
     Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 96 – 21 maart 2019 
 
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. 

 

 
Schaakschool Het Bolwerk. Herdersmat. In plaats van …Pf6 was …g6 of …De7 een goede verdedigingszet. 
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96e 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 342 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 (Schaakstad Apeldoorn) 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  

 

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 aan hoogbegaafden 
klassen op cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Vanaf 4 februari acht klassen op Montessori 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 Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof)  
Basisschool Passe-Partout 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.  

 

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 Voor volwassen en jeugd, ook duo’s 

 

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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Wit pareert pionvork via STUDT (Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval). In dit geval tegenaanval Pxf6+. 
 
 

 
Alec, Fatima en Lucas zoeken naar twee matvarianten in partij Lasker – Thomas (1912). 

 
 



 
Paard bestrijkt acht velden. Mika en Samantha hebben de velden gevonden. 
 
 

 
Square4Chess en Raindropchess. 
 
 



 
Space Invasion van Chessmatec. 
 
 

 
Aftrekaanval. Hidde en Lucas vinden de zet …d5. Wegens aftrekaanval op de witte dame gaat Lc4 verloren. 
 



 
Onderling spelen op digitaal bord en kat en muizen. 

 
Schaakschool Het Bolwerk: STUDT en partij via Lichess analyseren 
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 13 maart de 25e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Schaken voor 3 
- S4C 
- Partij Warmerdam dameoffer 
- Video Pupillencompetitie 12 maart 

N.a.v. video randpion en loper verkeerde kleur, Herdersmat 
- Oefenen Koning + dame vs koning matzetten 
- Stap 1 H10  7 oefeningen mat in één 

Verslag 14.45 groep: 
- Rondvraag: ratings fide.com  
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz 
- Stap 2 H6 oefeningen 
- Partij Warmerdam 
- Chessmatec Space 
- Partij tegen Lichess + analyseren via Lichess 

Verslag 16.00 groep: 
- Partij Warmerdam en partij Lasker – Thomas dameoffers 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partijen met Fritz  
- Partij via Lichess en analyse 
- Nieuwsbrief 94 en 95 bekeken 

 
Alec – Fatima 13 maart 2019 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game5878640.html 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game5878640.html


Alec – Lucas 13 maart 2019 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game6028609.html  
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 20 maart de 26e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Rondvraag: nieuwe schoenen en oorbellen  
- Nieuwsbrief 95 bekeken 
- Video scholencompetitie 12 maart met herdersmat bekeken 
- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz 
- Square4Chess en Raindropchess 
- ILS doornemen t/m 31 en kat en muizen 
- Chessmatec 

Verslag 14.45 groep: 
- Chessmatec Space 
- Stap 2 H7 oefeningen 
- Samen tegen Schaken is Cool  
- Toreneindspel 
- Verdediging Herdersmat 
- App Follow Chess en Chessmatec op Ipod gezet 

Verslag 16.00 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord  
- Tutor 3 H14 sleutelvelden 
- www.schaaksite.nl  
- Toreneindspel, mat zetten via wachtzet 
- Europees kampioenschap individueel partij GM Lucas van Foreest ronde 3 
- Partijen Meesterklasse te vinden via Schaken.nl  
- Euwe partij 16 

 

 

 
Berg en Bosschool. Elkaar leren hoe Chessmatec werkt. 

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game6028609.html
http://www.schaaksite.nl/


 

 
Berg en Bosschool. Variatie stimuleert. Dubbel kat en muizen. Niet één dame versus acht pionnen, m aar dubbel zoveel. 

 
 

 
Hertog van Gelre: Hidde en Luke zetten ‘Schaken is Cool’ mat. 
 



 
Hertog van Gelre: Te1-e3 heeft geen zin. Domme fouten bestaan niet, leerzame fouten wel. 
 
 

 
Hertog van Gelre. Elke week spelen twee leerlingen op DGT-bord. Partij wordt geregistreerd en volgende les besproken. 
Spelers krijgen een print van de partij mee naar huis. 
 
 



 
Sint Victor school. Bespreken van het nu al klassieke dameoffer van Max Warmerdam in het Batavia toernooi. 
 
 

 
Passe-Partout Kerschoten (voorheen De Rank): Chessmatec oefenen via Chromebooks. 
 
 



 
Passe-Partout Kerschoten. Voor het eerst een partijtje met een klok spelen. 
 
 

 
De Zevensprong. Herdersmat bekijken. 
 
 



 
De Zevensprong. Waar dreigt het gevaar?  
 
 

 
Hertog van Gelre. Karel geeft simultaan aan duo’s. (foto Sharon van Scheijen) 
 
 
 



 
Hertog van Gelre. Leren overleggen en samenwerken. (foto Sharon van Scheijen) 
 
 
 

 
Hertog van Gelre. Schaken met klokken. 
 
 



 
Hertog van Gelre. Hidde (wit) en Luke wilden niet stoppen. ‘Eerst het partijtje afmaken.’ 
Loïs zet alvast de plantjes terug. Opruimen doen we samen. 
 
 

 
Het Woudhuis. Onderlinge competitie. 
 



 
Sint Victor. Wit staat pat. Dus remise. Als er een leerzame stelling is, roept Karel iedereen bij een bord. 
 
 

 
Sint Victor. Onderlinge competitie. Via het scherm is net Herdersmat uitgelegd. 
 



 
Pallas Athene. Verrassingsschaak. Uitvinding van juf Doris. Stuk dat je aanraakt moet je op het bord zetten. 
 
 

 
De Zevensprong. Applaus voor ons zelf. We hebben gewonnen van Schaken is Cool! 
 



 
Klas H1 van cbs Oud Zandbergen zette ‘Schaken is Cool’ in 21 zetten mat. 
Gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game13575593.html  
Schaken is Cool: www.schaken.wiltsite.nl  
 

Schoolschaaklessen: Dubbel kat en muizen en het dameoffer van Max Warmerdam 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse scholen. 
Scholen in Apeldoorn krijgen vier schaakklokken die Schaakacademie Apeldoorn heeft overgenomen 
van Schaakstad Apeldoorn.  
 
De snelschaakpartij met dameoffer van IM Max Warmerdam versus GM John van der Wiel (Batavia 
toernooi Amsterdam) is interessante lesstof. Activiteit is belangrijker dan materiaal.  
Op alle scholen bespreken we deze partij. 
De partij staat elders in deze nieuwsbrief. 
 
Video Hertog van Gelre: simultaan en snelschaken in de schaakles: 
https://www.youtube.com/watch?v=OvLx5bFDXVE&feature=youtu.be  
 
Vaak spelen twee kinderen om toerbeurt in een les op een DGT-bord.  
De partij wordt opgeslagen en de volgende les besproken. 
 
Partijen in schaaklessen op DGT-bord: 
Hertog van Gelre partij Simon – Kirsten 11 maart 2019: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game5522843.html 
Het Woudhuis partij Senn – Alec 11 maart 2019: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game5768156.html  
 
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse scholen waar geen schaaklessen zijn.  
Leerlingen van die scholen kunnen terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag.  
Daar zijn drie niveaugroepen. 
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game13575593.html
http://www.schaken.wiltsite.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=OvLx5bFDXVE&feature=youtu.be
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http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
Hertog van Gelre team eerste partij pupillencompetitie. 
 

 

 
Hertog van Gelre team tweede partij pupillencompetitie met drie nieuwe spelers. 

 



 
Berg en Bosschool tegen Hertog van Gelre in pupillencompetitie. 
 
 

 
Schaakschool Het Bolwerk in pupillencompetitie. 

 



 
Pupillencompetitie. Loper van de verkeerde kleur is remise.  

 
 

 
Arbiter Xanthine Gerritse velt het oordeel: pat. 

 
 



 
Schaakteam Het Woudhuis (links) in aspirantencompetitie. 
 
 

 
Hugo wordt pat gezet. Daardoor wint Het Woudhuis deze wedstrijd met 2,5-1,5.  
 
 



 
Coördinator Chris Doornekamp is de grote stimulator achter de Apeldoornse scholencompetitie. 
 
 

 
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/aspiranten-standen-2 

 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/aspiranten-standen-2


 
 

Apeldoornse scholencompetitie: eerste wedstrijden finalepoules 
Er zijn bij de pupillen en aspiranten wedstrijden in de finalepoules gespeeld op 12 en 19 maart. 
Het gaat steeds weer om plezier en leren. En liefst ook winnen, maar dat is niet het belangrijkste. 
Dat komt wel als je je best blijft doen. Van proberen kun je leren. 
 
Vervelend is natuurlijk als je snel door Herdersmat verliest. Dat kun je altijd voorkomen als je je dame 
naar veld e7 speelt. 
Informatie over Herdersmat en de verdediging er tegen staat op de site Jeugdschaakpagina van 
Jeroen Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken 
 
Uitslagen en standen  www.schoolschakenapeldoorn.nl 
 
Video pupillen 1e klasse B in De Zonnewende 12 maart 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=UYVGgsBTEr4&feature=youtu.be  
 
Video aspiranten 1e klasse B in de Koningin Wilhelmina School 19 maart 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=ATs9DeiexV4&feature=youtu.be 
 
 

 
Simultaan IM Merijn van Delft tijdens vorige MSA-training. 

 

https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=UYVGgsBTEr4&feature=youtu.be
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MSA training Konings-Indisch Merijn van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn houdt elk kwartaal een MSA-training voor talentvolle en gemotiveerde 
jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurt op zondagmiddag in Denksportcentrum Apeldoorn, 
Dubbelbeek 24. MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse. 
Elke training staat bepaald thema centraal. De tweede keer is dat het Konings-Indisch. 
Uitgangsstelling: 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7. 
De tweede training is zondag 31 maart 2019. Trainer is IM Merijn van Delft. 
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 
 
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 de partijen. 
De trainer geeft simultaan met de 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. 
 
De training begint 31 maart 2019 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, Dubbelbeek 24. 
Deelname kost 25 euro. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. 
Aanmelden is mogelijk bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl). 
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating. 
 
Tijdschema: 
12.00 inloop 
12.30 – 12.45 kennismaken en inleiding trainer 
12.45 – 14.00 partij 1 en zelf analyseren plus pauze 
14.00 – 14.30 analyse trainer 
14.30 – 15.45 partij 2 en zelf analyseren plus pauze 
15.45 – 16.00 pauze 
16.00 – 17.30 simultaan (trainer geeft tussendoor en na iedere partij kort commentaar bij spelers) 

  
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
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IM Hugo ten Hertog bespreekt lopereindspelen. Ten Hertog won de tienkamp in de Apeldoornse Schaakweek 2018. 
 

 

 
Wie staat beter? 

 
 



 
 Wit aan zet maakt remise: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1930159  

 
Masterclass Hugo ten Hertog over lopereindspelen 
IM Hugo ten Hertog gaf zondag 17 maart een masterclass voor Schaakacademie Apeldoorn in 
Denksportcentrum Apeldoorn over het lopereindspel. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5F-UC0ohqcY&feature=youtu.be  
 
 

 
 
De masterclass met GM Artur Joesoepov is 14 april. Thema: verdedigen. 
Informatie over masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
Het is mogelijk voor één training in te schrijven. 

 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1930159
https://www.youtube.com/watch?v=5F-UC0ohqcY&feature=youtu.be
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


 
Square4Chess met twee lopers tegen twee paarden en elk een dame en toren. 

 
 

 
Anneke Bruggeman zet mat. 

 
 



 
Wachtzet met toren spelen. 
 

 

 
Wit wint via offers. 

 
 



Schaakles senioren in het Bolwerk: mat zetten met dame en toren en Nezhmetdinov 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
Lessen van 9.00 – 10.30 uur beginners (momenteel geen groep). Van 10.30 – 12.00 uur gevorderden. 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 13 en 20 maart schaaklessen voor senioren.  
 
Verslag 13 maart:  

- Partijtjes S4C met twee paarden vs twee lopers  
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken via Fritz Herman en Jan 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/13/Game5386890.html  
- Diverse partijen met dameoffers, zie item in deze nieuwsbrief 
- Video’s schaakhistorie Jessica Fisher over Nezhmetdinov 

https://www.youtube.com/watch?v=T_Io7jbHsYs 
Meer van Fisher: https://www.youtube.com/user/jessicafischerqueen/videos  

- Meester tegen amateur 14 
 
Verslag 20 maart: 

- Oefenen mat zetten koning+dame vs koning en koning+toren vs koning 
- Stelling opzetten in www.lichess.org: in menu Gereedschap, Bordbewerker 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken via Fritz 

Conclusies: ontwikkel alle stukken, let op gevaar GSSAP 
(Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan) 

- Queen sacrifice boek Iakov Neishtadt: stelling Ponziani 
Video Mitrofanov ‘Zet van een andere wereld’: 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-
harold-van-der-heijden 
video: https://www.youtube.com/watch?v=2vgIQikkoKQ  
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https://www.youtube.com/watch?v=2vgIQikkoKQ


 
 
Zie voor persoonlijke resultaten: https://knsb.netstand.nl/teams/view/959  
 

 
IM Stefan Kuipers als laatste bezig. 

 

https://knsb.netstand.nl/teams/view/959


 
Foto’s Ed van der Meulen. Zie meer foto’s: https://photos.app.goo.gl/RRbT16Jp7EQz6L3s9 
 

 
Tekst en foto: Merijn van Delft. 

 

https://photos.app.goo.gl/RRbT16Jp7EQz6L3s9


 
 
MuConsult Apeldoorn verslaat Zuid Limburg in Meesterklasse 
In de zevende ronde van de Meesterklasse reisde MuConsult Apeldoorn zaterdag 16 maart af naar 
Limburg om tegen Zuid Limburg te spelen. Het werd een spannende en nuttige 5,5-4,5 overwinning. 
IM Merijn van Delft speelde met zwart een snelle remise tegen GM Daniël Hausrath. Dat gaf hem de 
mogelijkheid live een verslag te schrijven op de site van Schaakstad Apeldoorn: 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2019/03/16/zuid-limburg-muconsult-apeldoorn-live 
Partijen Zuid Limburg – MuConsult Apeldoorn: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/21/Game2094218.html  
Alle partijen Meesterklasse: 
www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-20182019  

Koos Stolk (KNSB) meldt:  
De mailing behorend bij de speelronde van 16 maart 2019 kunt u hier ophalen: 
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-16-maart-2019  
 
 

 
 
Duel KNSB beker MuConsult Apeldoorn – LOS live online 
Teamleider Thomas Beerdsen meldt: 
Woensdag 27 maart is ronde 4 van de KNSB Beker in Denksportcentrum Noord, op de clubavond.  
We spelen thuis tegen LOS uit Groningen, aanvang 20:00. 
Partijen zullen live te volgen zijn via de site! 
 
KNSB info: https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-beker-indeling-ronde-4-en-uitslagen-ronde-3-0  

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2019/03/16/zuid-limburg-muconsult-apeldoorn-live
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/21/Game2094218.html
http://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/partijen-meesterklasse/partijen-meesterklasse-20182019
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-16-maart-2019
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-beker-indeling-ronde-4-en-uitslagen-ronde-3-0


 

 
 
Snelschaakpartij in ronde 7. 
 
 

 
https://www.chess.com/events/2019-dmp-batavia-chess-tournament/7-2-Van_der_Wiel_John_T_H_-Warmerdam_Max 
 
 

 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/9/Game8313625.html  

 
Terugblik 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi: dameoffer Max Warmerdam 
IM Max Warmerdam trakteerde de wereld tijdens het Batavia toernooi op een prachtig dameoffer. 
Dat gebeurde tijdens een snelschaakpartij tegen GM John van der Wiel in de zevende ronde. 
Het 11e dMP Batavia Amsterdam Schaaktoernooi was van 1 tot en met 10 maart 2019.  
 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Stefan Kuipers en IM Max Warmerdam deden hier aan mee. 
Teamgenoot IM Merijn van Delft is toernooidirecteur. Op de toernooisite heeft hij de belangrijkste 
gebeurtenissen in rondencommentaren weergegeven. 
 
Ook diverse schaakcolumnisten hebben in hun krant aandacht aan het toernooi besteed: 
https://www.schaaksite.nl/2019/03/13/schaakrubrieken-weekend-9-maart-2019 
Toernooisite: http://batavia1920.nl/chess  
 
Op de site zijn pgn’s te downloaden. 
 

https://www.chess.com/events/2019-dmp-batavia-chess-tournament/7-2-Van_der_Wiel_John_T_H_-Warmerdam_Max
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/9/Game8313625.html
https://www.schaaksite.nl/2019/03/13/schaakrubrieken-weekend-9-maart-2019
http://batavia1920.nl/chess


 
Lasker – Thomas. 

 
Dameoffers 
Het dameoffer van Max Warmerdam is aanleiding materiaal over dameoffers te inventariseren. 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_sacrifice 
Zeekadettenmat, Mat van Legall: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekadettenmat  
Carlsen – Karjakin WK 2016 www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1848607  
Lasker – Thomas www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009  
Nezhmetdinov - Chernikov 
https://www.youtube.com/watch?v=G90SVhxKeig 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1260278   
5 Greatest QUEEN SACRIFICES by Magnus Carlsen! 
https://www.youtube.com/watch?v=VzKg1uyhyNE  
Spectacular Queen Sacrifices:  
www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1022437 
Zie ook het boek ‘Queen Sacrifice’ van Iakov Neishtadt.  
  
 

 
 
Schaakgeschiedenis 
https://sites.google.com/site/caroluschess  

https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_sacrifice
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekadettenmat
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1848607
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009
https://www.youtube.com/watch?v=G90SVhxKeig
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1260278
https://www.youtube.com/watch?v=VzKg1uyhyNE
http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1022437
https://sites.google.com/site/caroluschess


 
 
Quote Hugo ten Hertog: ‘Je moet niet kijken wat er afgaat, maar wat er overblijft.’ 
Uitspraak IM Hugo ten Hertog tijdens Masterclass lopereindspelen 17 maart 2019 in 
Denksportcentrum Apeldoorn. 

 

Divers nieuws  

 
- Binnenkort weer schaken in de Vlindertuin 
- NK jeugd ABC  
- ASV Voorjaarstoernooi 
- Nieuwsbrief maart 2019 Max Euwe Centrum 
- How AI superiority changes human endeavor 
- How chess in Nigeria's slums is changing young lives 
- Seksueel geweld bij jeugdschaak bestrijden in Duitsland 

 

 
 
Binnenkort weer schaken in de Vlindertuin 
Het wordt weer mooier weer. Dat betekent dat er weer geschaakt kan worden in speelparkje de 
Vlindertuin. Meer informatie over schaken in de Vlindertuin: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 
Bij mooi weer legt Schaakacademie Apeldoorn op zondagen van 12 – 14 uur een groot tuinspel neer. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen


 

 
 

NK jeugd ABC 
Het NK jeugd voor de categorieën A, B en C vindt plaats in Assen van 28 april t/m 4 mei. 
Toernooisite: https://njsk.nl.  
Onder de deelnemers in de A-categorie zijn MuConsult Apeldoorn spelers IM Max Warmerdam en 
Mick van Randtwijk.  
Ook diverse deelnemers aan de Masterclasses van Schaakacademie Apeldoorn doen mee:: Tristan 
van der Schaaf (B), Robin Reichardt (A) en Geert van Hoorn (A). 
IM Merijn van Delft en IM Stefan Kuipers verzorgen weer het traditionele trainingskamp. 
In de C-categorie meisjes doet de Apeldoornse Katja Tangarife Ramirez mee. Zij doet ook mee aan 
het NK D voor meisjes. 
Deelnemersoverzicht: https://njsk.nl/deelnemers-2019  
 
Deelnemerslijsten NK D en E: 
https://www.schaken.nl/nieuws/deelnemerslijsten-nk-d-en-nk-e-2019-bekend  
 

 

 
 
ASV Voorjaarstoernooi 
Erik Wille meldt: 
Op zaterdag 23 maart a.s. wordt in Brasserie Servontyn in het Color Business Center Arnhem Lorentz, 
IJsselburcht 3 in Arnhem (Presikhaaf) het ASV Voorjaarstoernooi gehouden.  
Speeltempo: 20 minuten p.p.p.p.  
Aanvang: 10.00 uur (aanwezig 9.45 uur) 
Prijsuitreiking: ca. 16.30 uur 
Aanmelden bij: Ruud Wille per mail r.wille@planet.nl of telefonisch 026 3615 003 (na 19.00 uur) 
Meer info: www.asv-schaken.nl  
 

https://njsk.nl/
https://njsk.nl/deelnemers-2019
https://www.schaken.nl/nieuws/deelnemerslijsten-nk-d-en-nk-e-2019-bekend
mailto:r.wille@planet.nl
http://www.asv-schaken.nl/


 

 
 

Nieuwsbrief maart 2019 Max Euwe Centrum 
Het Max Euwe Centrum heeft het maart-nummer van de digitale nieuwsbrief gepubliceerd. 
Met onder meer een verhaal over de Indiase analfabeet Mir Sultan Kahn die in 1929 en 1932 het 
Brits kampioenschap won. Ook bevat het verhaal een winstpartij van Sultan Kahn tegen Capablanca. 
De nieuwsbrieven zijn te downloaden via: www.maxeuwe.nl/index.php/nieuwsbrief  
 

 

 
 
How AI superiority changes human endeavor 
Een interview met cognitief wetenschapper professor Christopher Chabris. 
https://creativenext.org/episodes/how-ai-superiority-changes-human-endeavor  

http://www.maxeuwe.nl/index.php/nieuwsbrief
https://creativenext.org/episodes/how-ai-superiority-changes-human-endeavor


 

 
 

 
 
How chess in Nigeria's slums is changing young lives 
Video: https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47499618/how-chess-in-nigeria-s-slums-is-
changing-young-lives 
 

 

 
 

Seksueel geweld bij jeugdschaak bestrijden in Duitsland 
De Deutsche Schachjugend heeft beleid ontwikkeld om seksuele misstanden bij jeugdschaken te 
bestrijden. 
Zie een pdf-presentatie van Jörg Schulz en Deutsche Schachjugend voorzitter Malte Ibs: 
https://schulschachstiftung.de/wp-content/uploads/2019/03/pr%C3%A4sentation06-
Pr%C3%A4vention-Kinderschutz-f%C3%BCr-BVK.pdf  
Zie de site van de Deutsche Schachjugend: 
https://www.deutsche-schachjugend.de/dsj-inside/gesellschaftliche-verantwortung/kinderschutz  

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47499618/how-chess-in-nigeria-s-slums-is-changing-young-lives
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47499618/how-chess-in-nigeria-s-slums-is-changing-young-lives
https://schulschachstiftung.de/wp-content/uploads/2019/03/pr%C3%A4sentation06-Pr%C3%A4vention-Kinderschutz-f%C3%BCr-BVK.pdf
https://schulschachstiftung.de/wp-content/uploads/2019/03/pr%C3%A4sentation06-Pr%C3%A4vention-Kinderschutz-f%C3%BCr-BVK.pdf
https://www.deutsche-schachjugend.de/dsj-inside/gesellschaftliche-verantwortung/kinderschutz/


Trainingsmateriaal 
 

- Film Brooklyn Castle 
- Banter Blitz with World Champion Magnus Carlsen (1) 
- Carlsen’s secrets: How does he do it? 
- Chess endgame 
- Historisch schaakmateriaal Delpher 
- Schrecksekunde 
- Rating viewer Kosteniuk 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 
 

Film Brooklyn Castle 
https://www.youtube.com/watch?v=BDiDChnEQXY 
http://brooklyncastle.com 
https://en.chessbase.com/post/elizabeth-spiegel  
http://lizzyknowsall.blogspot.com  

 

 

 
 

Banter Blitz with World Champion Magnus Carlsen (1) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=JYlapZwI6NQ 
https://chess24.com/en/live/video/banter-blitz-with-magnus-carlsen  

https://www.youtube.com/watch?v=BDiDChnEQXY
http://brooklyncastle.com/
https://en.chessbase.com/post/elizabeth-spiegel
http://lizzyknowsall.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=JYlapZwI6NQ
https://chess24.com/en/live/video/banter-blitz-with-magnus-carlsen


 

 
 

Carlsen’s secrets: How does he do it? 
https://en.chessbase.com/post/carlsen-s-secrets-how-does-he-do-it-1 
https://en.chessbase.com/post/carlsen-s-secrets-how-does-he-do-it-2  
 

 

 
 
Chess endgame 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_endgame  
   

 
 

 
 
Historisch schaakmateriaal Delpher 
Op de zoeksite Delpher staat veel historisch schaakmateriaal, zoals boeken en tijdschriften: 
https://www.delpher.nl  

https://en.chessbase.com/post/carlsen-s-secrets-how-does-he-do-it-1
https://en.chessbase.com/post/carlsen-s-secrets-how-does-he-do-it-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_endgame
https://www.delpher.nl/


 

 
 
Schrecksekunde 
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1273122  
De zwartspeler gaf onmiddellijk op nadat hij meende te verliezen door een blunder. Een remise was 
echter mogelijk. Partij 50 uit ‘Wie überliste ich meinen Gegner?’ van Ludek Pachman. De ondertitel 
van het boek luidt: ‘Psychologie und Tricks im Schach’. 

 

 

 
 
Rating viewer Kosteniuk 
www.kosteniuk.com/EloCalc/elo.php  

 

 

 
 

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken. 
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden. 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1273122
http://www.kosteniuk.com/EloCalc/elo.php
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
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 maart halve finales OSBO schoolschaken Arnhem en Deventer 
https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm  

- 23 maart ASV Voorjaarstoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl  
- 27 maart Duel KNSB beker MuConsult Apeldoorn – LOS live online 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl  
- 31 maart 2019 MSA training Konings-Indisch met Merijn van Delft 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
https://schaakkalender.nl/events/view/3243  

- 6 april finale schoolschaken OSBO Zutphen https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm  
- 13 april KNSB ronde 
- 14 april 2019 Masterclass GM Artur Joesoepov verdediging  

www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
- 28 april t/m 4 mei 2019 NK jeugd ABC in Assen http://njsk.nl  
- 1 mei jeugdschaaktoernooi voor wijken Osseveld en Woudhuis in Het Bolwerk (10-15 uur) 

www.schoolschakenapeldoorn.nl/bolwerk-toernooi  
- 11 mei KNSB ronde 
- 31 mei en 1 juni ASV Vierkampentoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl 
- 5 juli 2019 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn 
- 13 juli - 19 juli 2019 NK senioren en veteranen 
- 22 juli 2019 - 1 augustus 2019 ONK Dieren  https://www.facebook.com/OpenNKDieren  
- 6-8 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem www.asv-schaken.nl 

 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
 
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl  
 
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  
 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
Ronde 8:  13 april 2019 
Ronde 9:  11 mei 2019 
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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  
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.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/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   
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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  
www.jeugdschaak.nl  
www.probleemblad.nl 
 
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 
http://play.chessbase.com  
 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
https://www.deutsche-schachjugend.de 
 
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  
 
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.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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http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.afekchess.com/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.probleemblad.nl/
http://www.arves.org/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chessbase.com/
https://chessbase.in/
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.chessable.com/
http://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
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com/
https://www.chess-site.com/
https://videos.chessbase.com/index
https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com/
http://play.chessbase.com/
https://schachbundesliga.de/
https://www.facebook.com/chessemy
https://karlonline.org/
https://www.deutsche-schachjugend.de/
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl/
https://www.newinchess.com/
https://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.digitalgametechnology.com/
http://www.schaakboek.nl/


Apeldoornse scholencompetitie indelingen finaleronden:  
Zie ook www.schoolschakenapeldoorn.nl  
 

 
 
 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/


 
 

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 

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 

mailto:schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
mailto:X_Gerritse@upcmail.nl
mailto:schakensjofarhorst@outlook.com
mailto:055depion@gmail.com


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  

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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