
         Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 70 – 8 maart 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. 

 

 
dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament. GM Alexander Fier versus IM Thomas Beerdsen. GM Hans Ree kijkt toe. 
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Lesgroep Het Woudhuis bespreekt dubbelschaak. 
Zie Bill Wall: 100 Classic King's Gambit Miniatures, www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/kg.htm. 
 

 

 
Lesgroep St. Victor bespreekt gretigheid en oppassen voor gevaar. 
Zie Bill Wall's Chess Traps and Miniatures Collection, www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm. 

 

http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/kg.htm
http://www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm


     
 
70e 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 312 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. 

 

Beginnerscursussen op scholen na schooltijd  
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van vijftien uur.  
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen. 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. 
Basisschool Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met  negen deelnemers. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.  

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Vanaf 21 maart 2018 zijn er weer 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 per 
semester (14 lesweken) 75 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.  
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. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
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http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops


 
Luc en Lisanne spelen, Karel noteert. Later bespraken we de partij met alle kinderen. 
 
 

 
De zet 2..g6 is niet goed. Wit kan nu een toren winnen via een dubbele aanval. 
 



 
In een simultaan met Karel kwamen Hugo en vader Jeron een heel eind, maar …Ta2 was erg goed voor zwart. 
 
 

 
In het laatste groepje spraken we over sleutelvelden. Deze stelling wil wit bereiken. 
De stelling komt uit de Tutor methode van IM Cor van Wijgerden. 

 

 
Informatie over sleutelvelden kun je ook vinden via een video van Marcel Lek: http://chessblog540.blogspot.nl.  

http://chessblog540.blogspot.nl/


Schaakschool Het Bolwerk analyseert een genoteerde eigen partij 
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. Een proefles is gratis. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app ‘Chessmatec’. 
 
De schaakschool had woensdagmiddag 7 maart de 25e lessen van dit seizoen met tien deelnemers.  
Verslag 13.30 groep:    

- Zelf schaken, Karel noteert partij Luc vs Lisanne met bespreking 
- Chessmatec oefenen 
- Openingsvallen Bill Wall 9 en 10 
- Film Lang leve de koningin tot minuut 50 

Verslag 14.45 groep:  
- Zelf schaken  
- Terugblik examen Stappen (patronen oefenen, soms te moeilijk denken, soms spanning) 
- Stap 3 H1 oef A 
- Partij Schaakverhaal Vuurboom 
- Simultaan tegen Karel  

Verslag 16.00 groep:  
- Zelf schaken 
- Tutor 3 H14 inleiding en oefeningen Sleutelvelden 
- Simultaan tegen Karel 
- Solitaire chess 

 

Tactische opgaven via www.chess.com  
Je kunt een gratis account aanmaken. Daarmee kun je ook gratis correspondentieschaak spelen. 
Er zijn 5 gratis tactische problemen per dag. Zie www.chess.com/tactics/problems  
Overzicht thema’s: www.chess.com/article/view/chess-tactics--definitions-and-examples 

 

 
Examenzaal Stappen. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.chess.com/tactics/problems
http://www.chess.com/article/view/chess-tactics--definitions-and-examples


 
Examinatoren Ramses Post (links) en Tjapko Adams. 
 

 

 
Jelle heeft diploma Stap 1 gehaald. 

 



 
Hidde heeft diploma Stap 1 gehaald. 

 
 

 
Lois en Mads hebben diploma Stap 2 gehaald. 

 



 
Vier jongens van basisschool Het Woudhuis haalden Stap 1. Eerder al wonnen ze de Startersgroep van het ABKS. 

 

Video examen: www.youtube.com/watch?v=YAyjUwVegjU&feature=youtu.be 

 

Jeugdschakers halen Stappendiploma’s 
Dertien jeugdschakers hebben vrijdagavond 23 februari een Stappendiploma gehaald. De examens 
werden afgenomen tijdens de wekelijkse jeugdavond van De Schaakmaat in De Stolp. 
Van Schaakacademie Apeldoorn deden tien leerlingen mee. 
Van basisschool Het Woudhuis haalden het Stap 1 diploma: Hugo, Alec, Luuk en Jesper. 
Van schaakschool Het Bolwerk haalden een diploma: Hidde en Jelle Stap 1, Lois en Mads Stap 2.  
 

Vijf jeugdleden van De Schaakmaat zijn geslaagd 
Tjapko Adams meldt: 
 
Afgelopen vrijdag vanuit de Schaakmaat deelgenomen en geslaagd: 
Stap 1 - Sam - 22 punten, cijfer =8,5 
Stap 1 - Eren - 23,5 punten, cijfer =9 
Stap 1 - Carlos -? (wel ruim geslaagd) 
Stap 2 - Ramses - 22 punten, cijfer =8,5 
Stap 3 - Eelco - 24 punten, cijfer = 10 
 
Er zijn twee keer per jaar examens bij de Schaakmaat, in februari en in juni. 
Twee a drie weken voorafgaand aan het examens doen we meestal een proefexamen om per 
kandidaat te zien of het kans van slagen heeft en welke onderwerpen eventueel nog geoefend 
kunnen worden. 
Er zijn lessen voor stap 1, 2, 3, 4. 
Voor wie stap 4 al gehaald heeft zijn er aparte trainingen, los van de Stappenmethode. Het staat die 
kinders uiteraard wel vrij op eigen kracht stap 5 en/of 6 te doen. Bij vragen daarover kunnen ze wel 
gewoon op de club terecht. 

 

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


 
Senioren oefenen met Solitaire Chess. Stagiair Sharwan Boedhoe geeft uitleg. 
 

 

 
Samen partij tegen Lichess.org. Partij online via laptop en internet, meespelen op borden. Les door stagiair Sharwan. 
 

 



 
Schaken voor vier. 

 
 

 
Wit zet mat via dubbelschaak. 

 



 
Mat zetten met koning + dame versus koning. Plan: drijf de koning naar een hoek of een rand van het bord. 
 
 
 

 
Pas op voor pat! 

 



 
Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: samen tegen Lichess.org 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 28 februari en 7 maart schaaklessen voor 
senioren. Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 
Lessen 28 februari 
Verslag Beginners 

- App ‘Chess Time’ (http://chesstimeapp.com)  
- Oefenen Solitaire Chess (online https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess) 

Zie ook ‘Houd 1 stuk over’ A, B, C: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank 
- Raindrop Chess (online: www.raindropchess.com, klik op groene button ‘play online’) 
- Samen partij tegen Schaken is Cool op scherm en zetten op bord  

Verslag Gevorderden 
- Zelf schaken  
- Video Batavia Chess Tournament 
- Samen partij tegen Schaken is Cool op scherm en zetten op bord  
- Tutor 2, H3  5x penning 
- Koningsgambiet: partijtje 5 invoeren in Fritz en op bord (Bill Wall)  
- Partij Anderssen - Kieseritzky naspelen (op scherm en borden) 

www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1018910 (www.chessgames.com)  
- Samen via scherm en op bord partij tegen www.lichess.org en uitleg site 

 
 

   
Houd 1 stuk over 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://chesstimeapp.com/
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank
http://www.raindropchess.com/
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1018910
http://www.chessgames.com/
http://www.lichess.org/


 

 
Mat van Dilaram, Mansube van As-Suli 
www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA 

 
Lessen 7 maart 
Verslag Beginners 

- Partijtje schaken voor vier, zie ook  
https://www.chess.com/play/computer in menu ‘Spelen’ en ‘Four Player’ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varianten_van_het_schaakspel 
www.chessvariants.com 
Chaturanga:  
www.chessvariants.com/historic.dir/chaturang4.html 
www.chessvariants.com/historic.dir/chaturanga.html  

- Eindspel koning + dame versus koning  
- Schaakverhaal Vuurboom https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm  

Verslag Gevorderden 
- Schaakverhaal Vuurboom https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm  
- Hoe middenspel bestuderen: bijv. via becommentarieerde partijen (Euwe boeken bijv, zoals 

‘Meester tegen amateur’). Blader eerdere nieuwsbrieven door. 
Zie video’s van GM Yasser Seirawan op 
www.youtube.com/playlist?list=PLVWaFpMwtaGiVZ77NhhvGGGzvF7oFSWcA  

- Mansube Mat van Dilaram: www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA 
- PGN converter/reader:  

https://chesstempo.com/pgn-viewer.html (inlezen pgn, ook met commentaar) 
www.tucows.com/preview/609911/Penguin-Chess-PGN-Editor 
https://en.chessbase.com/pages/download  
www.dashstofsk.net/penguin.html (tip: als administrator aanmelden) 
www.wmlsoftware.com/chesspad.html 

- Kandidatenmatches beginnen zaterdag in Berlijn: https://worldchess.com/berlin 
Partijen te volgen via www.chess24.com  

- Tactiekstudie: patroonherkenning is basis schaakdenken. Tweesporenbeleid tactiekstudie: 
thema’s via bijv. Stappenmethode, Chessmatec, Vuurboom. Tevens mix van opgaven via 
www.lichess.org (menu: leren, training). Belangrijk is opgaven op eigen niveau te doen. 

- Schaakvarianten en mini games: www.jocly.com/#/games 
 
 

Nieuwe cursussen voor senioren 
Vanaf woensdag 21 maart zijn er weer cursussen voor senioren in Het Bolwerk. 
Beginners van 9.00 – 10.30 uur, mensen die al kunnen schaken 10.30 – 12.00.  
Schaakleraar is Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  

http://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
https://www.chess.com/play/computer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varianten_van_het_schaakspel
http://www.chessvariants.com/
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http://www.chessvariants.com/historic.dir/chaturanga.html
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm
http://www.youtube.com/playlist?list=PLVWaFpMwtaGiVZ77NhhvGGGzvF7oFSWcA
http://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
https://chesstempo.com/pgn-viewer.html
http://www.tucows.com/preview/609911/Penguin-Chess-PGN-Editor
https://en.chessbase.com/pages/download
http://www.dashstofsk.net/penguin.html
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Ap Ketting speelt met wit in buurtcentrum ‘t Vogelnest. 

 
Michel Westhoff wint Ap Ketting-bokaal 
Kees Pieterse meldt: 
 
Hierbij het eindresultaat van de schaakstrijd om de Ap Ketting-bokaal. Er waren twee groepen; een 
A- en een B-groep. De winnaar van de A-groep speelde tegen de winnaar van de B-groep. Michel 
Westhoff was de A-speler en hoe is het mogelijk Ap Ketting zijn tegenstander als winnaar van de B-
groep. De partij eindigde in remise, waarna een barrage volgde waarbij men per speler 15 minuten 
bedenktijd kreeg. Uiteindelijk won Michel Westhoff deze en pakte daarmee de Ap Ketting-bokaal. 
Deze bokaal is een eerbetoon aan het ruim 20 jaar organiseren door Ap Ketting van het schaken 
overdag iedere maandagmiddag in 't Vogelnest te Apeldoorn-Zuid. Alles deed Ap. Niet alleen de 
wedstrijden op zich, maar ook de koffie/thee. Prijzen inkopen, het Kerstsnelschaaktoernooi en nog 
veel meer. Hij is binnen deze schaakclub een levende legende en wij zijn blij de bokaal naar hem te 
hebben vernoemd. 
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm  

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm


 
De Stentor: www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-studeert-op-invoeren-pleinschaak~a999c568  

 

Gemeente Apeldoorn positief over schaaktafels en pleinschaakspelen  
De gemeente Apeldoorn staat positief tegenover het idee om in de openbare ruimte schaaktafels 
en/of pleinschaakspelen te plaatsen. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op 
vragen van gemeenteraadslid  Hessel Dooper (CDA). Hij stimuleert samen met Karel van Delft 
(Schaakacademie Apeldoorn) plaatsen van schaaktafels en pleinschaakspelen in de openbare ruimte. 
Op de site van Schaakacademie Apeldoorn staat informatie voor mensen die zelf een initiatief willen 
nemen tot het plaatsen van schaaktafels en pleinschaakspelen. 
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen.  
Zie voor de antwoorden van het college van B en W: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/BenW%20Apeldoorn%20antwoorden%20CDA%20v
ragen%20schaaktafels.pdf. 
Binnenkort is in Het Bolwerk een brainstorm voor mensen die willen meedenken over het idee. 
  

Video schaaktafel op schoolplein in Utrecht 
Jesús Medina verwijst naar een nieuwsitem uit Utrecht over een schaaktafel op een schoolplein: 
Video: https://youtu.be/JRvichSzwD0.  
Artikel: www.sportstad-utrecht.nl/schaaktafels-leidsche-rijn.  
Artistieke schaaktafel: www.vcpstreetcare.nl/producten/41/samen%20spelen/producten.  

http://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-studeert-op-invoeren-pleinschaak~a999c568
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/BenW%20Apeldoorn%20antwoorden%20CDA%20vragen%20schaaktafels.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/BenW%20Apeldoorn%20antwoorden%20CDA%20vragen%20schaaktafels.pdf
https://youtu.be/JRvichSzwD0
http://www.sportstad-utrecht.nl/schaaktafels-leidsche-rijn
http://www.vcpstreetcare.nl/producten/41/samen%20spelen/producten


 
GM Alexandr Fier vs IM Thomas Beerdsen. 
 

 

 
Analyse na afloop.  
 

 



 

Hans Molenveld heeft individuele lessen bij Schaakacademie Apeldoorn. Hij volgde het Batavia toernooi online.  
Als waardering voor toernooidirecteur IM Merijn van Delft heeft hij een schaakkussen voor hem gemaakt. 
 



 
IM Thomas Beerdsen won een mooie partij van GM Friso Nijboer. 
 
 

 
 
Batavia toernooi: Fier wint, Beerdsen vijfde 
GM Alexandr Fier heeft het Batavia toernooi gewonnen. Clubgenoot IM Thomas Beerdsen werd 
vijfde (tpr 2481). Partijen zijn terug te zien via de toernooisite http://batavia1920.nl/chess.  
Partijen MuConsult Apeldoorn spelers GM Alexandr Fier en IM Thomas Beerdsen in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/5/Game19666250.html.  
Video partij Fier – Beerdsen: www.youtube.com/watch?v=AjFbclrPkSw&feature=youtu.be.  
Verslag Merijn van Delft: https://en.chessbase.com/post/fier-wins-10th-batavia-tournament. 

http://batavia1920.nl/chess/
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/5/Game19666250.html
http://www.youtube.com/watch?v=AjFbclrPkSw&feature=youtu.be
https://en.chessbase.com/post/fier-wins-10th-batavia-tournament


 
OAJK. Links Stertrainingsdeelneemster Katja Tangarife. 

 
 

 
OAJK. 

 



 
GM Roeland Pruijssers analyseerde partijen met deelnemers en bezoekers. ‘Wat denk je van Pe5?’ 
 

 

 
Jeugdgroep OAJK. 

 
 



Maatschap Pruijssers Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen  
Dit jaarlijks kampioenschap vond 1 en 2 maart plaats in het Veluws College Mheenpark. 
Toernooisite: www.schaakpromotieapeldoorn.nl.  
Video: www.youtube.com/watch?v=uYDBvwI6rZk&feature=youtu.be. 
Indeler Marco Beerdsen meldt:  
Alle individuele uitslagen etc. komen weer op www.schaakpromotieapeldoorn.nl te staan. 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=uYDBvwI6rZk&feature=youtu.be
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/


 
 
 
 
 

 
Rob Baartse (links) kampioen Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen. 
 
 



 
Deelnemers NK Speciale Doelgroepen. Links Karin Pruijssers. 

 
Vierde Open Nederlands Kampioenschap Schaken voor Speciale Doelgroepen 
Het vierde Open Nederlands Kampioenschap Schaken voor Speciale Doelgroepen (NK-G) vond vrijdag 
2 maart plaats in  het Veluws College Mheenpark in Apeldoorn.  
Rob Baartse won en Karin Pruijssers werd tweede.  
Het rapidtoernooi telde acht deelnemers en omvatte zeven ronden.  
Uitslagen: www.schaakpromotieapeldoorn.nl/open-nk-g.  
Video: www.youtube.com/watch?v=8Q2-wcWs9tU&feature=youtu.be.  
 
 
 

 
 

http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/open-nk-g
http://www.youtube.com/watch?v=8Q2-wcWs9tU&feature=youtu.be


 
Jesse van der Worp uit Hattem (rechts) won de tweede groep, maar moest in de laatste ronde de enige nederlaag slikken 
tegen Karin Pruijssers (links) uit Apeldoorn. (Foto en tekst Andries Elskamp) 

 
 
 

 
Aanmelden bij het toernooi. Links Andries Elskamp. 
 



 
Casper Wouters (rechts) versus Henri Jansen. 
 
 

 
Tobias de Vries (links) versus Ruud Wille (‘Ik heb me verrekend, moest eerst een voorbereidende zet doen’). 



Richard Vedder wint rapidtoernooi in Epe 
Voorzitter Andries Elskamp van De Zeven Pionnen meldt: 
 
Richard Vedder uit Nijkerk heeft voor de tweede maal het rapidschaaktoernooi van De Zeven 
Pionnen op zijn naam geschreven. Een heel goede tweede werd Sander Wissink uit Epe en kampioen 
bij de organiserende Eper schaakclub. Met enig geluk won Vedder het onderlinge duel van Wissink. 
Deze uitslag bleek later beslissend. Vedder won het toernooi drie jaar geleden ook al. Derde in de 
eerste groep met de sterkste schakers werd Tobias de Vries uit Apeldoorn. 

Met tachtig deelnemers, verdeeld over vier sterktegroepen, was de 23 editie van het jaarlijkse 
toernooi opnieuw goed bezet. De organisatie prijst zich gelukkig dat dit maal opnieuw een aantal 
vrouwen mee schaakten. Bij de jeugdgroep (stap1 en stap2) is dat overigens een heel normaal 
verschijnsel. Bij de jongsten is schaken bij meisjes net zo populair als bij de jongens. Menno Kramp 
uit Voorst won bij de jeugd, voor Sep Koopman uit Zwolle, Daan Wieringa uit Epe en Jannes Flier uit 
Oldebroek. 

Opmerkelijk is de winst in de groepen twee en drie door twee sterkte junioren. Jesse van der Worp 
uit Hattem (12 jaar) won de bepaald niet zwakke tweede groep. Hij verloor alleen van Karin Pruijssers 
uit Apeldoorn, die net achter Jesse en Fabian de Vries uit Apeldoorn derde werd. In groep 3 eindigde 
de 11-jarige Joas Tiggelaar uit Hasselt als eerste voor Koen Sloof uit Kampen. 

Het toernooi zelf verliep onder leiding van Harry Logtenberg en Marcel Rodewijk op rolletjes. 
Deelnemers speelden zeven ronden met voor ieder een bedenktijd van 20 minuten per partij. Naast 
drie hoofdprijzen voor de groepswinnaars mocht iedereen een prijs in natura mee naar huis nemen. 
 
Er kan nogal verwarring ontstaan na een onreglementaire zet, video:  
www.youtube.com/watch?v=8G52YBRFSmk&feature=youtu.be 

Uitslagen: www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi 

 

 
Rechts vooraan Dries Wedda, daarnaast Ruud Wille. 

http://www.youtube.com/watch?v=8G52YBRFSmk&feature=youtu.be
http://www.de7pionnen.nl/rubrieken/toernooi


 
Karel van Delft – Dries Wedda. Wit kan het beter doen. 
Partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/7/Game5048937.html 
 

 
Karel van Delft – Jaap Vogel: wit mist kans op gelijk spel. 

Partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/4/Game26377906.html.  

 
 
Ruud Wille en Dries Wedda winnen Torenstadtoernooi Zutphen 
Ruud Wille en Dries Wedda hebben zaterdag 3 maart het Torenstadtoernooi gewonnen. 
Beiden scoorden 7/8 in het rapidtoernooi van Schaakgenootschap Zutphen. 
Video: www.youtube.com/watch?v=XGVKgl2jCCQ&feature=youtu.be.  
Toernooisite: www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/toernooien/torenstadtoernooi/2018. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/7/Game5048937.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/4/Game26377906.html
http://www.youtube.com/watch?v=XGVKgl2jCCQ&feature=youtu.be
http://www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/toernooien/torenstadtoernooi/2018


 
 

Schaken en mensen met een fysieke beperking 
Onder deze titel heeft Astrid Barbier een paper geschreven voor haar Master studie Agogische 
wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Ze concludeert: ‘In de inleiding wordt vermeld dat schaken toegankelijk oogt voor mensen met een 
fysieke beperking. Door de literatuur en de getuigenissen kunnen we concluderen dat dit effectief zo 
is. Binnen de schaakwereld zijn er voldoende voorbeelden van mensen met een fysieke beperking die 
ondanks enkele hindernissen kunnen participeren mits er  enige aanpassingen worden doorgevoerd.’ 
De paper is opgenomen in de database van de site van Schaakacademie Apeldoorn. Zie: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Astrid%20Barbier%20SCHAKEN%20EN%20MENSEN
%20MET%20EEN%20FYSIEKE%20BEPERKING.pdf  

 

 
 
Quote Salvador Dali: ‘Have no fear of perfection. You’ll never reach it.’ 
In een schaakpartij kun je beter praktisch zijn.  
Dat adviseerde IM Mark Dvoretsky keer op keer tijdens trainingen in Apeldoorn. 
Veel schakers raken door perfectionisme in tijdnood. 
Zie over dat thema: www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/55-grootmeester-friso-nijboer-
waarschuwt-voor-de-domheid-van-tijdnood.  
 

Divers nieuws  

- MuConsult Apeldoorn 14 maart KNSB bekerwedstrijd 
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- Gratis download New in Chess special Berlin Candidates 2018 
- Chess a tool for education & health 
- Hoe is het nu met de kleine schaakheld Sara uit 'Lang Leve de Koningin'? 
- 11e Tal Memorial  
- Capelle La Grande is begonnen 
- JCC D OSBO jeugd 24 maart 
- Powerless Queen 
- Nice to win a solving competition once in a while! 
- Carlsen op Lichess 
- Run your own games and tournaments on the web  
- Lennart Ootes foto’s Reykjavik Open Chess 
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MuConsult Apeldoorn 14 maart KNSB bekerwedstrijd 
www.schaken.nl/competitie/knsb-beker 
20 uur Denksportcentrum Noord tegen De Wijker Toren.  
 

 

 
 
Jan, Peter & Sopiko commentate Candidates 
Commentaar van Svidler, Gustafsson en mevrouw Sopiko Giri op Chess24. 
Anish Giri zelf is secondant van Kramnik. 
Het feest begint zaterdag 10 maart. 
https://chess24.com/en/read/news/jan-peter-sopiko-commentate-candidates.  
 

 
 

 
 
Voorbeschouwing Maxime Vachier-Lagrave 
www.mvlchess.com/en/2018/03/08/candidates-2018 
 
Officiële site WK Kandidatenmatch organisatie: https://worldchess.com/berlin.  
 
 
 

http://www.schaken.nl/competitie/knsb-beker
https://chess24.com/en/read/news/jan-peter-sopiko-commentate-candidates
http://www.mvlchess.com/en/2018/03/08/candidates-2018/
https://worldchess.com/berlin


 

 
 

Gratis download New in Chess special Berlin Candidates 2018 
https://issuu.com/newinchess/docs/newinchess_2018_2_candidatespreview?e=7589593/58863553
&utm_source=New+In+Chess&utm_campaign=bc70271b26-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_05&utm_medium=email&utm_term=0_44628fb704-bc70271b26-
246547429  
Remmelt Otten meldt: 
You can read the 46-page Special in our magazine app for iOS (iPad) or Android (phone or tablet). The 
Special is a free download. In this app edition, you can replay all the moves of the annotated games 
on the built-in board. 
 

 

 
 

Chess a tool for education & health 
Nu te downloaden: www.cis.fide.com/images/stories/OGF3/ogf3en180221.pdf. 
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https://issuu.com/newinchess/docs/newinchess_2018_2_candidatespreview?e=7589593/58863553&utm_source=New+In+Chess&utm_campaign=bc70271b26-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_05&utm_medium=email&utm_term=0_44628fb704-bc70271b26-246547429
http://www.cis.fide.com/images/stories/OGF3/ogf3en180221.pdf


 

 
 

Hoe is het nu met de kleine schaakheld Sara uit 'Lang Leve de Koningin'? 
www.lindanieuws.nl/snacks/hoe-is-het-met-sara-uit-lang-leve-de-koningin.  
Film: www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I.  
 

 

 
 
11e Tal Memorial  
Was 2-5 maart in Moskou. Rapid en blitz met wereldtoppers. 
www.europechess.org/tal-memorial-starts-in-moscow. 
 

 

 
 

Capelle La Grande is begonnen 
www.cappelle-chess.fr/en2/default.php.  

http://www.lindanieuws.nl/snacks/hoe-is-het-met-sara-uit-lang-leve-de-koningin
http://www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I
http://www.europechess.org/tal-memorial-starts-in-moscow
http://www.cappelle-chess.fr/en2/default.php


 
JCC D OSBO jeugd 24 maart 
Lars Dam meldt: 
Op 24 maart staat de JCC D op het programma. Na lang zoeken heb ik Meppel als gastheer bereid 
gevonden. 
Deur gaat open om 10.30. Eerste wedstrijd om 11.00. Voor meer informatie: 
http://osbo.nl/jeugd/jcomp.htm 
Hier is ook een aangepaste versie van de OSBO jeugdcompetitie gids te downloaden: 
http://osbo.nl/jeugd/JCC1718/jeugdcompetitiegids2018v2.pdf 
Aanmelden van teams kan via mij (osbo_jcc@svdestelling.nl) of Peter Bongers 
(p.bongers6@upcmail.nl)  
 

 

 
 

Powerless Queen 
Speel een partij zonder dat de witte dame kan bewegen. 
www.powerlessqueen.com. 
 
Videolink met boodschap van WGM Tania Sachdev over machteloze positie van vrouwen in India: 
www.facebook.com/groups/131341993591226/permalink/1748796891845720. 
 
 

http://osbo.nl/jeugd/jcomp.htm
http://osbo.nl/jeugd/jcomp.htm
http://osbo.nl/jeugd/JCC1718/jeugdcompetitiegids2018v2.pdf
mailto:osbo_jcc@svdestelling.nl
mailto:p.bongers6@upcmail.nl
http://www.powerlessqueen.com/
http://www.facebook.com/groups/131341993591226/permalink/1748796891845720


 

 
 

Nice to win a solving competition once in a while! 
http://arves.org/arves/index.php/en/latestnews/latest-news. 
 

 

 
 

Carlsen op Lichess 
www.twitch.tv/videos/233129283. 

http://arves.org/arves/index.php/en/latestnews/latest-news
http://www.twitch.tv/videos/233129283


 

 
 

Run your own games and tournaments on the web  
https://en.chessbase.com/post/get-your-own-chess-server-with-playchess. 
 

 

 
 

Lennart Ootes foto’s Reykjavik Open Chess 
www.facebook.com/pg/ReykjavikOpenChess/photos/?tab=album&album_id=1206674216102753 
www.reykjavikopen.com/live-c24. 

https://en.chessbase.com/post/get-your-own-chess-server-with-playchess
http://www.facebook.com/pg/ReykjavikOpenChess/photos/?tab=album&album_id=1206674216102753
http://www.reykjavikopen.com/live-c24/


Trainingsmateriaal 
- Chesscastle 
- The Principles of Chess 
- Dame und Bauer liegen auf der Lauer  

 

 

 
Chesscastle 
Nieuwe uitgeverij van digitale trainingen. Initiatief van onder meer GM Ivan Sokolov. 
https://chesscastle.eu.  
 

 

 
 

The Principles of Chess 
https://archive.org/details/principleschess00masogoog. 
Gratis download. Scroll naar beneden op site voor meer downloads van historisch materiaal. 
Zie ook: 
https://ia801407.us.archive.org/28/items/principleschess00masogoog/principleschess00masogoog.pdf  

https://books.google.nl/books?id=l4ICAAAAYAAJ&ie=ISO-8859-1&redir_esc=y.  

https://chesscastle.eu/
https://archive.org/details/principleschess00masogoog
https://ia801407.us.archive.org/28/items/principleschess00masogoog/principleschess00masogoog.pdf
https://books.google.nl/books?id=l4ICAAAAYAAJ&ie=ISO-8859-1&redir_esc=y


 

 

 
 
Dame und Bauer liegen auf der Lauer  
Eindspeltraining met GM Karsten Müller: 
https://de.chessbase.com/post/endspiel-blog-karsten-mueller-941.  

 

 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 

 

 
  
ASV-Voorjaarstoernooi 2018 
Zaterdag 24 maart a.s. wordt in Brasserie Servontyn in het Color Business Center Arnhem Lorentz, 
IJsselburcht 3 in Arnhem (Presikhaaf) het ASV Voorjaarstoernooi gehouden.  
Speeltempo: 20 minuten p.p.p.p. 
Drie categorieën. 
Aanvang: 10.00 uur (aanwezig 9.45 uur). Prijsuitreiking: ca. 16.30 uur 
Aanmelden bij: Ruud Wille per mail r.wille@planet.nl of 026 3615 003 (na 19.00 uur) 
Meer info: www.asv-schaken.nl  

https://de.chessbase.com/post/endspiel-blog-karsten-mueller-941
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:r.wille@planet.nl
http://www.asv-schaken.nl/


 

 
 
Open Arnhems Jeugdkampioenschap  zaterdag 31 maart 2018 
 
ASV organiseert weer het IJsco-toernooi op paaszaterdag. Per groep zijn er veel prijzen te verdienen. 
De indeling in groepen vindt plaats op basis van de KNSB-jeugdrating (bij minimaal 25 partijen 
gespeeld), dan wel op basis van de IJsco-rating. 
 
Inschrijven: via https://oajk2018.blogspot.nl 
 
Speellokaal: Vlamoven 22-24, Arnhem. 
Inschrijven tot donderdag 29 maart 
Inschrijfgeld: 4 euro 
Opening:11.45 uur 
Start:12.00 uur 
Aanmelden en betalen: vanaf 11.00 uur 
Prijsuitreiking:17.00 uur 
Maximum aantal deelnemers: 90 
Indeling: 20 deelnemers per groep volgens het Zwitsers systeem en kroongroepen van 8 deelnemers 
volgens het gebruikelijke IJscosysteem. 
Prijzen: veel 
 
De uitslagen worden doorgegeven aan de OSBO voor verwerking in de jeugdrating. 
 
Vragen? wouterabrahamse@telfort.nl  of 06 23677280 
 

 
Kalender en sites  

- 14 maart MuConsult Apeldoorn KNSB bekerwedstrijd Denksportcentrum Noord 20 uur 
- 24 maart ASV voorjaarstoernooi rapid Arnhem www.asv-schaken.nl 
- 31 maart open Arnhems jeugdkampioenschap https://oajk2018.blogspot.nl 
- 21 april slotronde promotieklasse OSBO in Denksportcentrum Apeldoorn 
- 25 april Bolwerk toernooi voor jeugdschakers Woudhuis en Osseveld 14-17 uur 

- 11-12 mei ASV Vierkampentoernooi Arnhem  www.asv-schaken.nl 
- 23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk 
- 31 augustus – 2 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (tevens OSBO-

kampioenschap Hoofdklasse in groep A) www.asv-schaken.nl 
 
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 en vakanties: http://feestdagen.nl 

https://oajk2018.blogspot.nl/
mailto:wouterabrahamse@telfort.nl
http://www.asv-schaken.nl/
https://oajk2018.blogspot.nl/
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.schaken.nl/onk
http://www.asv-schaken.nl/
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/


Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 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  

 

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 

 

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018   www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
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 ABKS 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. 
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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   

 
 

   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  
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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


 

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 

 

 
 
 


