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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 
Masterclass Schaakacademie Apeldoorn GM Sipke Ernst over toreneindspelen. 
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90e 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 348 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 
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
Nieuwe beginnerscursus start 9 januari 2019. 

 

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. Binnenkort ook op Pallas Athene in Amersfoort. 

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen   
Schaakleraar Karel van Delft geeft op Apeldoornse 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 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 
Basisschool De Rank vrijdagmiddag 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag  

 

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.  
Op woensdag 9 januari 2019 begint een nieuwe beginnerscursus van twaalf lessen (60 euro). Proefles is gratis.  

 

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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Het mat van Dilaram. Wit aan zet. De loper is een ‘alfil’ die twee velden verder springt en over andere stukken springt. 
 
 

 
Het eerste schaakboek van Samantha. Vier jaar is een mooie leeftijd om te beginnen. 

 
 



 
Samantha en Karel bekijken hoe Chessmatec werkt. Alle leerlingen hebben een eigen account. (foto Jessica) 
 
 

 
Op www.chessmatec.com kun je gratis een paar oefeningen maken. 
 

http://www.chessmatec.com/


 
Stefania onderzoekt de stelling van Saavedra. 

 
 

 
Lucas zoekt uit hoe je partijen op het DGT-bord online kunt zetten. 

 
 



Schaakschool Het Bolwerk: Saavedra en nieuwe beginnerscursus 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 19 december de zestiende lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse 
- Chessmatec 
- Mat van Dilaram, Stelling van Saavedra   

Verslag 14.45 groep: 
- Onderling schaken 
- Partij tegen Lichess met uitleg en tips Karel 
- Saavedra studie 
- Chessmatec 

Verslag 16.00 groep:  
- Uitleg en oefenen Puzzle Race Chess.com 
- Onderling schaken + partij besproken 
- Uitzoeken hoe live uitzending DGT bord werkt 

 
 

  
 
Woensdagmiddag 9 januari 2019 begint weer een nieuwe wekelijkse cursus voor beginners  
Het betreft twaalf lessen. De eerste les is een gratis proefles. 
Lestijd: van 13.30 – 14.45 uur.  
Kosten 55 euro. Inclusief boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
 
Download folder op:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
De Rank. Ilias en Bauke spelen tegen de rest van de groep. 
 
 

 
De Rank. Kijken naar fragmenten van schaakfilm ‘Lang leve de koningin’: www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I   
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I


 
Hertog van Gelre. Fynn zet Ties mat: leerzaam mat achter de paaltjes.  
Luke en Guus schrijven een verhaal over de schaaklessen voor de nieuwsbrief van school. 

 

 
Hertog van Gelre. Hidde geeft simultaan aan twee duo’s. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tJ3ayCskJpE&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJ3ayCskJpE&feature=youtu.be


 
De Zevensprong. Raindropchess online: www.raindropchess.com. 

 

 
De Zevensprong. Onderling schaken. Drie Gouden Regels van de Opening. Ontwikkelen: alle vriendjes willen meedoen. 

 
Schoolschaaklessen: simultaan en mat achter de paaltjes 
Elke week gebeuren er weer veel verschillende dingen tijdens de schaaklessen op scholen. 

http://www.raindropchess.com/


 
Op www.schaaksite.nl staat informatie over het Wolgagambiet. 
 

 
 

Schaaklessen senioren in het Bolwerk: Wolgagambiet en nieuwe beginnerscursus 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
Lessen zijn van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden. 
 

In wijkcentrum Het Bolwerk was woensdagmorgen 19 december schaakles voor senioren.  
Verslag gevorderden 

- Partijtje CKK 13 
- Onderlinge partij op DGT bord + partij bespreken 
- Meester tegen amateur 10 
- Battle Rush via chess.com button ‘spelen’ 
- Mansubes, Mat van Dilaram, https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA  
- Site Tata Steel Chess https://www.tatasteelchess.com  
- Wolga gambiet https://www.schaaksite.nl/2012/09/24/begrijp-wat-u-doet-wolgagambiet-1 

http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
https://www.tatasteelchess.com/
https://www.schaaksite.nl/2012/09/24/begrijp-wat-u-doet-wolgagambiet-1


 

 
 
Woensdag 9 januari 2019 start een nieuwe beginnerscursus van 9.00 – 10.30 uur (twaalf lessen)  
Download folder via www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
 

 

 
 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein  
 

 
 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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Masterclass toreneindspelen met GM Sipke Ernst. 

 
 

 
Zwart aan zet. 
 
 



 
Een geforceerde variant leidt tot een toreneindspel. 
Gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/20/Game51497000.html  

 
Verslag masterclass Sipke Ernst toreneindspelen 
GM Sipke Ernst gaf 16 december een masterclass toreneindspelen in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Iburh848OiM&feature=youtu.be  
 
 

    
  
Masterclass trainers tweede serie: Ernst, Van de Oudeweetering, Ten Hertog, Joesoepov 
De trainers van de tweede serie Masterclasses van Schaakacademie Apeldoorn zijn: 
16 december 2018 GM Sipke Ernst toreneindspelen 
10 februari 2019 IM Arthur van de Oudeweetering materiaalverhoudingen 
17 maart 2019 IM Hugo ten Hertog lopereindspel 
14 april 2019 GM Artur Joesoepov verdediging  
 
De Masterclasses staan open voor schakers met een Elo-rating van 1900 of meer. 
Inschrijven is mogelijk voor een enkele masterclass. 
Site www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/20/Game51497000.html
https://www.youtube.com/watch?v=Iburh848OiM&feature=youtu.be
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


 
 

ABKS: simultaans Stefan Kuipers en Anne Haast 
Chris Doornekamp meldt: 
 
De voorbereiding voor de 42e Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS) op 
zaterdagmiddag 16 februari loopt prima. 
Doelstelling is om zoveel mogelijk basisscholen in Apeldoorn en omgeving te betrekken bij dit 
schaakevenement. Er zijn aparte categorieën voor starters, pupillen en aspirantenteams.  
Speellokatie is het Veluws College Walterbosch van 13-17 uur.  
Aanmelden van een schaakteam van 4 spelers kan via www.schoolschakenapeldoorn.nl of stuur een 
mail aan schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl   
 
Tussen de schaakpartijen door, is er gelegenheid om te oefenen in een simultaan tegen een echte 
schaakmeester. Dit jaar hebben we zelfs twee schaaktoppers bereid gevonden om deze simultaans 
voor jong en oud te verzorgen, namelijk Stefan Kuipers en 'chess queen' Anne Haast. We zijn erg blij 
met hun medewerking en het belooft een super leuke schaakmiddag te worden!  
 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl


 
Links MuConsult Apeldoorn vs Kennemer Combinatie. 
 
 

 
Zwirs – Admiraal. 



 
 

MuConsult Apeldoorn verslaat Kennemer Combinatie in Meesterklasse 
MuConsult Apeldoorn deed in de Meesterklasse goede zaken met een 5,5-4,5 overwinning op 
Kennemer Combinatie. 
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/16/Game10240468.html  
Live uitzending partijen: http://view.livechesscloud.com/19dd84dd-4153-4ca0-8e1f-a658889bfd46  
KNSB mailing 15 december 2018 ronde: 
https://schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-15-december-2018-mailing  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UEpTuqpkjEw&feature=youtu.be  
Verslag Nico Zwirs op site Schaakstad Apeldoorn:  
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/12/21/muconsult-apeldoorn-wint-voor-de-winterstop 
 
Nico Zwirs meldt: 

 
MuConsult Apeldoorn wint voor de winterstop 
Afgelopen zaterdag 15 december stond de wedstrijd MuConsult Apeldoorn - Kennemer Combinatie 
Haarlem op het programma. Voor de wedstrijd begon hadden beide teams nog last van een paar 
ontbrekende spelers. De NS had een storing en vanaf Utrecht en Amersfoort reden er geen treinen 
meer naar Apeldoorn. Gelukkig hadden alle spelers rekening gehouden met extra reistijd, waardoor 
de overmacht regeling voor iedereen gold. Na wat discussie met de arbiter werd het volgende 
besloten: de wedstrijden waar twee spelers aanwezig waren, zouden beginnen en waar er één speler 
aanwezig was, zou pas beginnen als de tweede speler er was. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/16/Game10240468.html
http://view.livechesscloud.com/19dd84dd-4153-4ca0-8e1f-a658889bfd46
https://schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-15-december-2018-mailing
https://www.youtube.com/watch?v=UEpTuqpkjEw&feature=youtu.be
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2018/12/21/muconsult-apeldoorn-wint-voor-de-winterstop


De partijen van der Lende-Pruijssers, Zwirs-Admiraal, Mesman-Rijnaarts konden meteen beginnen. 
Een minuut of tien later begonnen ook de partijen Kevlishvili-van Foreest, van Delft-Lopez, Klein-
Hachijan en van de Oudeweetering-Dek. Uiteindelijk konden rond half 2 de laatste drie partijen, 
Ducarmon-Warmerdam, Vrolijk-Kuipers en Beerdsen-Spoelman beginnen.  
 
Voor elke partij werd hard gestreden, Kennemer moest winnen om aansluiting te vinden met de top 
en Apeldoorn wou winnen om verder boven de degradatiestreep te komen. Het duurde ook lang 
voor de eerste resultaten kwamen. Tegen vieren waren de eerste twee partijen klaar, daarna volgden 
er vrij vlot meer.  
 
De eerste partij die klaar was, was de partij tussen Merijn van Delft en Jasel Lopez. Met 3.Pd2 
probeerde Merijn de Franse opening van Jasel aan te pakken. Wat volgde was een dame-loos 
middenspel, waarbij zwart op de damevleugel ging aanvallen en wit op de koningsvleugel. Na de 
gemiste kans van Jasel op zet 20, namelijk 20… a3! werden de zware stukken geruild en leek de partij 
op remise af te stevenen, totdat Merijn de fout in ging. 
 

    
 
We komen er in na 25… Lb6. De eerste reactie van Merijn was dat hij 26. Pd1 moest spelen. Had hij 
dat maar gedaan, want die zet verdedigt tegen dreiging van Jasel. Wat volgde was 26. g4? waarna 
Jasel toesloeg met 26… Lxd4! met als pointe dat na 27. Pxd4 Pc5+ de witte koning het paard op d4 
niet meer kan verdedigen. Wat volgde was 27. Pg5, maar uiteindelijk moest Merijn toch opgeven. 
Een flinke tegenvaller voor Merijn en het team dus.  
 
De partij Beerdsen-Spoelman was ongeveer tegelijk klaar. Hier was de uitslag een stuk vrediger met 
remise. Thomas probeerde met de 6. Dd3 variant de Taimanov van Wouter aan te pakken. Na 13… 
Ld6.  
 

  
  
Wit heeft een klein plusje, dankzij de open h-lijn en zijn paard op b6. Het zwarte plan is om wat lichte 
stukken te ruilen om het witte stukkenspel te neutraliseren. Thomas speelde hier 14. g4, waarna 
Wouter met 14… Pd7 15. Kf2 Lc5 twee lichte stukken kon ruilen, waarna de partij rustig richting 



remise ging. Beter was 14. a4 om ruimte te pakken op de damevleugel, waarna wit op 14… Pd7 kan 
reageren met 15. Pc4. De stelling is erg symmetrisch, dus winnen is nog steeds erg moeilijk, maar op 
deze manier had Thomas de partij nog even in leven kunnen houden. Al met al stonden we nu 0,5-
1,5 achter. Tijd om wat terug te doen.  
 
Maar voor we iets terug deden kwam er eerst nog een remise bij. Op bord 2 hield Robby Kevlishvili 
hun sterkste speler, Jorden van Foreest, in bedwang. Robby koos voor de rustige 6. Le3 e5 7. Pf3 
variant tegen de Najdorf van Jorden. Op zet 20 kon Jorden d5 spelen, een zet die je graag wilt spelen 
als je een achtergebleven pion op d6 hebt.  
 

  
 
Robby bleef echter gecontroleerd spelen, ruilde een paar stukken op d5 en na een onnauwkeurigheid 
van Jorden door 31… Pe6 te spelen, kon Robby de remise een paar zetten later veilig te stellen.  
 
Daarna deden we iets terug in de persoon van Roeland Pruijssers die met zijn geliefde Hollands Ilias 
van der Lende wist te verschalken. We komen er in na 13. Pd4 
 

   
 
Hier kwam Roeland met het sterke 13… e5! aanzetten. Wit kan niet en passant slaan op e6, vanwege 
14… Pg4 (valt het paard aan) 15. Pb3 Lxe6, waarna de zwarte lopers het bord domineren. Na 13… e5 
speelde Ilias 14. Pc2, waarna het zwarte pionnencentrum de witte stukken van de koningsvleugel 
afhoudt. Met de standaard manoeuvre van De8-h5 (voorbereid met h6 en g5) wist Roeland een 
winnende aanval te lanceren. Het stond weer gelijk, 2-2. 
 
By far de meest enerverende partij was de partij tussen Edwin Mesman en Sjef Rijnaarts. In de 
Moskou variant van de semi-slav offerde Sjef vrij vroeg in de partij een kwaliteit.  
 



   
 
Sjef speelde hier 15… Txg3, waarna de d-pion en de zwarte velden zwak worden. Na 16. fxg3 Db6 17. 
e5 besloot Sjef er nog een schepje bovenop te doen met 0-0-0!  
 

   
 
Als wit nu het stuk pakt op f6 krijgt zwart een enorm sterke batterij door 18… Txd4 en als de dame 
weg gaat, wordt zij altijd aangevallen door de zwarte toren, terwijl de zwarte dame schaak geeft. 
Edwin speelde dus wijselijk 18. Kh2, maar maakte later toch een paar foutjes waardoor Sjef 
gewonnen kwam te staan. 
 

   
 
Zwart heeft 3 lichte stukken tegen 2 torens, maar dankzij het initiatief zou hij gewonnen moeten 
staan. Sjef speelde hier 26… Dg4, maar na 27. Dxd5 Dxg3+ zat er niet meer in dan eeuwig schaak. De 
pion aanvallen op g3 was goed bedacht, maar dit had gemoeten met 26… Dg8! Waarna de loper op 
d5 nog gedekt blijft staan. Weer een kleine tegenslag. Halverwege staat het dus 2,5-2,5.  
 
Hierna kwam Kennemer weer op voorsprong door de winstpartij van David Klein tegen Armen 
Hachijan. In de onderstaande stelling heeft wit twee kleine dreigingen. Wit kan Pd6 spelen en Pf4. 
Zwart kan er maar één van de twee verdedigen.  



  
 
Het beste is om de dreiging Pf4 uit de stelling te halen met 22… g5! Armen maakte helaas de 
verkeerde keuze en besloot om Pd6 uit de stelling te halen en speelde 22… Pf5 waarna wit met 23. 
Pf4 het loperpaar won. David speelde vervolgens de partij sterk uit en won overtuigend. 3,5-2,5 voor 
Kennemer.  
 
Op de overige borden stonden we er echter goed voor en het leek er op dat we minimaal één 
matchpunt en misschien zelfs twee matchpunten zouden gaan halen. Het scenario met twee 
matchpunten werd realistischer toen Quinten Ducarmon blunderde tegen Max Warmerdan. 
 

  
 
In de bovenstaande stelling staat zwart al iets prettiger, maar Quinten overzag de dreiging van Max 
en speelde 30. Pc5?? Max sloeg toe met 30… Txe3, want na 31. Kxe3 Pc4+ wint zwart de toren en 
staat een stuk voor. Een paar zetten later gaf Quinten op en stond het weer gelijk, 3,5-3,5.  
 
Toen was het Stefan Kuipers die voor ons de voorsprong wist te pakken. In een slow-slav was hij net 
iets beter wegwijs dan zijn tegenstander Liam Vrolijk. In de onderstaande stelling biedt Stefan met 
16… Db6 dame ruil aan. Liam ruilde de dames, maar dat had hij beter niet kunnen doen. 
 

  



De zwarte koning staat namelijk nog in het midden en kort rokeren geeft wit kansen om met h4-h5 
aan te vallen. In plaats van dames ruilen kon Liam dus beter 17. Dd1 spelen, waarna het nog 
onduidelijk is wat zwart precies moet doen. Nadat de dames er af gingen, kon Stefan zijn koning in 
het midden houden. Uiteindelijk won hij de d-pion, waarna het zwarte centrum niet te stoppen was. 
Met deze overwinning was de stand 4,5-3,5.  
 
Op bord 10 vochten Arthur van de Oudeweetering en Lennart Dek een Alapin Siciliaans uit.  
De partij was grotendeels in dynamisch evenwicht, maar Arthur had toch één grote kans gekregen 
die hij onbenut liet. In de onderstaande stelling heeft zwart net 18… f5 gespeeld. 
 

  
 
De grote vraag is of wit en passant kan slaan. In tegenstelling tot de partij van Roeland, was en 
passant slaan hier wel sterk! Na 19. exf6 Dxg5 20. Dxe6+ Tf7 heeft wit 21. Lxh7+. Na 21… Kxh7 22. 
Dxf7 heeft wit 3 pionnen, een toren en aanval tegen twee lichte stukken. Als zwart de andere kant op 
gaat met 21… Kf8 speelt wit 22. Dd6+ waarna hij na 22… Pe7 23. fxe7+ Txe7 twee pionnen voor staat.  
Arthur ging hier niet op in en na nog wat avonturen en wederzijdse kansen, waarbij Arthur de 
grootste kans had, eindigde de partij in remise.  
 
Als laatste was de partij van de ondergetekende, Nico Zwirs, tegen Miguoel Admiraal klaar. Dat leek 
aanvankelijk niet het geval, want na zeventien zetten had wit nog 1:32 op de klok, met een plusje en 
had zwart nog maar twaalf minuten. Miguoel speelde vervolgens sterk verder en kwam in de 
onderstaande stelling met het offer 19… Txd4!! 
 

 
 
Deze zet pakt het loperpaar van wit af en na 20. cxd4 Pf4 had zwart alleen nog maar goede stukken 
over en een goede structuur, terwijl de witte structuur versplinterd is en zijn stukken er moeilijk uit 
komen. Zelf wist ik de stukken wel weer te hergroeperen, maar Miguoel wist de partij met sterk 
stukkenspel in balans te houden. Toch maakte hij later een paar foutjes, maar wist dit met kunst en 
vliegwerk toch nog goed te maken, waarna de partij op zet 96 in remise eindigde.  
 
Daarmee eindigde de wedstrijd in een 5,5-4,5 overwinning voor MuConsult Apeldoorn. Over de hele 
wedstrijd gezien was dit dik verdient. Wat ons nu rest is een winterstop, waarna op 9 februari het 
avontuur weer verder gaat tegen En Passant in Bunschoten.  
 



 
Twintig-jarig jubileum Apeldoornsche Schaak-vereeniging, 1930. NV Vereenigde Fotobureaux Amsterdam. 

 

Historie Schaakstad Apeldoorn  
Op de site van Schaakstad Apeldoorn beschrijft Bert Baas sinds 4 december de geschiedenis van 
Schaakstad Apeldoorn: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/tag/geschiedenis 
 
 

 
Pruijssers – Wedda, ronde 1. Gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/22/Game26311953.html  

 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/tag/geschiedenis
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/22/Game26311953.html


 
 

Apeldoorners in Chess Festival Groningen 
Aan het Chess Festival Groningen doen diverse Apeldoorners en spelers van MuConsult Apeldoorn 
mee, alsook Masterclass deelnemers. Spelers van MuConsult Apeldoorn 1: GM Roeland Pruijssers, IM 
Thomas Beerdsen, IM Max Warmerdam en Nico Zwirs. 
De topborden van de A-groep zijn live te volgen op de site http://chessfestival.nl 
Zie ook www.chess24.com  
 
 

 
 
Fusie De Schaakmaat en Schaakstad Apeldoorn 
De twee Apeldoornse clubs zijn gefuseerd en gaan door onder de naam Schaakstad Apeldoorn. 
Er volgt nog een persbericht. Site: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl 
 
 

 
 

Damsimultaan Ton Sijbrands 
GM Ton Sijbrands gaf vrijdagavond 14 december een damsimultaan in Denksportcentrum Noord. 
Voor een verslag zie http://damclubapeldoorn.nl  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=PPVrAh4jG4I&feature=youtu.be  

http://chessfestival.nl/
http://www.chess24.com/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://damclubapeldoorn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=PPVrAh4jG4I&feature=youtu.be


 
Chiron-LC0 na 13.Bd3: LC0 blundert en slaat op c3; dit leidt snel tot een verloren stelling. 

 
TCEC 14: de opmars van Leela Chess Zero 
Jeroen Noomen meldt: 
Editie 14 van TCEC is gevorderd tot de Premier Division met de 8 sterkste engines van dit moment. 
De 4e, 3e, 2e en 1e divisie zijn inmiddels verspeeld, de Premier Division begint deze week en zal 
ongeveer een maand in beslag nemen. De top 2 uit deze divisie spelen traditiegetrouw de 
superfinale, die over 100 partijen zal gaan. 
 
Met bovengemiddelde interesse heb ik de prestaties van Leela Chess Zero (hierna LC0) gevolgd. De 
neurale netwerk engine die is gebaseerd op de werkwijze van AlphaZero moest in de 3e divisie 
beginnen en stelde zijn fans niet teleur. Met overmacht won LC0 achtereenvolgens de 3e en 2e 
divisie. Ook de 1e divisie - die zojuist is geëindigd - leverde een overtuigende zege voor LC0 op. 
Daarmee is de sensatie van 2018 doorgedrongen tot de Premier Division. Een paar partijen heb ik 
voor de geïnteresseerde lezer toegevoegd, na te spelen via de ChessBase viewer. 
 
Opmerkelijk was dat LC0 in elke divisie een partij verloor door een tactische black-out. Dat blijft een 
probleem met NN-engines. In de Premier Division kan LC0 dergelijke misstappen eigenlijk niet 
veroorloven. 
 
Deelnemers Premier Division: 
Stockfish 
Komodo 
Houdini 
Fire 
Ethereal 
Andscacs 
Leela Chess Zero (gepromoveerd) 
Komodo MCTS 
 



Stockfish is wederom de grote favoriet voor deze divisie. Om de andere plek voor de superfinale zal 
het gaan tussen Komodo, Houdini en wellicht LC0.  
Opmerkelijk is ook de promotie van Komodo MCTS (dat staat voor "Monte Carlo Tree Search"). Dit is 
een 2e engine van dezelfde auteurs als Komodo, dat een soort hybride is tussen een Alpha-Beta 
engine en een Neuraal Netwerk engine. Meer informatie hierover in onderstaande link. 
http://www.chessdom.com/komodo-mcts-monte-carlo-tree-search-is-the-new-star-of-tcec 
 
Uiteraard kunt u de Premier Division en de aansluitende superfinale weer 'live' volgen via  
https://tcec.chessdom.com/live.html 
 
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/24/Game5900343.html  
 
 

 
 

Quote Anish Giri: Short time control allows for more creative play 
Hij voegt daar aan toe: and doesn't give people a chance to hide their weaknesses. 
Twitter: https://twitter.com/anishgiri/status/1074029125462122498  
 
 

Divers nieuws  

 
- Robby Kevlishvili in WK blitz en rapid in St. Petersburg  
- Merijn van Delft en Nico Zwirs in Staufer Open 
- Deelnemers NK journalisten tijdens Tata 
- London Chess Conference 2018 - Education Visions - Malcolm Pein 
- Grand Chess Tour coming to Africa in 2019 
- Yuliya Shvayger and Alon Greenfeld - Israeli champions 

 

 

         
 

Robby Kevlishvili in WK blitz en rapid in St. Petersburg  
Data: 25 – 31 december. Site http://wrbc2018.com/en  
MuConsult Apeldoorn speler IM Robby Kevlishvili doet hier aan mee. 
Andere deelnemende Nederlanders zijn GM Anish Giri en GM Jorden van Foreest. 
Rapid: http://chess-results.com/tnr399595.aspx?lan=17 
Blitz: http://chess-results.com/tnr399597.aspx?lan=17 
Live partijen met commentaar: www.chess24.com  
 

http://www.chessdom.com/komodo-mcts-monte-carlo-tree-search-is-the-new-star-of-tcec/
https://tcec.chessdom.com/live.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/24/Game5900343.html
https://twitter.com/anishgiri/status/1074029125462122498
http://wrbc2018.com/en/
http://chess-results.com/tnr399595.aspx?lan=17
http://chess-results.com/tnr399597.aspx?lan=17
http://www.chess24.com/


 

 
 

Merijn van Delft en Nico Zwirs in Staufer Open 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Merijn van Delft en Nico Zwirs nemen van 2-6 januari deel aan het 
negen rondig Staufer Open in Schwäbisch Gmünd in Duitsland. Site: https://www.staufer-open.de  
 

 

 
 

Deelnemers NK journalisten tijdens Tata 
Het NK journalisten tijdens het Tata Steel Chess Tournament vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2019. 
Het is een zevenrondig toernooi. Er zijn dit jaar vooralsnog 21 deelnemers. 
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups  
 

 

 
 

London Chess Conference 2018 - Education Visions - Malcolm Pein 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=szZZ8-8natA  
Zie voor meer video’s: www.londonchessconference.com  
Playlist YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJABv82f2WXRu68l4IqNzt_xzU6YkMXW0  
 

https://www.staufer-open.de/
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=szZZ8-8natA
http://www.londonchessconference.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJABv82f2WXRu68l4IqNzt_xzU6YkMXW0


 

 
 

Grand Chess Tour coming to Africa in 2019 
www.thechessdrum.net/blog/2018/12/22/grand-chess-tour-comes-to-africa-in-2019 
 

 

 
 

Yuliya Shvayger and Alon Greenfeld - Israeli champions 
Yochanan Afek meldt:  
 
The 32nd edition of the biennial Israel championship for men and women was held on 12-20 
December in hotel Hacienda Forest View in Maalot Tarshiha, a Jewish-Arab city in the upper Galilee, 
close to the Lebanese border.  
10 grandmasters and 5 International masters were among the 30 players in the open section 
including five former champions: GMs Yehuda Gruenfeld (1982, 1990); Alon Greenfeld (1984); Gad 
Rechlis (1988); Ilia Smirin (1992, 2002) and Victor Mikhalevsky (2014). The final standings saw a tie 
between GMs Alon Greenfeld and Evgeny Postny, both members of the top Beer Sheba club on 6.5 
points each with the title awarded to Greenfeld on tie break. Third was GM Ilia Smirin on 6 .Six 
players shared the fourth place: GMs V. Mikhalevsky, S. Dvoirys, G. Rechlis & Y.Gruenfeld and IMs E. 
Zanan & J. Bakalchuk 5.5 each etc. Tournament arbiter was FA Yaron Linik. 
 For Alon Greenfeld (54) it was his second national title 34 years after winning it for the first time.  
15 participants took part in the women championship including past champions Shlomit Vardi (1986) 
and Michal Lahav (2016). Here too there was a tie at the top.  The tournament victory was shared by 
top seeded IMs Yuliya Shvayger and WGM Marsel Efroimski on 7 points with Yuliya (24) undefeated 
winning her first national title on tiebreak. The bronze medal went to IM Masha Klinova 6.5 ahead of 
the outgoing champion WFM Michal Lahav 6.  The youngest participant ever Noga Orian (11) scored 
4 points. Tournament arbiter was WIM (and IA) Ilana David Glaz, herself Israel’s former ladies 
champion (in 1980).  
Championships director was IA Alon Cohen.              
The full results and standings may be seen here: http://chess-results.com/tnr398117.aspx?lan=17  
Photo: Dr. Mark Livshitz  
Games: see The Week in Chess weekly downloads (http://theweekinchess.com) and via a report in 
www.chessbase.com.  

http://www.thechessdrum.net/blog/2018/12/22/grand-chess-tour-comes-to-africa-in-2019
http://chess-results.com/tnr398117.aspx?lan=17
http://theweekinchess.com/
http://www.chessbase.com/


 

Trainingsmateriaal 

 
- Boek ‘The psychology of chess’ van Gobet: Errare humanum est 
- The Life and Chess of Emanuel Lasker 
- Karpov analyses Fischer – Spassky Rematch 1992 
- Young vs Dore 1892 
- The making of the World Girls U-10 Champion 
- Sunway Sitges 2018: Interview with Nihal Sarin & Praggnanandhaa Rameshbabu 
- Partij AlphaZero – Stockfish in gameviewer 
- Magnus Carlsen en Herdersmat 

 

 

 
Petrosjan – Bronstein, Amsterdam 1956 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1033916 

 
Boek ‘The psychology of chess’ van Gobet: Errare humanum est 
Vergissen is menselijk. Zeker ook in het schaken. 
Hoofdstuk uit boek van professor cognitieve psychologie IM Fernand Gobet: 
https://thepsychologist.bps.org.uk/errare-humanum-est 
Preview boek ‘The psychology of chess’: 
https://www.amazon.co.uk/Psychology-Chess-Everything/dp/1138216631#reader_1138216631 
Bron Kingpin: https://twitter.com/psychmag/status/1076462666657484801  
Bron Gobet op twitter: https://twitter.com/FernandGobet 
 
Zie ook: 
‘Schaken en psychologie’, artikel in nieuwsbrief 66: 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2066%20-%2011%20januari%202018.pdf 
Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’: 
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk  

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1033916
https://thepsychologist.bps.org.uk/errare-humanum-est
https://www.amazon.co.uk/Psychology-Chess-Everything/dp/1138216631#reader_1138216631
https://twitter.com/psychmag/status/1076462666657484801
https://twitter.com/FernandGobet
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2066%20-%2011%20januari%202018.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2066%20-%2011%20januari%202018.pdf
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk


 

 
 

The Life and Chess of Emanuel Lasker 
https://www.youtube.com/watch?v=ePsYclKvdg0  
Twintig video’s over diverse spelers als Tal, Capablanca, Fischer, Kasparov: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDWSfsfHFN5tvI7uPOAL3Qa8r6truh9f3  
 

 

 
 
Karpov analyses Fischer – Spassky Rematch 1992 
https://www.youtube.com/watch?v=j0Jli0jeBR0&feature=share  
 

 

 
 

Young vs Dore 1892 
https://www.youtube.com/watch?v=kdz8JkMIv7U  
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1451952  
YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCmh2JP8L6utokE6Lkc2gFiA/feed  
Chess On Checkmate of the day 36 mini-video’s: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8Lf9c3edfmT7iiMInLdIVwXQGfca51i  

https://www.youtube.com/watch?v=ePsYclKvdg0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDWSfsfHFN5tvI7uPOAL3Qa8r6truh9f3
https://www.youtube.com/watch?v=j0Jli0jeBR0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=kdz8JkMIv7U
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1451952
https://www.youtube.com/channel/UCmh2JP8L6utokE6Lkc2gFiA/feed
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8Lf9c3edfmT7iiMInLdIVwXQGfca51i


 

 
 

The making of the World Girls U-10 Champion 
https://chessbase.in/news/World-Girls-U-10-Champion?fbclid=IwAR3z8U59VUq_s8-
qeMMuVqSIqndlxD0xemQxDpSvdfUdL9LHRQRavTZMnds 
http://asianchess.com/news/indonesias-samantha-edithso-is-world-u-10-girls-
champion/?fbclid=IwAR21aEugf1TXwuup0zTdJh8tZsjnWBBoOmtigmAbexpBDXoA2ucoi4DAsbs  
https://info64.org/world-cadets-chess-championships-2018-u10-girls   
 

 

 
 
Sunway Sitges 2018: Interview with Nihal Sarin & Praggnanandhaa Rameshbabu 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Pw_mQkdJsWQ 
 

https://chessbase.in/news/World-Girls-U-10-Champion?fbclid=IwAR3z8U59VUq_s8-qeMMuVqSIqndlxD0xemQxDpSvdfUdL9LHRQRavTZMnds
https://chessbase.in/news/World-Girls-U-10-Champion?fbclid=IwAR3z8U59VUq_s8-qeMMuVqSIqndlxD0xemQxDpSvdfUdL9LHRQRavTZMnds
http://asianchess.com/news/indonesias-samantha-edithso-is-world-u-10-girls-champion/?fbclid=IwAR21aEugf1TXwuup0zTdJh8tZsjnWBBoOmtigmAbexpBDXoA2ucoi4DAsbs
http://asianchess.com/news/indonesias-samantha-edithso-is-world-u-10-girls-champion/?fbclid=IwAR21aEugf1TXwuup0zTdJh8tZsjnWBBoOmtigmAbexpBDXoA2ucoi4DAsbs
https://info64.org/world-cadets-chess-championships-2018-u10-girls
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Pw_mQkdJsWQ


 

 
 

Partij AlphaZero – Stockfish in gameviewer 
In nieuwsbrief 89 stond bij een artikel van Jeroen Noomen een link naar een video waarin IM Anna 
Rudolf een partij van AlphaZero tegen Stockfish bespreekt: 
https://www.youtube.com/watch?v=nPexHaFL1uo 
Dit is de eerste partij van een set van 20 partijen die ze kreeg van DeepMind-onderzoekers. Bij haar 
video staat een link naar het artikel ‘A general reinforcement learning algorithm that masters chess, 
shogi and Go through self-play.’ 
 
Partij 1 in tabel 6 van het artikel is de partij die Rudolf bespreekt. 
 
Game 1 - White: AlphaZero Black: Stockfish 
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3 6. Qxc3 a5 7. b4 d6 8. e3 Ne4 9. Qc2 Ng5 10. b5 Nxf3+ 11. 
gxf3 Qf6 12. d4 Qxf3 13. Rg1 Nd7 14. Be2 Qf6 15. Bb2 Qh4 16. Rg4 Qxh2 17. Rg3 f5 18. O-O-O Rf7 19. Bf3 Qh4 
20. Rh1 Qf6 21. Kb1 g6 22. Rgg1 a4 23. Ka1 Rg7 24. e4 f4 25. c5 Qe7 26. Rc1 Nf6 27. e5 dxe5 28. Rhe1 e4 29. 
Bxe4 Qf8 30. d5 exd5 31. Bd3 Bg4 32. f3 Bd7 33. Qc3 Nh5 34. Re5 c6 35. Rce1 Nf6 36. Qd4 cxb5 37. Bb1 Bc6 38. 
Re6 Rf7 39. Rg1 Qg7 40. Qxf4 Re8 41. Rd6 Nd7 42. Qc1 Rf6 43. f4 Qe7 44. Rxf6 Nxf6 45. f5 Qe3 46. fxg6 Qxc1 
47. gxh7+ Kf7 48. Rxc1 Nxh7 49. Bxh7 Re3 50. Rd1 Ke8 51. Ka2 Bd7 52. Bd4 Rh3 53. Bc2 Be6 54. Re1 Kd7 55. 
Kb2 Rf3 56. Re5 Rg3 57. Re3 Rg2 58. Kc3 Rg4 59. 
Rf3 Ke8 60. Rf2 Rg3+ 61. Kb4 Rg4 62. Rd2 Bd7 63. Ka5 Rf4 64. Be5 Rf3 65. Rd3 Rf2 66. Bd1 Bc6 67. Kb6 1-0 

 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/25/Game9599593.html 

Link naar Open Access versie van het artikel via DeepMind site: 
https://deepmind.com/blog/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go 
Daar klik je pdf aan via button: Download an Open Access version of the paper [PDF] 

https://www.youtube.com/watch?v=nPexHaFL1uo
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/12/25/Game9599593.html
https://deepmind.com/blog/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go
https://deepmind.com/documents/260/alphazero_preprint.pdf


 
Carlsen in ronde 2 WK rapid. 

 

 

 

Tegenstander verdedigt correct. 



 

Blunder. 

 

 

Wit laat mat in twee toe. 

Magnus Carlsen en Herdersmat 
Wereldkampioen GM Magnus Carlsen opende de tweede ronde van het WK rapid op 26 december 
met het Herdersmat. Zijn tegenstander kende uiteraard de opening en speelde ..De7. 
Wellicht was Carlsen geïrriteerd omdat hij de eerste ronde in gewonnen stelling door de vlag was 
gegaan. Die irritatie werkte kennelijk door. Carlsen verloor in de tweede partij een stuk en de partij. 
In ronde 3 zat het mee. Carlsens tegenstander sloeg in gelijke stelling op g4 en liet mat in twee toe. 
Bron: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-rapid-championship-2018/2/1/1  
Verslag Peter Doggers met partijen in gameviewers: 
https://www.chess.com/news/view/carlsen-loses-2-on-1st-day-world-rapid-chess-championship  
 
Verdedigen tegen Herdersmat op ‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen Vuurboom: 
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/1_herdersmat_verdedigen/1_herdersmat_verdedigen.htm   

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-rapid-championship-2018/2/1/1
https://www.chess.com/news/view/carlsen-loses-2-on-1st-day-world-rapid-chess-championship
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/1_herdersmat_verdedigen/1_herdersmat_verdedigen.htm


 
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  

- 25-31 december WK Rapid en Blitz St. Petersburg www.chess24.com, http://wrbc2018.com/en  
- 28 december Bennekom Oudejaarstoernooi www.bennekomsesv.nl  
- 3 en 4 januari 2019 PJK OSBO 2019 A t/m E 3 en 4 januari in Doetinchem 
- 5 januari 2019 Arnhem OSBO snelschaakkampioenschap  

https://www.asv-schaken.nl/osbo-snelschaakkampioenschap-2019  
- 11 t/m 27 januari 2019 Wijk aan Zee 81e editie Tata Steel Chess Tournament 

https://www.tatasteelchess.com 
- 17 januari t/m 20 januari 2019 Tata Steel NK journalisten  

https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups 
- 26 januari 2019 The tenth international ARVES Study Solving Day www.arves.org  
- 8 februari 2019 Stappenexamen De Schaakmaat 
- 10 februari 2019 Masterclass IM Arthur van de Oudeweetering materiaalverhoudingen 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
- 16 februari 2019 ABKS  www.schoolschakenapeldoorn.nl 
- 17 februari 2019 Samsam Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap  
- 1-10 maart 2019 Batavia schaaktoernooi Amsterdam  
- 17 maart 2019 Masterclass IM Hugo ten Hertog lopereindspel 
- 31 maart 2019 MSA training Konings-Indisch 
- 14 april 2019 Masterclass GM Artur Joesoepov verdediging  
- 5 juli 2019 Stappenexamen De Schaakmaat 
- 22 juli 2019 - 1 augustus 2019  https://www.facebook.com/OpenNKDieren  

 
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 2018-2019  http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf 
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html 
Bijzondere dagen en vakanties:  http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html  
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html  

 
 
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden pupillen 18.30 – 19.30 uur 

Dinsdag 20 november  

Dinsdag 15 januari 

Dinsdag 5 februari 

Dinsdag 12 maart 

Dinsdag 16 april 

 
Apeldoornse scholencompetitie speelavonden aspiranten 18.30 – 19.30 uur 

Dinsdag 27 november  

Dinsdag 22 januari 

Dinsdag 12 februari 

Dinsdag 19 maart 

Dinsdag 23 april 

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
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 

 
 
 

http://www.chess24.com/
http://wrbc2018.com/en/
http://www.bennekomsesv.nl/
https://www.asv-schaken.nl/osbo-snelschaakkampioenschap-2019/
https://www.tatasteelchess.com/
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups
http://www.arves.org/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
https://www.facebook.com/OpenNKDieren
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://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html
http://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie


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  
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
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 https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag  
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag  
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
 
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   
 

 
 
 
 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
https://plus.google.com/+schaakstad
https://twitter.com/Schaakstad
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://nkschakenspeciaal.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schakenregenboog.nl/
http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.sv-deschakel.nl/
http://www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://www.vcsc.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
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https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag/
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://www.schaakweek.nl/
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/
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http://www.chesstalent.com/
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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


Meer schaaksites 
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.afekchess.com 
www.anishgiri.nl   
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
 
Engels 
www.arves.org 
www.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
https://chessbase.in 
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  
www.chessable.com 
www.reddit.com/search?q=chess 
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Polg%C3%A1r 
http://www.chesshistory.com/winter/index.html 
www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com 
https://www.chess-site.com 
 
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index  
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live  
http://en.playchess.com 
 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
 
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  
 
België 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina) 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  

 
 

Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  
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Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019 
 

Pupillen – teams poule A 

1 De Regenboog 1 5 De Korenaar 

2 De Regenboog 2 6 De Wegwijzer 

3 KWS 1 7 De Sjofar - De Horst 

4 KWS 2 8 Eben Haëzer 
 

Pupillen – teams poule B 

1 De Regenboog 3 5 De Zonnewende 2 

2 De Schakel 6 Het Bolwerk 

3 De Diamant 7 Berg en Bos 

4 De Zonnewende 1 8 Hertog van Gelre 
 

Voorronden poule A en poule B 

 datum lokatie poule A lokatie poule B aanvang 

1-2 Dinsdag 20 november De Regenboog 
Lage Landenlaan 1 

De Schakel; 
Rederijkershoeve 21 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 15 januari KWS 
Prof. Röntgenstraat 10 

De Diamant; Laan van de 
Leeuw 299 

18.30u 

6-7 Dinsdag 5 februari De Wegwijzer 
Eburonenstraat 48 

Hertog van Gelre; 
Morellenlaan 47 

18.30u 

 

Finaleronden poule A en poule B 

 datum lokatie Topklasse 
(nrs 1 t/m 4) 

lokatie 1e klasse 
(nrs 5 t/m 8) 

aanvang 

1-2 Dinsdag 12 maart De Zonnewende 
Ravelijn 382 

De Diamant 
Laan van de Leeuw 299 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 16 april De Sjofar 
Glazeniershorst 403/404 

De Korenaar 
Staringlaan 53 

18.30u 

6-7 
 

Vrijdag 17 mei De Regenboog 
Lage Landenlaan 1 

De Regenboog 
Lage Landenlaan 1 

18.30u 

 
 

Indeling 8-kamp 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



Veluws College Scholencompetitie schaken 2018-2019 
 

Aspiranten – teams poule A 

1 De Regenboog 1 5 De Schakel 

2 De Regenboog 2 6 De Zonnewende 

3 KWS 1 7 De Sjofar – De Horst 1 

4 KWS 2 8 Eben Haezer 
 
 
 

Aspiranten – teams poule B 

1 De Regenboog 3 5 Sprengenpark 

2 De Pion 6 De Wegwijzer 

3 De Terebint 7 De Diamant 

4 Het Woudhuis 8 De Sjofar – De Horst 2 
 
 
 
 

Voorronden poule A en poule B 

 datum lokatie poule A lokatie poule B aanvang 

1-2 Dinsdag 27 november De Regenboog 
Lage Landenlaan 1 

De Vliegenier (De Pion) 
Laan van Charleston 75 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 22 januari De Schakel 
Rederijkershoeve 21 

De Terebint 
Rederijkershoeve 19 

18.30u 

6-7 Dinsdag 12 februari De Schakel 
Rederijkershoeve 21 

De Terebint 
Rederijkershoeve 19 

18.30u 

 

Finaleronden poule A en poule B 

 datum lokatie Topklasse 
(nrs 1 t/m 4) 

lokatie 1e klasse 
(nrs 5 t/m 8) 

aanvang 

1-2 Dinsdag 19 maart De Sjofar 
Glazeniershorst 403/404 

KWS 
Prof. Röntgenstraat 10 

18.30u 

3-4-5 Dinsdag 23 april De Zonnewende 
Ravelijn 382 

De Vliegenier (De Pion) 
Laan van Charleston 75 

18.30u 

6-7 
 

Vrijdag 24 mei De Regenboog 
Lage Landenlaan 1 

De Regenboog 
Lage Landenlaan 1 

18.30u 

 
Indeling 8-kamp 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Schaakscholen Apeldoorn Contactpersoon Pupillen Aspirant 

1. PCBS De Regenboog 

Lage Landenlaan 1 

055-3667288 

Chris Doornekamp 
06-24830644; 
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl 

3 3 

2. KBS De Zonnewende 

Ravelijn 382 

055-5058800 

Xanthine Bruines-Gerritse 
X_Gerritse@upcmail.nl  
 

2 
 

1 

mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
mailto:X_Gerritse@upcmail.nl


3. PCBS De Sjofar – De Horst 

Glazeniershorst 403/404 

055-5337856 

Kristel Terpstra 
schakensjofarhorst@outlook.com 

1 2 

4. De PION 

(Woudhuis, Bundel & Vliegenier) 

Laan van Charleston 75 

055-3660012 

Jean-Paul de Haas 
055depion@gmail.com 
 

 1 

5. PCBS De Wegwijzer 

Eburonenstraat 48 

055-3554624 

Marcel Driessen 
marcel@familie-driessen.nl 

1 1 

6. KBS De Schakel 

Rederijkershoeve 21 

055-5338405 

Ria van der Valk 
secretariaat@sv-deschakel.nl 

1 1 

7. PCBS De Diamant 

Laan van de Leeuw 299 

055-3665671/ 

055-7630402 

Klaas Broos 
klaas.broos@witteveenbos.com 
Petra Broos 
petrabroos@planet.nl 

1 1 

8. PCBS Koningin 

Wilhelminaschool 

Prof. Röntgenstraat 10 

055-5212389 

Jeroen Reinders 
jeroen@reinders.eu 
Fred Niezink 
f.niezink@solcon.nl 

2 2 

9. PCBS De Terebint 

Rederijkershoeve 19 

055-5414188 

Dina Kruize 
j.d.kruize@kpnplanet.nl 

 1 

Schaakscholen Apeldoorn Contactpersoon Pupillen Aspirant 

10. KBS Hertog van Gelre 

Morellenlaan 47 

055-3665298 

Marijke Weller 
marijkeweller@gmail.com 
Susanne Linthorst 
linthorstsusanne@gmail.com 

1  

11. OBS Sprengenpark 

Schotweg 95 

055-3552237 

Ramses Pos 
ramses.inge@gmail.com 

 1 

12. Schaakschool Het Bolwerk 

Schaakacademie Apeldoorn 

Het Bolwerk; Ravelijn 55 

Karel van Delft 
k.vandelft@planet.nl 

1  

13. Het Woudhuis 

Ravelijn 55 

Audrey Spoelman 
audrey.spoelman@gmail.com 

 1 

14. Berg en Bosschool 

Soerenseweg 105 

 

Karel van Delft 
k.vandelft@planet.nl 

1  

mailto:schakensjofarhorst@outlook.com
mailto:055depion@gmail.com
mailto:marcel@familie-driessen.nl
mailto:secretariaat@sv-deschakel.nl
mailto:klaas.broos@witteveenbos.com
mailto:petrabroos@planet.nl
mailto:jeroen@reinders.eu
mailto:f.niezink@solcon.nl
mailto:j.d.kruize@kpnplanet.nl
mailto:marijkeweller@gmail.com
mailto:linthorstsusanne@gmail.com
mailto:ramses.inge@gmail.com
mailto:k.vandelft@planet.nl
mailto:audrey.spoelman@gmail.com
mailto:k.vandelft@planet.nl


15. Eben Haëzerschool 

Gijsbrechtgaarde 110 

Arjen Lambers 
voorzitter@kineto.nl 

1 1 

16. PCBO De Korenaar 

Staringlaan 53 

Chris Doornekamp 
schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl 

1  

17. De Schaakmaat 

De Stolp, Violierenplein 101 

Bert Denekamp 
b.denekamp@live.nl 
Andrea Denekamp 
andreadenekamp@kpnmail.nl 
Tjapko Adams 
allezes@slot-lodensteyn.demon.nl 
 

  

  16 16 
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