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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
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83e 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 340 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (513 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.  
Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.  

 

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 en de Paulusschool in Utrecht.  

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen   
Schaakleraar Karel van Delft geeft op basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.  
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, vanaf 10 september. 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag, vanaf 10 september. 
Basisschool Sint Victor school maandagavond, vanaf 17 september. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag, vanaf 14 september.  
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag, vanaf 20 september. 
Basisschool De Rank: proeflessen 15 oktober. 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en 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.  

 

Beginnerscursus voor volwassenen op maandagavonden 
Voor volwassenen, gratis proefles 1 oktober, beginnerscursus op maandagavonden in Het Bolwerk (20.30-21.45 uur).  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakles-voor-volwassenen  

 

Masterclasses:  Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 

 

Talenttraining: Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA-trainingen  

 

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

 

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

 

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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Jorrit Strik heeft zich als eerste aangemeld voor de MSA-training. Hij is bezig met Stap 5 en oefent al met de Najdorf. 

 

 
Uitgangsstelling.  

 
Talenttraining voor jeugd: matches, simultaan en analyse Najdorf-variant Siciliaans 
Schaakacademie Apeldoorn houdt vanaf dit najaar elk kwartaal een MSA-training voor talentvolle en 
gemotiveerde jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurt op zondagmiddag in Denksportcentrum 
Apeldoorn.  
MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.  
De eerste drie deelnemers hebben zich gemeld voor de training op 28 oktober.  
Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. 

 
Elke training staat bepaald thema centraal. De eerste keer is dat de Najdorf-variant van het Siciliaans. 
Uitgangsstelling: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6.  
De eerste training is zondag 28 oktober. Trainer is IM Merijn van Delft. 
 



De trainer opent de middag met een inleiding. Deelnemers spelen met wit en zwart een partij van 30 
minuten bedenktijd (en noteren) per persoon tegen een gelijkwaardige tegenstander. 
Na iedere ronde bespreekt de trainer cruciale momenten uit enkele van de partijen. 
De trainer geeft een simultaan met de gekozen opening. Spelers nemen daar als duo aan deel 
(consultatieschaak). 
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie en een trainingsverslag toegezonden. 
Van de training worden foto’s en videobeelden gemaakt voor de nieuwsbrief en site van 
Schaakacademie Apeldoorn. 
 
De trainingen zijn niet alleen bedoeld voor deelnemers die een bepaalde opening spelen. Juist als je 
andere openingen speelt is het nuttig eens te oefenen met andere systemen. Ideeën kunnen in 
allerlei stellingen bruikbaar zijn. Bovendien leer je algemene kennis, inzichten en vaardigheden. 
Overweging bij het speeltempo is dat het vaak gehanteerde Rapid tempo van 15 minuten voor veel 
ambitieuze en talentvolle jeugdschakers te kort is. 
 
De training begint 28 oktober om 12.30 uur.  
Inleiding door trainer. 
Twee maal partijen van 30 minuten per persoon per partij. 
Analyses na speelronden. 
Simultaan van een uur door trainer aan duo’s. 
Twee maal een kwartier pauze. De training is ongeveer 17.30 uur afgelopen. 
Trainingslocatie is Denksportcentrum Apeldoorn. 
Deelname kost 25 euro (betaling per factuur vooraf).  
Er is plaats voor 20 deelnemers. 
Aanmelden is mogelijk bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating. 
Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
 
 
 

 
Live partij WK jeugd via www.chess24.com. Je kunt varianten invoeren en via een engine controleren. (foto Susanne) 
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Partijtje spelen op DGT-bord. Zetten worden opgeslagen. Daarna analyseren met Fritz. 
 
 

 
Jessica nam Tina mee. Het was de eerste keer dat er een hondje deelnam aan de lessen. 
GM Hübner zei ooit dat hij zijn hond kon leren schaken. Andere mensen vertelden dat hij geen hond had. 
Artikel GM Hans Ree over schaken en honden: www.nrc.nl/nieuws/1997/07/05/schaakhonden-7359808-a624004  

http://www.nrc.nl/nieuws/1997/07/05/schaakhonden-7359808-a624004


 
Raindropchess Online.  
 
 

 
Consultatieschaak op DGT-bord met Guus, Jelle, Hidde en Fatima. Eerst spelen, dan met Karel en Fritz analyseren. 

 



 
 
 

Piondoorbraak. Twee pionnen offeren en dan doorlopen met laatste pion en promoveren.  



Schaakschool Het Bolwerk: oefenen op DGT bord 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddagen schaaklessen voor jeugd. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 12 september de derde lessen van dit seizoen.  
 
Verslag 13.30 groep:   

- Onderling schaken op DGT bord en analyse via Fritz 
- Openingsvalletjes Bill Wall t/m 10 
- Partij 2 Chess Course Alburt 
- Uitleg 960 schaken 

 
Verslag 14.45 groep: 

- Onderling schaken op DGT-bord en analyse met Fritz 
- WK jeugd live bekijken 
- Banterblitz  
- Onderling schaken 
- Link Lang leve de koningin: zie www.schaaktalent.nl button ‘leren schaken’ 
- Openingsvalletjes Bill Wall t/m 10 
- Solitaire chess online: zie www.schaaktalent.nl button ‘leren schaken’ 

 
Verslag 16.00 groep:  

- Onderling schaken op DGT-bord en analyse met Fritz 
- Tutor 2 H2 inleiding en 5 x oefeningen 
- WK jeugd live partij Jorden van Foreest 
- Tutor 3 H2 inleiding en 7 x oefeningen 
- Uitleg 960 schaak 
- Onderling schaken 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 19 september de vierde lessen van dit seizoen.  
 
Verslag 13.30 groep:   

- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz  
- Openingsvalletjes Bill Wall t/m 15 
- Raindrop chess online http://www.raindropchess.com  
- Square4Chess 
- Chess Fever film: https://www.youtube.com/watch?v=3RXplN1CJnc  
- Oom Jan leert zijn neefje schaken: 

https://www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01/index.php  
 
Verslag 14.45 groep: 

- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz 
- Openingsvalletje Russisch 
- Raindropchess online http://www.raindropchess.com  
- Onderling schaken 

 
Verslag 16.00 groep: 

- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz 
- Tutor 2 H3 vijf oefeningen 
- Tutor 3 H2 inleiding (volgende keer oefeningen) 
- Banterblitz 
- Onderling schaken 
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Hertog van Gelre. Elkaar uitleg geven over Chessmatec. Kun je gratis proberen via www.chessmatec.com. 
 

 

 
Hertog van Gelre. Met z’n tweeën via ‘Schaken is Cool’ zetten doen. Elke zet bespreken we met de groep. 

 

http://www.chessmatec.com/


 
Het Woudhuis. Op eigen niveau en in eigen tempo op Chessmatec werken. Leraar geeft uitleg en advies. 

 
 

 
Oud Zandbergen: elkaar uitdagen voor een partij via Lichess.org.  Klik op ‘Speel tegen vriend’ en ander voert de code in. 
 



 
Neem de code over en speel tegen elkaar. Je hoeft geen account te hebben. Mag wel (is gratis). 
 
 

 
Oud Zandbergen. Op bordje op site Vuurboom kun je stukken bewegen, hebben de kinderen ontdekt. 
Zie https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken en klik op link onder schaakbordje.  

 

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken


 
Bauke tijdens privétraining: 3…f6 is slecht wegens 4. Pxe5 (Damiano verdediging). 
 

 
Eerste les De Zevensprong: uitleg boekje ‘Ik leer schaken’, oefenen met Kat en Muizen en introductie ChessMatec. 

 
Schaaklessen Schaakacademie op scholen weer begonnen 
Vanuit Schaakacademie Apeldoorn geeft Karel van Delft les op een aantal basisscholen.  
Zie het overzicht aan het begin van deze nieuwsbrief. 
Voor achtergrondinformatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen 
De lessen zijn weer begonnen en er komen binnenkort een paar scholen bij. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen


 
IM Merijn van Delft volgt snelschaakpartijtjes. Conclusie: de stelling speelt makkelijker voor wit. 
 
 

 
IM Merijn van Delft attendeert op boek IM Herman Grooten: Chess Strategy for Club Players. 
https://www.newinchess.com/chess-strategy-for-club-players  
 
 

https://www.newinchess.com/chess-strategy-for-club-players


Verslag Masterclass positionele offers Merijn van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn hield zondag 16 september de eerste van vier Masterclasses in 
Denksportcentrum Apeldoorn. 
 
IM Merijn van Delft sprak over positionele offers. 
Er waren tien deelnemers bij de workshop die drie uur duurde. 
Deelnemers kregen documentatie in de vorm van een pgn-bestand met 50 partijen, bijvoorbeeld 
Kasparov - Chiburdanidze Baku 1980: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1069846  
Byrne - Fischer New York 1963: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1008361 
 
Video impressie Masterclass:                                                                                                                                               
https://www.youtube.com/watch?v=Z2a0TdMupCQ&feature=youtu.be 
 
Komende Masterclasses worden gegeven door Nico Zwirs, IM Thomas Beerdsen en GM Sipke Ernst.  
Er is nog ruimte voor enkele deelnemers bij de komende trainingen (kosten per training 40 euro). 
Coördinator is Karel van Delft.  
 
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
7 oktober Nico Zwirs: geïsoleerde d-pion 
4 november IM Thomas Beerdsen: koningsaanval 
25 november GM Sipke Ernst: toreneindspel 
 
 
 

 
 
Proefles leren schaken voor volwassenen op maandagavond 
Schaakacademie Apeldoorn houdt maandagavond 1 oktober in Het Bolwerk een gratis proefles ‘leren 
schaken voor volwassenen’.  
De proefles is van 20.30 – 21.45 uur.  
Schaakleraar is Karel van Delft. 
Vanaf maandag 8 oktober begint een cursus ‘leren schaken voor volwassenen’.  
De lesserie telt tien bijeenkomsten en kost 65 euro, inclusief koffie en/of thee. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec. 
Aanmelden en informatie: Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Site: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakles-voor-volwassenen  
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Oefenen met Chessmatec. Via www.chessmatec.com kun je met een account inloggen of de demoversie proberen. 
 

 
Spelen op DGT-bord. André – Herre 12.09.2018 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 [3.f4] 3...e6 4.f4 Lb4+ 5.Ld2 Pe3 6.Df3 [6.Dc1] 6...Pxc2+ 7.Kd1 Pxa1 [7...Pc6 8.Kxc2 Pxd4+ 9.Kd1] 
8.Lxb4 Pc6 9.Lc3 0–0 10.Ld3 d6 11.Dh3 h6 12.Pe2 a5 13.Pd2 a4 14.b3 ½–½ 

 

http://www.chessmatec.com/


 
Zelf gespeelde partij via Fritz analyseren. Van interessante stellingen kun je in Fritz plaatjes (jpegjes) maken. 
Analyse met schaakprogramma Fritz geeft zicht op varianten (in zetten).  
Een trainer vertelt over theorie, concepten en ideeën (in woorden). 
 

 
Jpegje. Fritz menu: Bestand, Stelling opslaan. In naam bestand: probleem beschrijven. 
Pijlen trekken met Alt (groen), Alt Ctrl (geel), Alt Shift (rood). 
…Pc6 is de beste zet: Na Kxc2 volgt …Pxd4 met dubbele aanval. 
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. 
Patronen weergeven via jpegs is een effectieve vorm van actief leren. 



 
Stelling in Chessmatec leek niet op te lossen. Opgave: sla een ongedekt stuk. 

 
 

 
 
De oplossing: Pxd3. 
Het probleem was dat er alleen gekeken was naar mogelijkheden van naar voren slaan. 
 
Dat is een ‘cognitieve bias’, ofwel een structurele denkfout. 
Het wemelt van cognitieve biases in het denken van mensen. 
Het goede nieuws is dat de tegenstander er ook last van heeft. 
 
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Denkfout 
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases  
De Israëlische FM Amatzia Avni behandelt dergelijke thema’s in zijn boeken over schaakpsychologie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Denkfout
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases


 
Partij uit ‘Meester tegen amateur’ van Euwe. Wit moet oppassen voor eeuwig schaak. 

 
 

 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren  

 

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren


Schaakcursussen senioren in het Bolwerk: leren van eigen partijen en jpegs maken 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 12 en 19 september 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 12 september  
Verslag beginners 

- Rondvraag: algemene info Schaakacademie 
- Chessmatec: oefenen op account 
- Nieuwsbrief uitleg 

Verslag gevorderden 
- Onderling schaken op DGT bord + partij bespreken via Fritz + partij in pgn mailen 

N.a.v. partij Aljechin opening  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aljechin_(schaakopening)  
http://www.smb.nl/opening.asp?zet_id=1936  
Jpegjes maken (diagrammen met pijlen, in Fritz: sla stelling op) 

- Tactiek Tutor 2 H2  dubbele aanval dame 5 oefeningen 
- Koningsgambiet: partijtje 15 
- 960 schaaktoernooi St Louis partij Kasparov – Topalov 
- KNSB schaakbond.nl en schaken.nl  
- Vuurboom Jeugdschaakpagina: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken   

 
Lessen 19 september  
Verslag beginners 

- Oefenen Square4Chess 
- Nieuwsbrief besproken 
- Site Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl 
- Schaken en kleding:   

www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren  
- Cognitieve bias: denkfouten, je kunt ook naar achteren aanvallen met stukken 

Verslag gevorderden 
- Onderling schaken op DGT bord + partij bespreken via Fritz 

Vuistregels: niet teveel pionnen spelen in opening, niet twee keer zelfde stuk spelen 
- Chessmatec 
- Meester tegen amateur 2 
- Schaakdenken: patronen, vuistregels, rekenen/redeneren 

 
 

 
Klik op de site in de balk op de spelersnamen om meer partijen te zien. 
http://view.livechesscloud.com/19dd84dd-4153-4ca0-8e1f-a658889bfd46  
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IM Max Warmerdam en GM Roeland Pruijssers. 
 

 

 
IM Stefan Kuipers en IM Thomas Beerdsen. 

 



 
IM Merijn van Delft en FM Sjef Rijnaarts. 

 
 

 
FM Tim Lammens en Nico Zwirs. 
 



 
IM Alexander Kabatianski en IM Arthur van de Oudeweetering. 
 

 

 
Live borden bediend door Marco Beerdsen en Ed van der Meulen. 

 
 



Valse start MuConsult Apeldoorn in Meesterklasse 
Het eerste team van MuConsult Apeldoorn heeft een valse start gemaakt door 15 september de 
eerste ronde in een thuiswedstrijd met 7,5-2,5 te verliezen van BSG. 
Goed nieuws was dat de partijen live werden uitgezonden. Dat was voor het eerst.  
De club heeft tien DGT e-boards aangeschaft. 
De partijen online: http://view.livechesscloud.com/19dd84dd-4153-4ca0-8e1f-a658889bfd46 
De partijen in een gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/18/Game1986828.html  
Meer informatie https://www.schaakstad-apeldoorn.nl  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8j5WDwEYB-A&feature=youtu.be  
KNSB competitiemailing met alle uitslagen ronde 1: 
https://schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/1819/comp20180915.docx  
 
 

 
Boeken en bloemen voor Kabatianski in Samsam. 

 

Alexander Kabatianski 21e seizoen voor Apeldoorn 
IM Alexander Kabatianski is begonnen aan zijn 21e seizoen voor Schaakstad/MuConsult Apeldoorn. 
Dat werd vrijdagavond 14 september in Artcafé Samsam met een gezellig samenzijn gevierd. 
Kabatianski, die deze week 60 jaar is geworden, kreeg bloemen en zes boeken van GM Aagaard.  
Er was een dozijn spelers en bestuursleden aanwezig. 
Kabatianski heeft een kleine selectie van zijn mooiste partijen gemaakt: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/18/Game26359953.html  
 

 

http://view.livechesscloud.com/19dd84dd-4153-4ca0-8e1f-a658889bfd46
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/18/Game1986828.html
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=8j5WDwEYB-A&feature=youtu.be
https://schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/1819/comp20180915.docx
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/18/Game26359953.html


I 
IM Thomas Beerdsen (links) in eerste ronde tijdens OSKA. 

 

Thomas Beerdsen over eindspel toren + twee verbonden vrijpionnen versus toren 
IM Thomas Beerdsen kreeg onlangs het eindspel ‘toren + twee verbonden vrijpionnen’ op het bord in 
de eerste ronde van het Open Schaak Kampioenschap van Arnhem (OSKA). Hij bericht daar over: 
 
Het voordeel van theoretische eindspelen is dat je hetzelfde eindspel vaker op het bord kunt krijgen 
en je dus kunt leren van eerder gemaakte fouten.  
Een nadeel kan zijn dat je ook in gewonnen stellingen heel nauwkeurig moet blijven. 
Zo is het eindspel toren + 2 verbonden vrijpionnen aan de rand (ab of gh) vs toren gewonnen, maar 
moet er nog wel een beetje opgelet worden.  
Hier kwam ik tijdens de bekerwedstrijd Apeldoorn – SSC 1922 in 2013 achter, toen ik zelf dit eindspel 
kreeg. De stand was 1-2 in het voordeel van Soest, dus als ik zou winnen werd het 2-2 en dus 
snelschaken. Helaas liet ik het eindspel remise lopen. Doordat ik in een pattruc trapte liep ik een 
‘trauma’ op. Tot overmaat van ramp staat er bewijs van op youtube   
https://www.youtube.com/watch?v=xpa0qvxwhlQ&t=210s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpa0qvxwhlQ&t=210s


 
In de loop der jaren werd ik door actuele partijen nog regelmatig aan dit eindspel herinnerd, maar ik 
heb het zelf niet meer op het bord gekregen. Tot ik in augustus 2018 in Barcelona het Sants Open 
speelde, en de volgende stelling ontstond: 
 

 
 
Ik heb met wit net Kb5 gespeeld, en zwart moet de toren in de verdediging betrekken anders lopen 
mijn pionnen zo door. Er volgde Th1, waarna ik na Txg2 vijf jaar na dato mijn gevreesde eindspel 
weer kreeg. Ik probeerde rustig te blijven en het zo nauwkeurig mogelijk te spelen, om mezelf een 
volgend trauma te besparen. 
Gelukkig ging het deze keer wel goed, en was ik van mijn trauma af. Zie de analyse. 
 
(3) Beerdsen,Thomas (2469) - Ramirez Garcia, Jorge Alberto (2314) [C10] 
Open Sants (8), 24.08.2018 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pc6 4.Le3 dxe4 5.Pxe4 Pf6 6.Pxf6+ Dxf6 7.Dd2 Ld7 8.0–0–0 Le7 9.Pf3 h6 10.a3 
0–0–0 11.Lc4 Ld6 12.Kb1 Kb8 13.The1 The8 14.La2 a6 15.Ka1 Lc8 16.c4 e5 17.d5 e4 18.Pd4 Pxd4 
19.Lxd4 Dg6 20.g3 Le5 21.Te3 f5 22.Tde1 Lxd4 23.Dxd4 Tf8 24.c5 Df6 25.Db4 g5 26.Td1 h5 27.Lc4 h4 
28.Tb3 hxg3 29.hxg3 Tf7 30.d6 cxd6 31.Db6 d5 32.c6 Tc7 33.Txd5 Td6 34.Txd6 Dxd6 35.cxb7 Dxb6 
36.bxc8D+ Kxc8 37.Txb6 Txc4 38.Kb1 Tc5 39.Txa6 Te5 40.Kc2 e3 41.fxe3 Txe3 42.Ta5 Txg3 43.Txf5 
Kb7 44.Tf6 g4 45.Tg6 Tg1 46.a4 g3 47.Kb3 g2 48.Kb4 Ka7 49.Kb5 Th1 50.Tg7+ Ka8 51.Txg2 Hier is het 
eindspel weer. 51...Th5+ 52.Kb4 Kb7 53.Tg7+ Ka6 54.Tg6+ Ka7 55.a5 Th4+ 56.Kb5 Th5+ 57.Ka4 Th4+ 
58.b4 Th5 59.Tg7+ Ka8 60.a6 Tf5 61.b5 Tf4+ 62.Ka5 Tf5 63.Td7 Tf8 64.b6 Tot de 6e rij is nog redelijk 
veilig, maar ik durfde zeker geen pion op de 7e rij te zetten tenzij ik er 100% zeker van was dat het 
won. 64...Tf5+ 65.Kb4 Tf8 66.Te7 Maakt ruimte voor de koning, mijn plan is om de torens te ruilen. 
66...Th8 67.Kc5 Td8 68.Kc6 Kb8 69.Tb7+ Ka8 70.Ta7+ Kb8 71.Te7 Ik was wel blij met deze zetdwang: 
zwart moet een veld op de 7e rij weggeven, waarna ik makkelijk torens kan ruilen. 71...Ka8 72.Kc7 
Tb8 73.Te6 Zwart gaf op, het plan Kd7-Te8 is niet te stoppen. 1–0 
 

In gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/20/Game28031328.html  
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/20/Game28031328.html


Een week erna speelde ik in Arnhem het OSKA, waar ik in ronde 1 na een lange zware partij deze 
stelling kreeg:  
 

 
 
Bijna dezelfde situatie als een week ervoor in Barcelona! Zwart moet met de toren terug om de 
koning te verdedigen, waarna ik de pion kan slaan en hetzelfde eindspel weer ontstaat. Ook deze 
keer wist ik het om te zetten in winst. Zie de analyse. 
 
Beerdsen,Thomas (2476) - Miulescu, Gabriel (2018) 
(1), 31.08.2018 [Beerdsen] 
Als nummer twee geplaatst speelde ik in ronde 1 met wit tegen een Roemeense IM van 69, wiens 
rating inmiddels was weggezakt naar 2000. Maar hij speelde vrij solide en na een rustige partij is dit 
gelijke eindspel ontstaan. Er kwam geen tijd bij op de 40e zet, en mijn tegenstander begon in lichte 
tijdproblemen te raken. 1...Tc8 2.h5 Veld g6 afnemen van de zwarte koning leek me de enige kans op 
iets van spel. 2...Txc2+ 3.Kg1 Tc4 4.Ta7+ Kg8 5.fxg5 hxg5 6.Te7 Txb4 7.Txe6 g4 8.Tf6 Te4 9.Txf5 Nu 
heb ik toch een pion gewonnen, maar het blijft allemaal nog gelijk. 9...b4 10.Kf2 b3 Het wordt nu wel 
tijd om die pion te gaan stoppen. 11.e6 Txe6 12.Tb5 Hier hoopte ik nog op wat kleine kansjes, ik kan 
b3 gaan winnen en g4 is misschien zwak. 12...Kg7 [Tijdens de partij leek 12...b2 mij de makkelijkste 
weg naar remise: 13.Txb2 (Ook 13.Kg3 helpt niet: 13...Te5) 13...Te5 14.Kg3 Txh5 15.Kxg4 Ta5 En dit 
eindspel is eenvoudig remise te houden.] 13.Kg3 Kh6?? Nu kan ik gewoon gratis zijn pion slaan. 
[13...Te2! Dit maakte nog remise. Zwart moet aan mijn g-pion gaan hangen, zodat ik mijn koning niet 
kan activeren. 14.Txb3 Kh6 15.Tb5 Ta2 En de twee witte stukken zijn gebonden aan het dekken van 
een pion, waardoor ik geen vooruitgang kan boeken.; Ook 13...Te4 maakte nog remise, maar dit is 
wat lastiger: 14.Kh4 (14.Txb3 Kh6 15.Kh4 g3+) 14...g3+! 15.Kxg3 Kh6 16.Kh3 b2! 17.g4 Te5! 18.Txb2 
Kg5 En zwart staat te actief, wit kan weer geen vooruitgang boeken.] 14.Kxg4 Te4+ 15.Kf3 Tc4 16.g4 
Tc3+ 17.Kf4 Tc4+ 18.Kg3 Tc3+ 19.Kh4 Tc4 20.Tb6+ Kg7 21.Txb3 Td4 22.Tb6 Ta4 23.h6+ Kh7 24.Kh5 
Ta1 25.Tb7+ Kg8 26.g5 Ta5 27.Te7 Ik wilde ongeveer hetzelfde doen als het eindspel in Barcelona. 
27...Tb5 28.Kg6 Tb6+ 29.Kf5 Ta6 30.g6 Zwart besloot om niet verder af te wachten en gaf op. 1–0 
 

In gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/20/Game27849250.html  
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/20/Game27849250.html


 
Jeroen Noomen kijkt toe bij wedstrijd MuConsult Apeldoorn – BSG. 

 
Ontwikkelingen in computerschaak: in de voetsporen van Alpha Zero 
Jeroen Noomen bericht: 

Vorig jaar kon u lezen hoe een nieuw schaakprogramma genaamd Alpha Zero van Google's Deep 
Mind een match tegen Stockfish 8 met 62-38 wist te winnen, zonder een partij te verliezen. Het 
bijzondere aan Alpha Zero was dat het programma schaken leerde vanaf "nul". Het kreeg alleen de 
spelregels voorgeschoteld en door miljoenen partijen tegen zichzelf te spelen leerde het programma 
hoe je het beste schaak kunt spelen. Binnen 24 uur leren was Alpha Zero de meerdere van Stockfish. 
Het leren gebeurt met een zogenaamd Neuraal Netwerk, waarin Alpha Zero gegevens opslaat over 
het leerproces. Een compleet andere benaderingswijze dan de huidige topprogramma's, die gebruik 
maken van de zogenaamde "Alpha-beta search" methode. Hierbij wordt met gewerkt met minimale 
kennis, waarbij zo diep mogelijk wordt gerekend. Middels slimme technieken wordt heel veel uit de 
variantenboom gesneden, zodat de engine zoveel mogelijk "goede" zetten bekijkt en de slechte 
zetten direct afkapt. 

Na het sensationele resultaat van Alpha Zero werden er echter kanttekeningen bij het succes van 
Alpha Zero geplaatst. Zo speelde Alpha Zero op veel snellere hardware dan Stockfish (en met zulke 
hardware zal Stockfish ook van Houdini en Komodo verliezen), Stockfish mocht geen openingsboek 
gebruiken, de ingestelde hashtabel grootte was erg klein en Stockfish speelde 1 minuut per zet in 
plaats van een normaal speeltempo. Dat alles zou enorm in het voordeel van Alpha Zero zijn 
geweest. Inmiddels is de huidige Stockfish - anno september 2018 - zo'n 100 elo sterker dan de 
Stockfish uit het Alpha Zero experiment. Dat betekent dat onder dezelfde omstandigheden Alpha 
Zero mogelijk niet meer van de huidige Stockfish kan winnen.  

Ondanks deze - naar mijn mening zeker terechte - tegenwerpingen, baarde Alpha Zero enorm opzien 
en zulke successen leidden tot navolging. Inmiddels zijn er meerdere engines verschenen die met 
dezelfde methode werken als Alpha Zero. Dus self learning met behulp van een neuraal netwerk, 
zonder menselijke invloed. Het meest bekende programma uit deze stal is Leela Chess Zero (LC0). 
Begin dit jaar is dit project van start gegaan, omdat ze echter van veel minder goede hardware 
gebruik kunnen maken dan Google's Deep Mind, duurde het een aantal maanden voor LC0 
respectabele speelsterkte begon te krijgen. We zijn nu 8 maanden verder en de resultaten zien er 
steeds beter uit. Volgens sommige bronnen  is LC0 nu op ongeveer 100 elo van Stockfish genaderd en 
de meeste fans denken dat het een kwestie van tijd is voor LC0 de hegemonie van Stockfish 
overneemt. In elk geval is dit een bijzonder interessante ontwikkeling, zeker één van de meest 
interessante sinds Deep Blue. Nog een kleine "maar": waar Stockfish het fantastisch doet op een 
normale PC of notebook met een Intel of AMD processor, daar heeft LC0 hele andere hardware 
nodig. LC0 speelt het beste op peperdure GPU's van bijvoorbeeld NVidea, omdat het grote neurale 



netwerk hier optimaal wordt gebruikt. Het is dus de vraag hoe lang het duurt voordat er ook een PC 
versie van LC0 komt die kan wedijveren met de beste engines. 

Als je naar partijen van LC0 kijkt, dan zie je meteen de trekjes van Alpha Zero terug: 

 Positioneel heel sterk, met soms verrassende manoeuvres  
 Bereid om materiaal te offeren voor een sterk initiatief  
 Verrassende koningsaanvallen die consequent worden doorgevoerd  

Echter, LC0 kent ook nog de nodige zwaktes. Ik noem er een paar: 

 Het overzien van tactische wendingen (in een match met scherpe gambieten won Stockfish 
met een 69% score van LC0)  

 Het niet zien van eeuwig schaak dreigingen  
 Hele hoge evaluatie in stellingen die remise zijn  
 Af en toe behoorlijke missers in het eindspel  

Wilt u meer lezen over LC0 en de ontwikkeling van deze fascinerende engine, dan kun u terecht op 
onderstaande links: 
https://blog.lczero.org 
https://en.chessbase.com/post/leela-chess-zero-alphazero-for-the-pc 

Tenslotte een kort partijtje waarmee de sterkte en zwakte van Leela Chess Zero worden aangetoond: 

Leela Chess Zero - Stockfish (de partij startte na 6.O-O) 

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7 4. Bc4 Bh4+ 5. g3 fxg3 6. O-O d5 7. exd5 gxh2+ 8. Kh1 Nh6 9. Qe2+ Be7 
10. d4 Nf5 11. Bf4 O-O 12. Nc3 Bd6 13. Qxh2 Bxf4 14. Qxf4 Qd6 (Hier verrast LC0 met een 
positioneel stukoffer dat Stockfish niet zag aankomen) 15. Ne5!? f6 16. Rf2 fxe5 17. dxe5 Qc5  

 

De kritieke stelling. I.p.v. het logische 18.Rg1 met compensatie blundert LC0 hier elementair: 

18. e6?? Ng3+ 19. Qxg3 Rxf2 20. Rg1 Qd4 21. d6 Kh8 22. Rd1 Qxc4 23. Qxf2 Qxe6 24. dxc7 Nd7 en 
zwart won gemakkelijk. Een mogelijke verklaring is dat LC0 de stelling na 21.d6 zeer sterk vond voor 
wit, maar na het ontnuchterende antwoord 21... Kh8! staat wit gewoon verloren. Tegen een geniale 
rekenaar als Stockfish moeten dit soort combinaties 100% waterdicht zijn, anders is het einde 
verhaal. 

https://blog.lczero.org/
https://en.chessbase.com/post/leela-chess-zero-alphazero-for-the-pc


 
 
Vlag valt: remise of verloren? 
‘Je vlagt valt’ betekent dat je speeltijd op is. 
Jouw vlag valt : je verliest, tenzij je tegenstander jou niet mat kan zetten. 
Vlag van tegenstander valt: je wint, mits je zelf nog mat kan zetten. 
Bijvoorbeeld:  
Tegenstander heeft koning + loper en jij hebt een koning. 
Geen van beiden heeft matpotentieel. Maakt niet uit wiens vlag valt, het is remise. 
Bijvoorbeeld:  
Tegenstander heeft koning + loper en jij hebt een koning en een pion. 
Als jouw vlag valt, wint tegenstander. Met jouw pion op het bord is mat mogelijk. 
Als vlag van tegenstander valt, win jij. Met jouw pion op het bord is mat mogelijk. 
 
http://svpromotie.nl/oud/Artikelen/ARTICLE256.htm 
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/schaakregels/FIDE-
Regels%20voor%20het%20Schaakspel%201-1-2018.pdf  
https://www.schaakbond.nl/voor-schakers/reglementen-en-regelingen/handboek-
knsb/schaakregels?_ga=2.27970620.1059004824.1536924505-264963812.1463525227 
 
Arbiter Huub Blom mailt desgevraagd: 
 
De tekst klopt. 
Aanvulling: 
Het is verstandig om in tijdnood bij het vallen van de vlag de klok stil te zetten. 
Een speler kan alleen een claim indienen als hij / zij nog tijd op de klok heeft. 
 
Heel lastig voor arbiters is het wanneer het niet duidelijk is of de matzet op tijd is uitgevoerd. 
Neem het diagram. Zwart speelt Lf6# maar voordat hij de klok heeft kunnen indrukken, valt zijn vlag. 
Bij het mat zetten hoef je geen klok meer in te drukken, want mat beëindigt de partij onmiddellijk. 
Het is lastig als wit claimt dat de matzet werd uitgevoerd na het vallen van de vlag. 
  
Daarom is het verstandig om in heftige tijdnood de arbiter bij het bord te roepen. 

 
 

http://svpromotie.nl/oud/Artikelen/ARTICLE256.htm
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/schaakregels/FIDE-Regels%20voor%20het%20Schaakspel%201-1-2018.pdf
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/schaakregels/FIDE-Regels%20voor%20het%20Schaakspel%201-1-2018.pdf
https://www.schaakbond.nl/voor-schakers/reglementen-en-regelingen/handboek-knsb/schaakregels?_ga=2.27970620.1059004824.1536924505-264963812.1463525227
https://www.schaakbond.nl/voor-schakers/reglementen-en-regelingen/handboek-knsb/schaakregels?_ga=2.27970620.1059004824.1536924505-264963812.1463525227


 
 
Quote GM Daniil Dubov: Read the My Great Predecessors series by Garry Kasparov 
‘And learn the classics’, voegde hij daar aan toe. 
Interview ChessBase India: https://www.youtube.com/watch?v=TonvKqwNcjc  
Dubov won twee prachtige partijen in Russische Superfinal: 
https://en.chessbase.com/post/the-game-of-the-week-2018-36  
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Daniil_Dubov 

 
 
 

 Divers nieuws  
 

- Eindstand Jorden van Foreest en Robby Kevlishvili in WK-junioren 
- Talentenboekpagina Tommy Grooten 
- Letse minister van financiën geeft simultaan 
- Vrouwen- en meisjesschaken in Duitsland 
- 960 matches in Saint Louis met Kasparov 
- The benefits of prison chess clubs 
- Tekenfilm: Beer en tijger spelen schaak 
- Boek Yochanan Afek: Practical Chess Beauty 
- Boek over Fabiano Caruana 

 

 

 
 

Eindstand Jorden van Foreest en Robby Kevlishvili in WK-junioren 
GM Jorden van Foreest werd 13e en IM Robby Kevlishvili 99e in het WK jeugd in Turkije. 
Eindranglijst:  
http://chess-results.com/tnr371615.aspx?lan=17&art=1&rd=11&fedb=NED&turdet=YES&flag=30  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TonvKqwNcjc
https://en.chessbase.com/post/the-game-of-the-week-2018-36
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniil_Dubov
http://chess-results.com/tnr371615.aspx?lan=17&art=1&rd=11&fedb=NED&turdet=YES&flag=30


 

 
 
Talentenboekpagina Tommy Grooten 
Vader IM Herman Grooten meldt: 
Inmiddels heb ik een Talentboekpagina voor Tommy aangemaakt:  
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/schaken/help-tommy-naar-het-wk-jeugd-in-spanje.html 
Ik heb ook een berichtje op onze website (www.sterkspel.nl) over Tommy’s hoekje 
(https://hgrooten.home.xs4all.nl/Wiezijnwij_Tommyshoekje.xhtml) gezet hierover met links naar 
bovengenoemde pagina. 
Redactie: In Tommy’s hoekje kun je ook diverse partijen van hem naspelen. 
 

 

 
 

Letse minister van financiën geeft simultaan 
www.chess-international.de/archive/94968  
 

https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/schaken/help-tommy-naar-het-wk-jeugd-in-spanje.html
http://www.sterkspel.nl/
https://hgrooten.home.xs4all.nl/Wiezijnwij_Tommyshoekje.xhtml
http://www.chess-international.de/archive/94968


 

 
 
Vrouwen- en meisjesschaken in Duitsland 
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2018/historisches-weimar-historisches-treffen 
 

 

 
 

https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2018/historisches-weimar-historisches-treffen/


 
 
960 matches in Saint Louis met Kasparov en Giri 
Vanaf 13 september. 
https://uschesschamps.com/2018-champions-showdown-live 
 

 

 
 

The benefits of prison chess clubs 
Tekst Rosie Meek, professor criminologie en psychologie. 
https://theconversation.com/the-benefits-of-prison-chess-clubs-102132  
 

 

 
Tekenfilm: Beer en tijger spelen schaak 
Leuk voor kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUfnNs152CQ  

https://uschesschamps.com/2018-champions-showdown-live
https://theconversation.com/the-benefits-of-prison-chess-clubs-102132
https://www.youtube.com/watch?v=oUfnNs152CQ


 

 
 

Boek Yochanan Afek: Practical Chess Beauty 
Studies oplossen is een interessante en inspirerende manier om te studeren. 
Yochanan Afek is één van de acht GM’s schaakstudies creëren in de wereld. 
www.qualitychess.co.uk/blog  
 

 

 
 

Boek over Fabiano Caruana 
De Amerikaanse grootmeester speelt in november tegen Magnus Carlsen om de wereldtitel. 
https://www.newinchess.com/fabiano-caruana. 

http://www.qualitychess.co.uk/blog
https://www.newinchess.com/fabiano-caruana


Trainingsmateriaal 
 

- Jeugdwereldkampioen Parham Maghsoodloo en trainer Ivan Sokolov 
- The amazing story of WGM Aarthie Ramaswamy - wife of GM R.B. Ramesh 
- Endgames of the world champions 
- 30-minute training: Learn to play the London System 

 

 

 
 
Jeugdwereldkampioen Parham Maghsoodloo en trainer Ivan Sokolov 
Artikelen over jeugdwereldkampioen WK jeugd  Parham Maghsoodloo:  
https://en.chessbase.com/post/maghsoodloo-and-maltsevskaya-are-world-junior-champions-2018  
https://en.chessbase.com/post/world-juniors-2018-round-2  
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=CsRhi_mlc3I 
Maghsoodloo's art of Defence too much for Sindarov: 
https://www.youtube.com/watch?v=ar39BDaZ12s 
Zijn trainer is GM Ivan Sokolov. 
Artikel van Peter Doggers: 
www.chess.com/news/view/maghsoodloo-clinches-world-junior-title-with-stunning-performance  
 

 
‘In Alireza Firouzja I see a young Anand’ - GM Ivan Sokolov 
https://chessbase.in/news/Sokolov-on-Iran-chess  

https://en.chessbase.com/post/maghsoodloo-and-maltsevskaya-are-world-junior-champions-2018
https://en.chessbase.com/post/world-juniors-2018-round-2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=CsRhi_mlc3I
https://www.youtube.com/watch?v=ar39BDaZ12s
http://www.chess.com/news/view/maghsoodloo-clinches-world-junior-title-with-stunning-performance
https://chessbase.in/news/Sokolov-on-Iran-chess


 

 
 
The amazing story of WGM Aarthie Ramaswamy - wife of GM R.B. Ramesh 
https://www.youtube.com/watch?v=VY9SMmTU-tU  
ChessBase India: 
The different roles that Aarthie has played in her life are so many. She has been an ambitious chess 
player, a chess manager, a chess coach and now a promoter of chess in India. In this 33 minute 
interview we talk to Aarthie and speak about the different phases of her career. This is an interview 
that gives you an insight not only in the life of Aarthie, but also into the life of her husband - the 
super coach R.B. Ramesh. In the video, you can also find precious advice for all chess players as well 
as chess parents. 
 

 

 
 
Endgames of the world champions 
https://en.chessbase.com/post/endgames-of-the-world-champions 
 

 

 
 
30-minute training: Learn to play the London System 
https://en.chessbase.com/post/learn-to-play-the-london-system-opening#304390 

https://www.youtube.com/watch?v=VY9SMmTU-tU
https://en.chessbase.com/post/endgames-of-the-world-champions
https://en.chessbase.com/post/learn-to-play-the-london-system-opening#304390


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

 

Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit 
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk. 
Deelnemers krijgen documentatie: 
-          Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
-          PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets) 
-          Analysevragenlijst 
-          Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ 
-          Coaching video lijst 
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk. 
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer. 
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl. 

 

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


Kalender en sites  
- 23 september - 7 oktober Schaakolympiade Batumi https://batumi2018.fide.com/en 
- 1 oktober Proefles schaken voor volwassenen  
- www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakles-voor-volwassenen  
- 7 oktober Masterclass Nico Zwirs: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
- 11- 18 oktober EK Clubteams http://eurochess2018.com 
- 20-27 oktober Hoogeveen Chess https://www.hoogeveenchess.nl 
- 28 oktober Talent training MSA Apeldoorn  
- 8-9 december London Chess Conference  
- https://londonchessconference.com/8-and-9-december-set-for-our-2018-conference  
- 9-16 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com  

 
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://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html  
 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  

 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
Ronde 2:  6 oktober 2018 
Ronde 3:  3 november 2018 
Ronde 4:  24 november 2018 
Ronde 5:  15 december 2018 
Ronde 6:  9 februari 2019   
Ronde 7:  16 maart 2019 
Ronde 8:  13 april 2019 
Ronde 9:  11 mei 2019 

 

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 
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm  
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Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
 
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
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   

 
Meer schaaksites 
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.afekchess.com 
 
Engels 
www.arves.org 
www.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
https://videos.chessbase.com/index 
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
www.blackandwhiteindia.com  
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  

http://www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
http://www.schaakweek.nl/
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
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
http://www.schaaksite.nl/
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.afekchess.com/
http://www.arves.org/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://www.chess.co.uk/
http://chesstempo.com/
http://susanpolgar.blogspot.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.schaaktalent.nl/

