschool een cursus van 15 lessen met zeven deelnemers. 
Basisschool Berg en Bos school: vanaf vrijdag 26 januari twee niveaugroepen 15 lessen (15.15-16.30 uur). 
Basisschool Sint Victorschool vanaf maandagavond 29 januari beginnerscursus 15 lessen (18.30 – 19.30). 
BSO ‘OOK bij Doomijn’ inventariseert bij alle vestigingen in Apeldoorn de behoefte aan schaaklessen.  

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Vanaf 10 januari 2018 zijn er weer tien lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en ook voor beginners 
(9.00-10.30 uur). De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. De cursussen kosten 
55 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. Opnieuw cursussen vanaf april. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 

 

Schaaklessen voor mensen met autisme  Info: www.schaken-en-autisme.nl.  

 

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

 

Stertrainingen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  

 

Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag.  

 

Online compacte individuele cursus schaakpsychologie 
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact  met psycholoog drs. Karel van Delft. In de 
training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book ‘Schaaktalent 
ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)  en een analysevragenlijst.   
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie.  

 

Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops  
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com.  
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops. 
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Banterblitz Karel tegen Hugo. Ben kijkt toe. (foto Arnoud van der Steen) 
 
 

 
Schatting aantal mogelijkheden na drie zetten. Daarom denken organiseren via patronen herkennen en vuistregels.  
 
 
 



 
Onderling schaken. 
 
 

 
Lisanne speelt blindschaak. 



 
Nieuw: Ben, Lois en Liv showen schaakschool Het Bolwerk shirts. 
 
 

 
 



 
Als je slecht staat kun je bluffen. Dat doet een pauw ook. Via Google zochten we een plaatje op. 
 
 

 
Rood aan zet kan een oplossing vinden via STUDT (Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval). 
 
 



 
Oplossing: de T van Tegenaanval. 
 
 

 
Lucas en Ben vinden nog een oplossing. 
 



 
En nog een oplossing. 

 
Schaakschool Het Bolwerk volgt Tata live 
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.  
Schaakleraar is Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
Motto’s: Fascinatie, Variatie, Participatie. Schaken is leuk en maakt je slimmer. 
Leerlingen kunnen op ieder moment mee gaan doen. 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 17 januari de negentiende lessen van dit seizoen.  
Er waren tien deelnemers.  
Verslag 13.30 groep:   
Zelf schaken. Tutor H1 H9 Rokade. Site Tata toernooi, partij Giri bekeken. 
Verslag 14.45 groep: 
Zelf schaken. Aantal mogelijkheden na drie zetten berekend. Banterblitz tegen Hugo. Tata live 
gevolgd. Tip boekje Oom Jan leert zijn neefje schaken. Kun je lezen via link www.schaaktalent.nl 
button ‘leren schaken’. 
Verslag 16.00 groep:  
Zelf schaken. Site Tata. Schaakstukken weer eens netjes gesorteerd. 
 

Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 24 januari de twintigste lessen van dit seizoen (en 
de 100e trainingen). Er waren acht deelnemers.  
Verslag 13.30 groep:   
Zelf schaken en S4C spelletjes. Tata Steel live met partij Giri. Partij Henk Waninge – Karel van Delft. 
Stukje partij Thomas Beerdsen – Arthur Pijpers (downloaden van Tata site en in Fritz bekijken). Film 
Lang de koningin. 
Verslag 14.45 groep: 
T-shirts Het Bolwerk spelers team gegeven. Zelf schaken of Chessmatec. Terugblik Pupillencompetitie 
via video Karel. Tata journalisten partij Henk Waninge – Karel van Delft. Tata live partijen. 
Verslag 16.00 groep:  
Zelf schaken. Tata partijen van Karel van Delft – Bas Beekhuizen en Henk Waninge – Karel van Delft. 
Tata live partijen. S4C verdedigingen vinden. Tutor 3 H13 oefeningen. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
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Vraag van Guus tijdens les op Hertog van Gelre: ‘Mag je terugrokeren?’ Wie weet komt die regel er nog eens. 
 
 

 
Onderling schaken tijdens les op Hertog van Gelre. We schreeuwen niet, tijdens voetbal loop je ook niet in je blote kont. 

 



 
Team schaakschool Het Bolwerk: v.l.n.r. Liv, Hugo en Mads. 
 
 

 
Team Hertog van Gelre 1: v.l.n.r. Brigid, Hidde, Lois en Thijs (viel in voor Veerle). 

 
Ronden 3 en 4 Pupillencompetitie scholencompetitie in De Sjofar 
Deze ronden werden 16 januari gespeeld in het gebouw van De Sjofar. 
Ranglijsten en scores: www.vcsc.nl/index.php/pupillen/algemeen-4. 
Video ronde 3: www.youtube.com/watch?v=HdtNJdh_2hk&feature=youtu.be.  
 

http://www.vcsc.nl/index.php/pupillen/algemeen-4
http://www.youtube.com/watch?v=HdtNJdh_2hk&feature=youtu.be


 
 

Gymnasium Apeldoorn vierde op NK Voortgezet Onderwijs 
Dries Wedda meldt:  
Het schaakteam van het Stedelijk Gymnasium Apeldoorn is vierde geworden op het NK Voortgezet 
Onderwijs voor alle leerjaren. Dat gebeurde op vrijdag 12 januari in Wijk aan Zee. Het Apeldoornse 
team bestaat uit Dries Wedda, Mick van Randtwijk, Casper Wouters en Xiao Hao Buitenhuis. 
De Topsporttalentschool Groningen werd met gemak eerste. Het team bestaat uit GM Jorden van 
Foreest, IM Lucas van Foreest, Jonas Hilwerda en Elmer Hoogeveen.  
Het toernooi telde vijf ronden met een bedenktijd van 10 minuten en 10 seconden increment vanaf 
zet 1. Apeldoorn had 6 matchpunten.   
Einduitslag: https://knsb.netstand.nl/scores/index/10. 
School + individuele uitslagen: https://knsb.netstand.nl/teams/view/725. 
 
 

 
 

Over deelname aan jeugdtoernooien en het bepalen van de rating 
OSBO-jeugdleider Peter Bongers meldt: 
 
Voor deelname aan de IJSCO toernooien  hoef je geen lid te zijn van een vereniging. 
Dat geldt ook voor deelname aan een lokale voorronde, en de finales voor het OSBO-
schoolschaakkampioenschap (schoolteams). Voor een lokale schoolschaakvoorronde voor groep 345 
- met rechtstreekse plaatsing evt voor de NK345 -  is een KNSB-scholierenlidmaatschap nodig, dit 
verzorgt  voor groep 345 de organisator van deze lokale voorronde.  
Pas wanneer een schoolteam zich plaatst voor de landelijke finale is een clublidmaatschap of een 
KNSB scholierenlidmaatschap vereist (dit laatste kan rechtstreeks bij de KNSB worden aangevraagd). 
Lid van een vereniging moet je ook zijn voor alle officiële door de  OSBO en KNSB georganiseerde 
toernooien (NK/PJK) . 
Kinderen die voor het eerst meedoen aan een IJSCO-toernooi  krijgen een rating op basis van hun 
eerste IJSCO toernooi – prestatie. Die is dus afhankelijk van de rating van de tegenstanders in hun 
groep. Kinderen die starten met een JCC of PJK krijgen ook een rating op basis van hun tegenstanders 
in dat toernooi.  
Als een kind in een groep met alleen maar beginners meedoet aan een IJSCO, start hij/zij ongeveer 
met een rating van 150. Vervolgens wordt na iedere IJSCO een nieuwe rating vastgesteld ( zie de 
IJSCO pagina op de OSBO-site!). 
Alle resultaten van IJSCO-JCC-PJK worden voor ratingverwerking naar de KNSB verstuurd. 
De KNSB berekent die resultaten in de KNSB rating  die dus los staat van de OSBO rating. 
Om te grote verschillen te voorkomen wordt de OSBO rating in augustus geijkt op de KNSB rating. 
In de OSBO ratinglijst staan alle jeugdleden die lid zijn van een vereniging. 
In de IJSCO ratinglijst staan alle IJSCO-deelnemers met hun rating, ook al zijn ze geen lid van een 
vereniging. 

https://knsb.netstand.nl/scores/index/10
https://knsb.netstand.nl/teams/view/725


 

www.schoolschakenapeldoorn.nl 

 

Veel animo voor Apeldoornse scholentoernooi ABKS  
Chris Doornekamp meldt: 
De schakers van de Apeldoornse basisscholen kunnen zich nog tot vrijdag 2 februari aanmelden voor 
het scholentoernooi, dat op zaterdagmiddag 10 februari zal plaatsvinden. Plaats van handeling is 
Veluws College Walterbosch aan de Waltersingel 130 te Apeldoorn.  
Nu al zien we dat er veel animo bestaat om mee te doen. De organisatie gaat nu uit van 25 
deelnemende teams, verdeeld over de categorieën starters, pupillen en aspiranten. Dat is een grote 
stap vooruit ten opzichte van vorig jaar, toen 13 teams mee schaakten. Een schaakteam van 
school telt vier spelers met eventueel één of twee wisselspelers. Eventueel kan je ook een combi 
team maken met een andere school, als het niet lukt om een team compleet te krijgen.  
Op de website www.schoolschakenapeldoorn.nl staat alle informatie over dit gezellige en spannende 
jeugdtoernooi. Aanmelden kan via de website of via e-mail aan de contactpersoon Chris Doornekamp 
(schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl; 06-24830644). 
 
 

 
Snel rokeren is vaak beter. 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
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Hier staat de witte koning ook niet lekker. 
 
 

 
Wit lost zijn probleem op door de dames te ruilen. 
 



 
Beide spelers hebben hun stukken goed ontwikkeld. Door te noteren kun je een partij later naspelen en analyseren. 
 
 

 
Oma Suzan oefent met driejarige kleinzoon via het boek ‘Schaken voor de jeugd’. 

Dat schaakboek is verkrijgbaar bij Schaak en Go winkel ‘Het Paard’: www.schaakengo.nl. Andere schaakwinkels: 

www.debestezet.nl/catalog, www.newinchess.com, www.raindroptime.com, www.schaakbond-winkel.nl. 

http://www.schaakengo.nl/
http://www.debestezet.nl/catalog
http://www.newinchess.com/
http://www.raindroptime.com/
http://www.schaakbond-winkel.nl/


Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: kijk eerst wat je tegenstander dreigt  
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 17 en 24 januari schaaklessen voor senioren. 
Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor mensen die al kunnen schaken 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 
Lessen 17 januari 
 
Verslag Beginners:  
Begin en eind zelf schaken Kat en muizen.  
Chessmatec geoefend.  
Tata toernooi live bekeken www.tatasteelchess.com.  
Site Schaaktalent button ‘leren schaken’, o.a. film Knight of the South Bronx, Solitaire, ‘Oom Jan leert 
zijn neefje schaken.  
Oom Jan te lezen via www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01/index.php.  
 
Verslag Gevorderden:  
Begin en eind zelf schaken. 
Rondvraag: vraag over psychologie en schaken. Zelfmanagement, informatie verwerken, leren.  
Zie www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk.  
Rondvraag: partijen met begrijpelijk commentaar. Zie eerdere nieuwsbrieven, Karel maakt lijst met 
begrijpelijk uitleg.  
‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’, zie www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01/index.php. 
Rondvraag: Bordvisie, overzicht houden: Kijk eerst wat je tegenstander dreigt. Probeer goede zetten 
te vinden, dan ga je op meer dingen letten.  
Rondvraag: Schaakinformatie in het Nederlands: www.schaaksite.nl. Google op ‘Herman Grooten’. 
Rondvraag: Uitleg pgn. Zie gratis editor vorige nieuwsbrief. 
Rondvraag: Uitleg Fritz: zie databank site www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Tutor 2, H1. 
Tata live gevolgd met toelichting,  www.tatasteelchess.com.  
 
Lessen 24 januari 
 
Verslag Beginners: 
Zelf schaken Square4Chess (www.youexploreinnovation.com/index.php/nl).  
Rondvraag:  boek ‘Schaken voor de jeugd’.  
Partij Henk Waninge – Karel van Delft Tata NK journalisten. 
 
Verslag Gevorderden:  
Zelf schaken (aandacht voor Drie Gouden Regels: snel rokeren).  
Uitleg over diverse speeltempo’s.  
Notatieformulieren www.schaaktalent.nl/documenten/Avier%20notatie.pdf.  
Windows aanpassen i.v.m. schaakcdroms (video met uitleg Frans Groeneweg).  
Voor partijen met commentaar zie eerdere nieuwsbrieven op site Schaakacademie Apeldoorn. 
Chessmatec.  
Site Tata bekeken en ranglijst Top groep amateurs: www.tatasteelchess.com.  
Partijen NK schaken journalisten: Henk Waninge – Karel van Delft en Jan Bey – Karel van Delft. 
 

Besproken partijen van Karel van Delft met zwart tegen Jan Bey en Henk Waninge tijdens NK 
journalisten: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/24/Game11333218.html 

 

Windows instellingen aanpassen voor gebruik van schaakprogramma’s 
Sommige schaakcdroms (bijvoorbeeld Stappenmethode) werken niet onder Windows 10. 
Tijdens de seniorencursus schaken legde deelnemer Frans Groeneweg uit hoe je dat kan oplossen. 
www.youtube.com/watch?v=gNWC15aMBaU&feature=youtu.be. 
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Carlsen stond beter, maar na 18. Pc5 niet meer. 

 
Thomas Beerdsen verslaat Magnus Carlsen in bullet-partij 
IM Thomas Beerdsen meldt over zijn winstpartij met één minuut bedenktijd vs GM Magnus Carlsen:  
 
DrDrunkenstein (2668) - MeneerMandje (2514)  
https://lichess.org/mfkhttB0, 18.01.2018 
Deze partij werd gespeeld in de 'Lichess Titled Arena', een toernooi op Lichess voor titelhouders. Het 
speeltempo is 1 minuut zonder increment, dus het levert vaak bizarre partijen op. Tijdens het 
toernooi werd duidelijk dat ''DrDrunkenstein'' wereldkampioen Magnus Carlsen was. 1.Pf3 g5!? Een 
van mijn favoriete bullet openingen. 2.g3 [2.Pxg5 e5] 2...g4 3.Pd4 h5 4.Pb3 Lg7 5.h3 gxh3 6.Txh3 d5 
7.Th1 Pc6 8.Pc3 Lg4 9.d4 e5 10.dxe5 d4 11.Pe4 Pxe5 12.Lg2 Pf6?? [12...De7 Met een spannende 
stelling.] 13.Lg5 Deze penning geeft wit al winnend voordeel. 13...De7 14.Pxf6+ [14.Dxd4+-] 14...Lxf6 
15.Lxf6 Dxf6 16.Dxd4 Td8 17.Df4 De6 Tot nu toe staat wit prima, maar ik heb met mijn laatste zet 
een truc in de stelling gebracht. 18.Pc5?? Pd3+! 19.cxd3 [19.Kf1 Dxe2+ 20.Kg1 Pxf4–+] 19...Dxe2#  
0–1 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/23/Game30405093.html.  
 
Links (met dank aan Merijn van Delft en Marco Beerdsen): 
https://lichess.org/mfkhttB0/white#38 
https://twitter.com/lichess/status/954129274092638209  

https://lichess.org/mfkhttB0
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/23/Game30405093.html
https://lichess.org/mfkhttB0/white#38
https://twitter.com/lichess/status/954129274092638209


 
Wijk aan Zee strand. 
 

 

 
Speelzaal De Moriaan. 

 
 



 
IM Stefan Kuipers. 
 
 

 
IM Thomas Beerdsen. 
 
 
 



 
IM Yochanan Afek. 
 
 

 
Freddie van der Elburg (rechts).  
 
 
 



 

 
Dries Wedda. 
 

 
GM Yifan Hou ging de mist in tijdens een leerzaam pioneindspel tegen GM Anish Giri. 



 
Handtekening van GM Anish Giri voor Jorrit Strik. Giri is heel ontspannen en spreekt vlak voor zijn partij met het publiek. 

 

 
Jorrit Strik kijkt naar GM Wesley So vs GM Anish Giri.  
Ook wereldkampioen GM Magnus Carlsen kijkt. (foto Anne Strik). 



 
Jorrit Strik met GM Anish Giri. Op voorstel van Giri. (foto Anne Strik) 

 
Giri speelt sterk in Tata Steel Chess Tournament 
Het Tata Steel Chess Tournament 2018 is in volle gang. Komend weekeinde is de ontknoping. 
De toernooisite is www.tatasteelchess.com. Je kunt daar partijen met live commentaar volgen. 
Mooi vooruitblik op Chess24 over de inzet van het toernooi voor de diverse deelnemers: 
https://chess24.com/en/read/news/7-questions-before-the-80th-tata-steel-masters 
GM Daniel King vat de ronden dagelijks samen via zijn YouTube-kanaal: 
www.youtube.com/user/PowerPlayChess. Je kunt je net als 36K andere mensen gratis abonneren. 

http://www.tatasteelchess.com/
https://chess24.com/en/read/news/7-questions-before-the-80th-tata-steel-masters
http://www.youtube.com/user/PowerPlayChess


Roundup uitzendingen Chessbase Videos: 
https://videos.chessbase.com/product/championships%20wijk%20aan%20zee%202018 
 

Video Apeldoorners in Wijk aan Zee: www.youtube.com/watch?v=lYSrd1vyhaI&feature=youtu.be.  

 

 
IM Thomas Beerdsen – IM Arthur Pijpers 17. Pb5 

 

 
IM Stefan Kuipers – IM Ari Dale 19. f4 

 
In de topgroep van de amateurs gaan Apeldoorns IM’s Stefan Kuipers en Thomas Beerdsen aan kop: 
Gameviewer vijf ronden: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/25/Game29754140.html. 
In ronde zes deden de Apeldoorners elkaar geen pijn. Partij in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/25/Game445614515.html 
Partijen zijn via een link in pgn te downloaden via: 
www.tatasteelchess.com/players/amateurs/tournaments/2018/nine-round/0/1/274.  
 
FM Tim Lammens speelde weekendvierkamp 1B (12-14 januari). Uitslagen en standen: 
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/tournaments/2018/weekend/1/2/2. 
IM Merijn van Delft meldt over de partijen van Lammens:   
Bij het naspelen van de partijen van Tim had ik het gevoel dat ik naar Alpha Zero zat te kijken, een 
lesje positional power play: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/19/Game4187378.html 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/19/Game4262150.html 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/19/Game4324987.html 
 

https://videos.chessbase.com/product/championships%20wijk%20aan%20zee%202018
http://www.youtube.com/watch?v=lYSrd1vyhaI&feature=youtu.be
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/25/Game29754140.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/25/Game445614515.html
http://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/tournaments/2018/nine-round/0/1/274
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/tournaments/2018/weekend/1/2/2
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/19/Game4187378.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/19/Game4262150.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/19/Game4324987.html


 
Naschoolse club basisschool Het Woudhuis kijkt live naar Tata. 
 
 

 
Naschoolse club basisschool Hertog van Gelre kijkt live naar Tata. 

 
 



Tata Steel commentaar van ‘one of the kids’ Stefan Kuipers 
Ongeveer een kwart eeuw geleden begonnen Nederlands dameskampioene WIM Renate Limbach 
(R.I.P.), Marc Jonker en Karel van Delft in Apeldoorn met jeugdtrainingen voor gemotiveerde 
jeugdschakers. De deelnemers van die trainingen vullen nu voor een groot deel de teams van 
MuConsult Apeldoorn 1 en 2.  
 
Er volgden allerlei evenementen waaronder de Connection One Experience (1999) waarin de 
jeugdtop van Nederland (met Apeldoornse spelers), Israël en Duitsland onderling speelde in het Rijks 
Computer Centrum. Er waren tevens trainingen met IM Mark Dvoretsky (R.I.P.), GM Artur Joesoepov, 
GM Uwe Bönsch, GM/IM Yochanan Afek en GM Loek van Wely.  
Voor een verslag zie www.chesstalent.com/free-items.  
 
Daarna volgden meer jeugdtrainingen, waarbij GM/IM Yochanan Afek een belangrijke rol als trainer 
en inspirator vervulde. Deelnemers waren onder meer IM Thomas Beerdsen, GM Roeland Pruijssers 
en FM Armen Hachijan.  
 
De Apeldoornse trainingen werden gecoördineerd door Karel van Delft. Een belangrijk principe was 
altijd dat jeugdspelers zelf trainingen aan andere kinderen geven. Dat is goed voor het ontwikkelen 
van verantwoordelijkheidsgevoel voor de schaakgemeenschap en het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden en zelfreflectie, een eigenschap die ook tijdens het spelen van partijen belangrijk is. 
Ook zijn er op zo’n manier meer trainers beschikbaar en kunnen meer kinderen beter leren schaken. 
 
‘One of the kids’ IM Stefan Kuipers kwam als negenjarige met zijn vader kijken bij de Connection One 
Experience. De schaaktrainer is in het 80e Tata Steel Chess Tournament één van de commentatoren.  
Schaakleraar Karel van Delft liet dat zien aan leerlingen van basisscholen tijdens naschoolse lessen. 
Zie een korte video: www.youtube.com/watch?v=CN_P2e6DQU4&feature=youtu.be.  
 
 

 
Journalistenkampioen FM Peter Boel (links) vs Erik Bouwmans. 

 
 

http://www.chesstalent.com/free-items
http://www.youtube.com/watch?v=CN_P2e6DQU4&feature=youtu.be


 
V.l.n.r. toeschouwer Jorrit Strik, Karel van Delft en Jeroen van den Belt. (foto Anne Strik) 
 
 

 
Peter Boel (links) vs Benno de Jongh. 
 
 



 
Benno de Jongh vs Jaap de Berg. 
 
 

 
Eindranglijst Jules Welling Memorial snelschaaktoernooi journalisten. 

 
 



Peter Boel wint Tata NK journalisten  
FM Peter Boel heeft voor de twaalfde maal het NK journalisten gewonnen. Dat zevenrondig toernooi 
vond plaats van 18 – 21 januari in De Moriaan. 
Eindranglijst en uitslagen: www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups. 
Boel won ook het Jules Welling Memorial snelschaaktoernooi. 
Video NK journalisten: www.youtube.com/watch?v=NA_W9fMVirM&feature=youtu.be.  

 
Twaalfde titel voor Peter Boel 
FM Peter Boel meldt: 
Mijn twaalfde journalistentitel kwam in zicht toen ik na de eerste twee speeldagen 4 uit 4 had, na 
een kwartet levendige partijen met behoorlijk veel tegenstand, maar niet echt spectaculaire 
combinaties. Op zaterdagochtend in De Moriaan, op een dieet van Spa rood, kwam de klad er even in 
met wit tegen Kees Volkers. 
 

 
 
Ik zat hier een minuut of twintig te kijken naar 1.Pxd5! en alles uit te rekenen. 
Eerst 1...Dxd5 2.Txe5! Txe5 3.Lc4. Dat is waar je het voor doet. 
Toen 1...Pxd5 2.Lc4! Pxc4 (2...Pxf3+ 3.Dxf3 Le6 4.Txe6! Txe6 5.Dxd5!) 3.Txe8+ Kf7 4.De2. 
Toen 1...Pxd3 2.Pxf6+ gxf6 3.Txe8+ Kf7 4.Tc/exc8.  
Vervolgens 1...Pxf3+ 2.Dxf3 Txe1+ 3.Txe1 Dxd5 en hier stokte het even. Dus koos ik voor het 
positionele alternatief 1.Pxe5 Txe5 2.Txe5 Dxe5 3.Tc2. Zwart heeft een isolani en een achterstand in 
ontwikkeling, maar Kees verdedigde goed en ik kwam er uiteindelijk niet doorheen.  
Direct na de partij zag ik tot mijn afgrijzen dat, in de stelling na 3...Dxd5, 4.Dxd5 Pxd5 5.Lc4 gewoon 
wint. Twee simpele zetjes te kort doorgerekend. Mijn frustratie hierover was groot, maar gelukkig 
was er nog het snelschaken. Die zaterdagavond won ik de tweede Jules Welling Memorial in de play-
off tegen Benno de Jongh, die een stukje sterker lijkt dan zijn 2000 min score aangeeft. We eindigden 
in het kampioenschap zelf de volgende dag samen op 6 uit 7, en opnieuw brachten twee vluggertjes 
uitkomst in de play-off. En zo kon ik toch nog de trein in stappen met een zware tas. 
 
Jan Bey won in een miniatuurtje van Harry Peters: 
Peters, Harry - Bey, Jan 
Tata 2018 journalisten (5), 20.01.2018 
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 Pf6 4.e5 Pd5 5.Pf3 Pc6 6.c4 Pdb4 7.a3 Da5 8.Ld2 cxd4 9.Db3 d3 10.Lc3 Pc2+ 0–1 

Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/24/Game11744515.html.  
 

http://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups
http://www.youtube.com/watch?v=NA_W9fMVirM&feature=youtu.be
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/24/Game11744515.html


         
Jeroen – opa Ton              Grandelius – Antipov 

 
De kracht van de ingesloten zwarte toren op h8 
Tijdens een privétraining van Karel van Delft met student Jeroen kwam een huiskamerpartij ter 
sprake die Jeroen had gespeeld tegen opa Ton.  
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4 Lc5 5.d3 Pg4 afgekeurd, bereikt niets, niet tweemaal met zelfde 
stuk in opening spelen 6.Lxf7+ iets beter voor wit [6.0–0 Pxf2 7.Txf2 Lxf2+ 8.Kxf2 erg goed voor wit: 
veel beter ontwikkeld] 6...Kxf7 7.Pg5+ Kg6 Hier gaat het mis voor zwart, koning zwaar op de tocht 
[7...Kg8 gelijke stelling] 8.Dxg4 d6 9.Pe6+ 1–0 
Zwart was kennelijk beducht voor de ingesloten toren op h8 na 7…Kg8. Dat was niet terecht. 
Hetzelfde thema kwam aan de orde in de grootmeesterpartij Grandelius – Antipov (Rilton Cup 2017), 
die IM Merijn van Delft recent besprak in zijn woensdagavonduitzending ‘Game of the week’ op  
Playchess. Het begin van de video is gratis te zien:  
https://videos.chessbase.com/Video/2018-01-10%20GotW%20308%20Grandelius%20Antipov.  
De partij kun je naspelen in een gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1908451. 
Tijdens de training kwam aan de orde hoe je Th8 in het spel kunt brengen: via …h5 of …g7, Kg7, Tf8. 
De training werd traditioneel besloten met onderlinge snelschaakpartijtjes waarin dezelfde variant 
t/m 6. Lxf7+ werd gespeeld. Om gelijke kansen op winst te houden heeft de student vijftien minuten 
bedenktijd en de trainer drie (waarvan hij er twee moet noteren). 
 
Het zelfde thema kwam op bord tijdens het NK schaken voor journalisten tijdens het Tata toernooi. 
De zwartspeler verzuimde echter 13…Tf8 te spelen. Hij dacht gelijk door te kunnen breken met 
13…d4. Dat kwam hem duur te staan. Euforische gevoelens belemmeren objectief denken.  

 

 
 
Bey, Jan - van Delft, Karel Tata 2018 (3), 19.01.2018 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Pc6 4.Lc4 Pxe4 5.Lxf7+ [5.Pxe4 d5] 5...Kxf7 6.Pxe4 d5 7.Peg5+ Kg8 8.d3 h6 
9.Ph3 Lg4 10.c3 Lc5 11.Db3 Lb6 12.Le3 Kh7 13.0–0–0 d4 [13...Tf8] 14.Phg5+ hxg5 15.Pxg5+ Dxg5 
16.Lxg5 Lxd1 17.Dxd1 dxc3 18.bxc3 Lxf2 19.Tf1 Thf8 20.d4 Kh8 21.De2 Tf5 22.d5 Taf8 23.Kc2 Pb8 
24.Le3 Lxe3 25.Txf5 Txf5 26.Dxe3 b6 27.Dh3+ 1–0 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/22/Game10810390.html.  

https://videos.chessbase.com/Video/2018-01-10%20GotW%20308%20Grandelius%20Antipov
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1908451
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/22/Game10810390.html


 
 
Uitleg ChessBase video uitzendingen door Jeroen van den Belt 
Jeroen van den Belt is programmeur bij ChessBase. Hij deed mee aan het NK-journalisten tijdens 
Tata. In een video legt hij uit hoe je live uitzendingen op ChessBase kan volgen en hoe je het video 
archief kunt zien: www.youtube.com/watch?v=mXvOsW7i42k&feature=youtu.be. 
IM Merijn van Delft verzorgt op woensdagavond een uur een partijanalyse ‘The game of the week’.  
Zie ook: http://en.playchess.com en https://videos.chessbase.com/index. 
Uitleg Albert Silver: https://en.chessbase.com/post/chessbase-account-video-overview-of-playchess.  
 
  

 
 
Quote wereldkampioen GM Magnus Carlsen: ‘You have to play what you believe in.’ 
Na remise tegen GM Vladimir Kramnik in Tata Steel Chess Tournament. 
Vijf tips voor beginners: www.youtube.com/watch?v=MA8Scue28Ks&feature=em-subs_digest. 

http://www.youtube.com/watch?v=mXvOsW7i42k&feature=youtu.be
http://en.playchess.com/
https://videos.chessbase.com/index
https://en.chessbase.com/post/chessbase-account-video-overview-of-playchess
http://www.youtube.com/watch?v=MA8Scue28Ks&feature=em-subs_digest


Divers nieuws 
 

- Fischer Random Chess 
- IM Greg Shahade: 10 Reasons to Watch the 2018 PRO Chess League 
- Gibraltar Chess Festival 
- NOS over schoolschaken 
- NOS ‘Van Moskou tot Magadan’ 
- AlphaZero: Don't Believe the Hype 
- 88 Schaakfilms 
- ARVES: All about Chess Endgame studies 
- MAGNUS - Officiële NL trailer 
- De film MAGNUS  
- Schaakfotografie: Master class with David Llada 
- Garry Kasparov Answers Chess Questions From Twitter 
- Chess Grandmaster Garry Kasparov Replays His Four Most Memorable Games 

 

 

 
 

Fischer Random Chess 
www.frchess.com/2018/01/25/are-we-ready-for-fischer.  

 

 
 

IM Greg Shahade: 10 Reasons to Watch the 2018 PRO Chess League 
https://gregshahade.wordpress.com/2018/01/15/10-reasons-to-watch-the-2018-pro-chess-league. 

 

 
 
Gibraltar Chess Festival 
www.gibchess.com.  

http://www.frchess.com/2018/01/25/are-we-ready-for-fischer
https://gregshahade.wordpress.com/2018/01/15/10-reasons-to-watch-the-2018-pro-chess-league/
http://www.gibchess.com/


 

 
 

NOS over schoolschaken 
https://nos.nl/artikel/2211659-schoolschaken-steeds-populairder-kinderen-spelen-on-en-offline.html 
 

 

 
 
NOS ‘Van Moskou tot Magadan’ 
Zie www.npo.nl/van-moskou-tot-magadan/15-08-2012/VPWON_1177436 (2012). 
NOS over schaken www.npo.nl/nos-journaal/12-01-2018/POW_03689557 (klik ‘zoeken’). 

 

 
 
AlphaZero: Don't Believe the Hype 
Grandmaster Denes Boros heeft kritiek op de AlphaZero vs Stockfish computer match. 
Video Saint Louis Chess Club: www.youtube.com/watch?v=2naxR4UzuL4.  

https://nos.nl/artikel/2211659-schoolschaken-steeds-populairder-kinderen-spelen-on-en-offline.html
http://www.npo.nl/van-moskou-tot-magadan/15-08-2012/VPWON_1177436
http://www.npo.nl/nos-journaal/12-01-2018/POW_03689557
http://www.youtube.com/watch?v=2naxR4UzuL4


 

 
 

88 Schaakfilms 
Bijvoorbeeld: 101 Checkmates in films - a Supercut (illustratie). 
Zie voor links naar 88 schaakfilms: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites. 
Klik boven in pagina op ‘Toon alle’, twee keer op ‘Titel’ (alfabetische volgorde). Scroll naar ‘video’.  

 

 
 

ARVES: All about Chess Endgame studies 
www.arves.org/arves/index.php/en/about/whoweare/become-a-member. 
 

 

 
 

MAGNUS - Officiële NL trailer  
www.youtube.com/watch?v=iUY46wLO4cY  

http://www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
http://www.arves.org/arves/index.php/en/about/whoweare/become-a-member
http://www.youtube.com/watch?v=iUY46wLO4cY


 

 
 

De film MAGNUS  
Via uitzending gemist: www.uitzendinggemist.net/aflevering/421478/3doc.html (na reclame). 
 

 

 
 

Schaakfotografie: Master class with David Llada 
Artikel en video: https://en.chessbase.com/post/master-class-with-david-llada. 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/421478/3doc.html
https://en.chessbase.com/post/master-class-with-david-llada


 
 

 
 

Garry Kasparov Answers Chess Questions From Twitter 
Je kunt niet alles uitrekenen. Als je beter wilt leren schaken moet je patronen herkennen, vuistregels 
kennen, vaardigheden oefenen en nog een aantal dingen doen. 
Voormalig wereldkampioen GM Garry Kasparov beantwoordt in een video vragen via Twitter: 
www.youtube.com/watch?v=D3uvvA7dyoI. 
 
 

 

 
 

Chess Grandmaster Garry Kasparov Replays His Four Most Memorable Games 
www.youtube.com/watch?v=6vYJyOGKCHE.  
 
Zie ook: https://en.chessbase.com/post/what-is-garry-up-to. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=D3uvvA7dyoI
http://www.youtube.com/watch?v=6vYJyOGKCHE
https://en.chessbase.com/post/what-is-garry-up-to


 
 

23e Rapidtoernooi van De Zeven Pionnen in Epe zaterdag 24 februari 2018 
Andries Elskamp meldt: 
Het 23e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen vindt plaats op zaterdag 24 februari 2018. In de opzet 
van het toernooi is heel weinig verandering gekomen. Er zijn drie sterktegroepen en een jeugdgroep 
(stap 1 en 2). Deelnemers spelen 7 ronden van 20 minuten p.p.p.p.  Voor iedereen is er een klein 
prijsje in natura. Het toernooi begint om 10.00 uur in Kulturhus Eper Gemeentewoning aan de 
Stationsstraat in Epe en duurt tot ongeveer 16.30 uur. In de middagpauze zijn er broodjes en soep. 
Senioren betalen 10 euro en jeugdspelers tot en met 14 jaar betalen 5 euro. Opgave is reeds mogelijk 
via het opgeefformulier op de site van de vereniging: www.de7pionnen.nl onder toernooi .  

 
Kalender en sites  

- 10 februari 2018 Apeldoornse Basisscholen Schaak Kampioenschap (ABKS) 
www.schoolschakenapeldoorn.nl 

- 10 februari Veenendaal 6e Martien Rood jeugdtoernooi 
https://veenendaalvsv.wordpress.com  

- 18 februari Samsam Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap  
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi    

- 22 februari t/m 4 maart 2018 Batavia Chess Tournament Amsterdam  
- 24 februari Rapid toernooi De Zeven Pionnen Epe www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi  
- 21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn 
- 21 april OSBO PJK categorieën FGH in Velp (nader bericht volgt) 
- 25 april Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur 
- Condigne Open NK Schaken 23 juli t/m 2 augustus www.schaken.nl/onk 

 
 
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 
 
 

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018   
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. 
 
Super GP jeugdtoernooien: 
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers 

 

http://www.de7pionnen.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
https://veenendaalvsv.wordpress.com/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/samsam-snelschaaktoernooi
http://www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi
http://www.schaken.nl/onk
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
http://feestdagen.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
http://www.stertrainingen.nl/
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
http://www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers


Speeldata KNSB-competitie 2017-2018   www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
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  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl  
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl  
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl 
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion 
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken 
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken www.schoolschakenapeldoorn.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   
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   Pupillenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018 
1 De Regenboog 1 6 De Terebint 

2 De Regenboog 2 7 Koningin Wilhelminaschool (KWS) 

3 De Sjofar 8 Hertog van Gelre 1 

4 De Wegwijzer 9 Hertog van Gelre 2 

5 De Schakel & Schaakmaat 10 Het Bolwerk 

 
 
 

Speelschema pupillen 2017-2018 

ronden datum speellokatie Aanvang 

1-2 Dinsdag 21 november De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

18.30u 

3-4 Dinsdag 16 januari De Sjofar  

Glazeniershorst 403/404 

18.30u 

5-6 Dinsdag 13 februari Hertog van Gelre 

Morellenlaan 47 

18.30u 

7-8 Dinsdag 13 maart KWS 

Prof Röntgenstraat 10 

18.30u 

9* Dinsdag 17 april De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

18.30u 

    

* prijsuitreiking 

  
 
 

Speelschema 10-kamp 

Ronde  

1 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6  

2 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2  

3 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7  

4 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3  

5 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8  

6 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4  

7 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9  

8 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5  

9 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1  

 

 

 

 

Aspirantenteams schoolcompetitie schaken 2017-2018 
1 De Regenboog 1 7 De Diamant 1 

2 De Regenboog 2 8 De Diamant 2 

3 De Regenboog 3 9 Koningin Wilhelminaschool (KWS) 

4 De Sjofar 10 Sprengenpark 

5 De Zonnewende 11 De Pion 1 

6 De Schakel 12 De Pion 2 

 

 

 

 



 

Speelschema aspiranten 2017-2018 

ronden datum speellokatie Aanvang 

1-2 Dinsdag 28 november De Pion 

Laan van Charleston 75 

18.30u 

3-4 Dinsdag 23 januari De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

18.30u 

5-6 Dinsdag 20 februari De Sjofar  

Glazeniershorst 403/404 

18.30u 

7-8-9 Dinsdag 20 maart De Diamant 

Laan van de Leeuw 299 

18.30u 

10-11* Vrijdag 20 april De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

18.30u 

* prijsuitreiking 

 

 

 

Speelschema 12-kamp 

Ronde  

1 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

2 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 

3 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 

4 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 

5 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 

6 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 

7 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 

8 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 

10 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

11 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 

 

 


