
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 97 – 4 april 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. 

 

 
Schaakkermis Sint Victor: schaken voor 3 en 4, Square4Chess, Solitaire en Schaken is Cool. 
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97e 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 343 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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Schaakschool Het Bolwerk. Wie staat beter? Maar wie is eigenlijk aan zet?  
 
 

 
Solitaire Chess.  
 



 
Alec en Hidde spelen op DGT-bord. Zie partij in gameviewer. Het ging lange tijd gelijk op. 
De analyse leverde leerzame inzichten op. (foto Koen) 
 

 
Video bekijken van partij Hidde vs GM Artur Joesoepov. Leerzaam eindspel van paard tegen drie pionnen. 
 



 
Stilte en concentratie tijdens partijen. 
 
 

 
Raindropchess. 
 



 
Mat zetten met een toren. 
 
 

 
Oefenen met Wolgagambiet via Lichess.org. 
  

 



Schaakschool Het Bolwerk: partijen op DGT-bord spelen en 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 27 maart de 27e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse met Fritz 
- ILS doornemen vanaf 31 t/m 53 
- Solitaire 

Verslag 14.45 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord en daarna analyseren met Fritz   
- Hoe gameviewers bekijken 
- www.schoolschakenapeldoorn.nl standen ABKS en scholencompetitie 
- Openingsvalletjes Bill Wall 27, 36, 37 
- Solitaire chess 
- Partij EK individueel live van GM Jorden van Foreest 
- Video partij Hidde Weller – Artur Joesoepov en eindspel paard tegen drie pionnen op bord 

https://www.youtube.com/watch?v=jomPh32fqMk 
- Video eerste schaaktraining Hidde Weller 

https://www.youtube.com/watch?v=1owSFB2qyg4  
- Mat van Dilaram: Arabische en moderne versie + varianten in Fritz uitspelen 
- Koningsgambiet partij 1 Bill Wall (mat door dubbelschaak) 
- Stelling Tom Molewijk – Karel van Delft  

Verslag 16.00 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz partij 
- Herdersmat en verdediging 
- Stelling Tom Molewijk – Karel van Delft  
- Koningsgambiet partij 1 
- EK individueel live 
- Raindropchess op bord 

 
Partij Jessica – Koen: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/27/Game24185171.html  
Partij Hidde – Alec: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/27/Game24081453.html 
Partij Fatima – Lucas: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/27/Game24140406.html 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 3 april de 28e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Solitaire 
- ILS boekje uit 
- Partijtje uit boekje ILS http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/4/Game7532890.html  
- Chessmatec 
- Raindropchess bord 

Verslag 14.45 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord 
- Tutor 2 H8 oefeningen 20 x 
- Raindropchess Online 
- Bill Wall opening traps 38 t/m 45 
- Oefenen mat zetten KT-K 

Verslag 16.00 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz 
- Tutor 3 H15 tien oefeningen + herhalen 
- Wolgagambiet: uitleg op bord, uitgangsstelling via Lichess bordbewerker, simultaanpartij Loek van 

Wely – Karel van Delft  http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/4/Game8258859.html  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XGMPlJHu-0c  

- Raindropchess 
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Passe-Partout Kerschoten: Chessmatec op Chromebooks. 
 
 

 
Berg en Bosschool. Chessmatec op Chromebooks. 
 
 



 
Sint Victor. Chessmatec en Schaken is Cool op PC’s. Samenwerken met duo’s. 
 
 

 
Hertog van Gelre. Partijanalyse. (foto Lois Weller) 
 
 



 
Hertog van Gelre. Partijanalyse. (foto Lois Weller) 
 
 

 
Hertog van Gelre. Duo Hidde en Luke geeft minisimultaan op drie borden. (foto Lois Weller) 
 
 



 
Hertog van Gelre. Jolien met paarden. (foto Lois Weller) 
 
 

 
De Zevensprong. Met paarden pionnen slaan. Jongens tegen meisjes. 
 
 



 
De Bouwhof – De Touwladder. Les beginnen met onderling spelen. Karel loopt langs borden en geeft tips. 
 
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Solitaire stellingen oplossen.  
 
 



 
Passe-Partout Kerschoten. Solitaire chess. 
 

 

 
Het Woudhuis. Femke toont hoe je via www.chess24.com tegen diverse engines (schaakprogramma’s) kan spelen. 
 
 

http://www.chess24.com/


 
Sint Victor. Jongens tegen meisjes op tuinschaakspel. 

 
 

 
Hertog van Gelre: Solitaire chess online. 

 
 



 
De Zevensprong. Rondvraag: ‘Mijn moeder wilde niet met me schaken.’ Karel: ‘Misschien was ze het vergeten?’ 
 
 

 
De Zevensprong. Tip: Ga tegen jezelf schaken. Zie film Chess Fever: https://www.youtube.com/watch?v=3RXplN1CJnc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RXplN1CJnc


Schoolschaaklessen: partijanalyses, minisimultaans en gedifferentieerd lesgeven 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen. 
 
Analyses van eigen partijen zijn heel leerzaam. Daarom spelen vaak twee kinderen op het DGT-bord 
tegen elkaar. De partij wordt opgeslagen op een laptop. De volgende les wordt de partij besproken 
en de spelers krijgen een print van de partij. 
Partij Fynn – Hidde: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/1/Game30005546.html 
 
Vrijwel elke les spelen we samen een partij tegen ‘Schaken is Cool’: www.schaken.wiltsite.nl.  
Daarnaast komen elke les verschillende onderwerpen en werkvormen aan bod. 
 
Tactiek is belangrijk. Daarom besteden we een deel van lessen aan Chessmatec. Via PC’s en 
Chromebooks kan iedereen op zijn eigen tempo en niveau werken. Zie ook www.chessmatec.com. 
 
Alle leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’. Dat behandelen we ook in de lessen. 
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken. 
 
In de schoolgroepen is het niveau vaak verschillend. Dat lossen we op verschillende manieren op. 
Dat kan omdat leerlingen zeker de helft van de tijd zelf met partijtjes en allerlei oefeningen bezig zijn. 
Als één groepje zelf bezig is, krijgt een ander groepje bijvoorbeeld les uit ‘Ik leer schaken’. 
 
Als we samen een partij tegen ‘Schaken is Cool’ spelen, geeft Karel gelaagd ofwel gedifferentieerd 
les. Het ene kind leert de loop van stukken, een ander combinaties, een derde strategische ideeën. 
 
Belangrijk is dat kinderen inzien dat het niet belangrijk is dat je sommige dingen nog niet begrijpt. Je 
moet kijken naar wat je wel begrijpt. We beginnen met plezier en leren, winnen komt daarna. 
 
Minigames zijn een prima manier om gelaagd les te geven. Bijvoorbeeld koning + acht pionnen 
versus koning + acht pionnen. Een beginner leert dat pionnen recht naar voren gaan en schuin slaan. 
Een ietwat gevorderde speler ziet doorbraak mogelijkheden, achtergebleven pionnen, 
dubbelpionnen, zetdwang enzovoort. 
 
Bij bijvoorbeeld Square4Chess oefent de één de loop van de stukken en slaan, een ander leert 
anticiperen op de tegenstander en past combinaties toe. Het is net als bij voetbal: we kunnen 
allemaal tegen een bal schoppen, maar sommigen zoals Messi zijn wat beter. 
 
Leerzaam en nuttig bij gedifferentieerd lesgeven zijn de Chess Karate Kid spelletjes. 
Het idee is gebaseerd op de film ‘The Karate Kid’: een jongen doet simpele handelingen zoals een 
muur verven of de vloer vegen. Later integreert hij die handelingen en wordt hij een goede karateka. 
Zie www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid. 
 
Ook Solitaire chess kun je op diverse niveaus doen en langzaam het niveau verhogen. 
Zelf thuis ‘Solitaire chess’ doen: 
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess 
‘Houd 1 stuk over’ stellingen van Gert Reichardt 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/29-houd-1-stuk-over-a 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/30-houd-1-stuk-over-b 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/31-houd-1-stuk-over-c 
 
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  
 

Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
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OSBO schoolschaken halve finales. Foto’s via Chris Doornekamp. 
 

 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm 

 

OSBO schoolschaken: De Regenboog 1, Eben Haëzer en De Diamant in finale 
Chris Doornekamp meldt: 
 
Het was een mooie schaakmiddag bij de halve finale OSBO op zaterdag 23 maart in Arnhem & 
Deventer. Alle 6 Apeldoornse teams waren tot de laatste ronde in de race voor een finaleplaats. 
Uiteindelijk hebben drieteams zich gekwalificeerd voor de grote finale op zaterdag 6 april in 
Warnsveld: De Regenboog 1, Eben Haëzer en De Diamant.  
De Sjofar, KWS en Regenboog 2 finishten ook hoog, maar niet in de top 6 per poule. Chapeau aan alle 
finalisten en we kunnen trots zijn op alle jeugdschakers uit Apeldoorn! 
Op de website van de OSBO staat informatie over dit toernooi, maar ik zie daar geen standen terug. 

https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm


 
 
Wijkschaaktoernooi Bolwerk 1 mei 
Dit toernooi is voor leerlingen van scholen in de wijken Het Woudhuis en Osseveld. 
Ook kinderen die in deze wijken wonen kunnen aan dit jaarlijkse toernooi deelnemen. 
Daarnaast kunnen leerlingen van schaakschool Het Bolwerk aan dit toernooi deelnemen.  
Die kinderen kunnen zich aanmelden via schaakleraar Karel van Delft. 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 



Verslag MSA training Konings-Indisch  
De tweede MSA training van Schaakacademie Apeldoorn was zondag 31 maart in Denksportcentrum 
Apeldoorn. De training duurde vijf uur. MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse. 
Meer info over deze trainingen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining    
Video-impressie: https://www.youtube.com/watch?v=fHt-D1SQ7Sg&feature=youtu.be  
Partijen: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/3/Game2662531.html  
 
IM Merijn van Delft meldt:  
Op zondag 31 maart 2019 hadden we een geslaagde trainingsdag met zes jonge getalenteerde 
deelnemers. Onderwerp was Koningsindisch met de uitgangsstelling na 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7: 
 

 
 
In de interactieve inleiding hebben we uitgebreid besproken waarom deze zetten gespeeld worden 
en hoe het vanaf hier verder kan gaan. 
Wit bezet het centrum en kan veel ruimte pakken. Zwart kan kiezen tussen e5 en c5 om tegenspel te 
krijgen. Als de stelling gesloten wordt, kan zwart gaan aanvallen op de koningsvleugel. Een moderne 
manier van spelen voor wit is om zelf te gaan aanvallen op de koningsvleugel. 
In ieder geval levert deze opening avontuurlijke partijen op, hetgeen wel bleek uit de matches en de 
simultaan. Iedereen deed goed zijn best en er werden boeiende partijen gespeeld. 
 
Nog wat extra studie materiaal: 
Mooie voorbeeldpartij Piket-Kasparov waarin zwart 
won: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/1/Game6325578.html  
Een beroemde partij Kramnik-Kasparov waarin wit 
won: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/1/Game6424625.html 

 
Ik heb bij de twee simultaanpartijen wat kort commentaar gezet: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/1/Game8348796.html 
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Schaakpromotie: schaken voor jong en oud 
De Noordkrant brengt deze maand op de voorpagina een foto en verhaaltje over schaken voor jong en oud. 
Doorbladereditie: https://issuu.com/mediabureauapeldoorn/docs/noordkrant_april_2019  
Tips om schaken via media te promoten: 
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/49-schaakpromotie-of-ivoren-toren  

https://issuu.com/mediabureauapeldoorn/docs/noordkrant_april_2019
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Masterclass ‘verdedigen’ met Artur Joesoepov  
Datum zondag 14 april. Thema: verdedigen. Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn. 
Informatie over masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
Het is mogelijk voor één training in te schrijven. 
Info over GM Artur Joesoepov: www.jussupow.de en www.schaaktalent.nl/index.php/jsg  

 
 

     
…Kf3 is fout. Zie verhaal bij Quote Afek.              Acht pionnen versus acht pionnen. 

 
Schaakles senioren in het Bolwerk: Studie oplossen en pionnenstructuren 
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 27 maart: 

- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken via Fritz. Partij Herman – Herre: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/27/Game22667890.html  

- Eindspel Tom Molewijk – Karel van Delft en studies Afek met zelfde thema 
- Pawn structures (4 x) www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf   
- Von Popiel – Marco (1912): http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1099222  
-      Schaakkrant Apeldoorn:  

www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn  
Verslag 3 april: 

- Oefenen acht pionnen vs acht pionnen 
- Pawn structures stelling 5 t/m 8 
- Onderlinge partijen spelen 
- Bekeken boek ‘Oordeel en Plan’ Euwe 
- Besproken Meester tegen amateur partij 15 
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Foto’s van Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/LbnQM4qJTA3sjC7x7 

 

 
YouTube Schaakstad Apeldoorn tiebreak: www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=vEItkBy-bAo  

https://photos.app.goo.gl/LbnQM4qJTA3sjC7x7
http://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=vEItkBy-bAo


MuConsult Apeldoorn verliest bekerduel van LOS  
MuConsult Apeldoorn heeft woensdagavond 27 maart in de vierde ronde van de KNSB-beker 
verloren van LOS. De gewone partijen eindigden in 2-2. In de snelschaakpartijen verloren de 
Apeldoorners met 2,5-1,5. 
Foto’s van Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/LbnQM4qJTA3sjC7x7 
Video Karel van Delft: https://www.youtube.com/watch?v=Nl-X56YrBoM&feature=youtu.be  
De partijen waren live: http://view.livechesscloud.com/a7035c5b-5f09-4d82-899c-af2ae80e6a58 
Reguliere partijen: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/30/Game2698125.html  
Snelschaakpartijen: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/30/Game2789937.html   
 
 

 
GM Roeland Pruijssers (links) versus Nico Zwirs. 
 

 
GM Ruud Janssen (rechts) ging de laatste ronde in tijdnood de mist in met …Kh6, Th8# 

  

Roeland Pruijssers wint ASV rapid voorjaarstoernooi 
GM Roeland Pruijssers heeft 23 maart in Arnhem het ASV rapid voorjaarstoernooi gewonnen. 
Verslag van organisator Erik Wille: https://www.asv-schaken.nl/70-schakers-in-voorjaarstoernooi 

https://photos.app.goo.gl/LbnQM4qJTA3sjC7x7
https://www.youtube.com/watch?v=Nl-X56YrBoM&feature=youtu.be
http://view.livechesscloud.com/a7035c5b-5f09-4d82-899c-af2ae80e6a58
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/30/Game2698125.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/30/Game2789937.html
https://www.asv-schaken.nl/70-schakers-in-voorjaarstoernooi


 
 

 
 

Max Warmerdam en Robby Kevlishvili in EK individueel 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Max Warmerdam en IM Robby Kevlishvili deden mee aan het EK 
schaken individueel in Skopje, Macedonië. 
http://chess-results.com/tnr404992.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30  
https://www.schaaksite.nl/2019/03/30/europees-kampioenschap-2019  
 
Max Warmerdam meldt: 
Nadat ik voortvarend uit de startblokken was gekomen met 3.5 uit 5 (remises tegen de sterke 
grootmeesters Tomashevsky, Korobov en Ragger) ging het na de rustdag minder goed. 
Ik verloor in rondes 6 en 7 van twee grootmeesters waardoor mijn kansen op het behalen van een 
grootmeesternorm een stuk kleiner werden. 
Ik won in ronde 8 waardoor ik een grootmeesternorm zou halen als ik in ronde 9 ook won, maar ik 
verloor helaas. 
Het toernooi sloot ik nog wel goed af door 2 keer te winnen en hierdoor op 6.5 uit 11 te eindigen. 
Ondanks dat ik geen grootmeesternorm haalde was ik wel heel tevreden over mijn toernooi omdat ik 
veel rating wist te winnen.  
Gameviewer partijen Max Warmerdam: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/4/Game10398984.html  

http://chess-results.com/tnr404992.aspx?lan=1&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30
https://www.schaaksite.nl/2019/03/30/europees-kampioenschap-2019
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/4/Game10398984.html


     
 

Quote Yochanan Afek: Top grandmasters use endgame studies in their training programs  
Uit het voorwoord van eindspelstudie GM Yochanan Afek in zijn boek ‘Practical Chess Beauty’: 
‘Top grandmasters use endgame studies as part of their training programs to improve their creativity 
and out of the box thinking; to polish their calculating skills; to enrich their arsenal of tactical 
weaponry and to deepen their endgame understanding. Not less importantly: to keep sharp in 
general and to intensify their joy in chess.’ 

 
Boekrecensie van IM Herman Grooten: 
https://www.schaaksite.nl/2019/01/08/boekrecensie-practical-chess-beauty-van-yochanan-afek  
Boekbeschrijving New In Chess: 
https://www.newinchess.com/practical-chess-beauty  
Beschrijving Quality Chess met voorbeeldpagina’s in pdf: 
www.qualitychess.co.uk/products/2/333/practical_chess_beauty_hardcover_by_yochanan_afek 
 
 

 
 

Stelling uit rapidpartij Tom Molewijk – Karel van Delft (rapid ’t Harde 2014).  
Karel van Delft mailde deze stelling naar GM Artur Joesoepov.  
Hij reageerde: ‘Your position is a final of a study of J. Afek with the changed colours.’ 

https://www.schaaksite.nl/2019/01/08/boekrecensie-practical-chess-beauty-van-yochanan-afek
https://www.newinchess.com/practical-chess-beauty
http://www.qualitychess.co.uk/products/2/333/practical_chess_beauty_hardcover_by_yochanan_afek


 wit aan zet 
 
Studie Afek 1981 (p 137 boek): http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/29/Game4733218.html  
Studies hier op gebaseerd: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/30/Game2330062.html 
 

  
 
www.afekchess.com/studies  
http://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/42-yochanan-afek  
https://www.chess.com/news/view/yochanan-afek-earns-gm-title-for-composition-4701  
https://www.schaaksite.nl/2015/04/09/yochanan-afek-is-grootmeester-in-eindspelcompositie  
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden  
Eindspelstudie database Harold van der Heijden www.hhdbiv.nl en http://hhdbv.nl  
 

 
 

Analyse van studies GM Yochanan Afek met GM Oleg Pervakov en GM Andrei Deviatkin in Zeecroft, 
Wijk aan Zee 2016 (vanaf minuut 6.30): https://www.youtube.com/watch?v=9fsa3PznMDU&t=466s 
  

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/29/Game4733218.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/3/30/Game2330062.html
http://www.afekchess.com/studies
http://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/42-yochanan-afek
https://www.chess.com/news/view/yochanan-afek-earns-gm-title-for-composition-4701
https://www.schaaksite.nl/2015/04/09/yochanan-afek-is-grootmeester-in-eindspelcompositie/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-harold-van-der-heijden
http://www.hhdbiv.nl/
http://hhdbv.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9fsa3PznMDU&t=466s


Divers nieuws  
 

- Training Joesoepov in Max Euwe Centrum 
- Binnenkort weer schaken in de Vlindertuin 
- NK jeugd ABC  
- IM Gert Ligterink 36 jaar columnist  
- MoveForEquality 
- 3e Almelose Kroeglopers schaaktoernooi 

 

 

 
 
Training Joesoepov in Max Euwe Centrum 
https://www.schaaksite.nl/2019/03/26/training-gm-jussupow-in-mec  
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/546-
training-jussupow-april-2019 

 

 

 
 
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. 

https://www.schaaksite.nl/2019/03/26/training-gm-jussupow-in-mec
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen


 

 
 

NK jeugd ABC 
Het NK jeugd 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  
 

 

 
 
IM Gert Ligterink 36 jaar columnist 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dit-is-de-man-achter-de-volkskrant-
schaakrubriek~bcfff8c7/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter 

https://njsk.nl/
https://njsk.nl/deelnemers-2019
https://www.schaken.nl/nieuws/deelnemerslijsten-nk-d-en-nk-e-2019-bekend
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dit-is-de-man-achter-de-volkskrant-schaakrubriek~bcfff8c7/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dit-is-de-man-achter-de-volkskrant-schaakrubriek~bcfff8c7/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter


 

 

 
 

MoveForEquality 
https://twitter.com/MagnusCarlsen/status/1108662247860199424 
#MoveForEquality  
https://www.moveforequality.com  
https://www.volkskrant.nl/sport/zwart-begint-omdat-schakers-ook-willen-tonen-dat-ze-tegen-racisme-
zijn~bb9a797c/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free  
 
 

https://twitter.com/MagnusCarlsen/status/1108662247860199424
https://www.moveforequality.com/
https://www.volkskrant.nl/sport/zwart-begint-omdat-schakers-ook-willen-tonen-dat-ze-tegen-racisme-zijn~bb9a797c/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/sport/zwart-begint-omdat-schakers-ook-willen-tonen-dat-ze-tegen-racisme-zijn~bb9a797c/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free


 

 
 
3e Almelose Kroeglopers schaaktoernooi 
Yannic Husers meldt: 
Op zondag 12 mei 2019 vindt in Almelo het 3e Almelose Kroegloperstoernooi plaats. Na het grote succes van 
vorige jaren hopen we dit jaar nog meer deelnemers te mogen verwelkomen!  
Wat praktische informatie:  
- Er worden 7 ronden gespeeld van elk 15 minuten p.p.p.p.  
- Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem  
- Indeling vind plaats via ChessReporter, neem dus een smartphone mee!  
- Prijzengeld:  
Groep 1: 1e plaats € 300,- ; 2e plaats € 200,- ; 3e plaats € 100,-  
Groep 2: 1e plaats € 150,- ; 2e plaats € 100,- ; 3e plaats € 75,-  
Groep 3: 1e plaats € 100,- ; 2e plaats € 75,- ; 3e plaats € 50,-  
- Voorafgaand aan het toernooi is er de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief van € 3,99 te komen 
ontbijten in Irish Pub & Restaurant The Shamrock. Naderhand is hier ook de mogelijkheid om te dineren voor 
de actieprijs van € 10,- (alleen gerechten van het bar-menu)  
- Het toernooi gaat door bij een minimum aantal van 25 teams. De organisatie behoudt zich het recht om het 
toernooi bij minder deelname te annuleren.  
- Aanmelding kan zowel individueel als in teams op www.schaakverenigingalmelo.nl  
Voor meer vragen neemt u contact op met Yannic Husers (06-37233091 / y.husers@hotmail.com)  

mailto:y.husers@hotmail.com


Trainingsmateriaal 
 

- Analyse van correspondentiepartijen Chess.com 
- Schaken en wiskunde  
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 
 
Analyse van correspondentiepartijen Chess.com 
Via www.chess.com kun je gratis correspondentiepartijen spelen. Als een partij klaar is, kun je op een 
knop drukken en dan verschijnt een analyse van je partij.  
 

 

 
 
Schaken en wiskunde 
https://mailchi.mp/fa299169739c/ecu-chessplus-nieuwsbrief-nl-201903-nummer-22?e=0d43817265  

 

 

 
 

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.chess.com/
https://mailchi.mp/fa299169739c/ecu-chessplus-nieuwsbrief-nl-201903-nummer-22?e=0d43817265
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/


 

   
 
Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs) 
www.schaken-en-autisme.nl  
www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014 
 

 
Kalender en sites  

- 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  
- 18 – 22 april Grenke Chess Open https://www.grenkechessopen.de/de 
- 28 april t/m 4 mei 2019 NK jeugd ABC in Assen http://njsk.nl  
- 1 mei Wijkschaaktoernooi Bolwerk wijken Osseveld en Woudhuis in Het Bolwerk (10-15 uur) 
- 11 mei KNSB ronde (centraal bij Kennemer Combinatie) 
- 12 mei 3e Almelose Kroeglopers schaaktoernooi www.schaakverenigingalmelo.nl  
- 31 mei en 1 juni ASV Vierkampentoernooi Arnhem www.asv-schaken.nl 
- 1 – 7 juli Deloitte NK Schaken 2019 https://schaken.nl/nk-schaken%20  
- 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 

http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014
https://osbo.nl/jeugd/schsch.htm
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
https://www.grenkechessopen.de/de
http://njsk.nl/
http://www.schaakverenigingalmelo.nl/
http://www.asv-schaken.nl/
https://schaken.nl/nk-schaken
https://www.facebook.com/OpenNKDieren
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
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  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos  
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 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 
 
Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
Facebook groep Schaakpsychologie 
 
Pinterest   
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
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  

 

http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.correspondentieschaken.nl/
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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