
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 98 – 18 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. 

 

 
Masterclass Schaakacademie Apeldoorn over verdedigen met GM Artur Joesoepov. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 98 
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 344 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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Fatima en Lucas schaken op DGT-bord.  
 
 

 
Lucas bestudeert cruciale stelling in partij ‘De Parel van Poznan’. 
 
 
 



 
Studie Réti. (foto Olga Igocheva) 
 
 

 
Mat van Dilaram. (foto Olga Igocheva) 
 



 
Square4Chess met alle stukken. Hidde telde tot drie en dan moesten Jessica en Mika een zet doen. 
 
 

 
Lucas en Alec.  
 



 
Partij 18 uit ‘Meester tegen amateur’ van Euwe.  
Uitleg trainer. Op kritieke momenten zelf analyseren. 
 

Schaakschool Het Bolwerk: Parel van Poznan en leren van Euwe 
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 10 april de 29e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Chessmatec 
- Partij Hessel Hulleman – Karel van Delft (OSBO 2015) 
- Tutor 1: H3, H5, spelletje paard vangt munten 
- Openingsvalletjes Bill Wall 1 t/m 10 
- Samen tegen Schaken is Cool 
- S4C 
- Chess Karate Kid spelletjes  

Verslag 14.45 groep: Niet  
Verslag 16.00 groep: 

- Onderling schaken op DGT-bord en analyse van partij met Fritz 
- Partij Liu Wenzhe – Donner Chinese Immortal www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1260270  
- Pionnendominantie Parel van Poznan www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1277959  
- Tutor 3 H1 tien oefeningen + herhalen 
- Euwe partij 17 
- Raindropchess online 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 17 april de 30e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Schaken DGT bord en analyse http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/17/Game35952562.html 
- Nieuwsbrief foto’s bekeken 
- Pupillencompetitie: video 16 april besproken 
- S4C met veel stukken 
- Studie Réti, Mat van Dilaram 
- Begin partij 1 Euwe Meester tegen Amateur 

Verslag 14.45 groep: 
- Video Pupillencompetitie 
- Video Carlsen – Karjakin WK blitz 
- Euwe Meester tegen Amateur partij 1 
- Schaken DGT-bord en analyse http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/17/Game36240343.html  
- Tutor 2 H9 oefeningen (slim schaak opheffen) 
- Site Grenke Open (kan je live volgen) 
- S4C 

Verslag 16.00 groep: 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyse  
- Tutor 3 H2 tien oefeningen + herhalen 
- Euwe partij 18 
- Grenke Open en Classic 
- Greco via Chessgames.com twee partijen nagespeeld 

http://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html  
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De Zevensprong. ‘Meester, we hebben kat en muizen 2.0 uitgevonden!’ 
 
 

 
De Bouwhof + De Touwladder. Pat. 
 



  
De Bouwhof + De Touwladder. Ook pat! 
 
  

 
De Zevensprong, lekker potje schaken. Asmin speelt voor juf. 
 



 
St. Victor. Onderling schaken aan eind van de les. 
 
 

 
Hertog van Gelre. Om de beurt mogen leerlingen minisimultaans aan twee duo’s geven. 
 



 
St. Victor. Uitleg Chessmatec online. 
 
 

 
St. Victor. Chessmatec online. 
 



 
St. Victor. In duo’s Chessmatec online spelen. Ga naar online.chessmatec.com en vul je account in. 
 
 

 
De Zevensprong. Tegen elkaar spelen via Chessmatec online. 
 
 
 



  
De Zevensprong. Stap 1 schaak zetten.                                         De Zevensprong. Onderling schaken. 

 
Schoolschaaklessen: minisimultaans aan duo’s en Chessmatec online 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen. 
Elke les omvat diverse onderdelen. Uitgangspunten: Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer. De foto’s geven hier een beeld van. 
 
Partij Hertog van Gelre  Luke – Loïs: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/18/Game17030500.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  
 
 

 
 

Boek Schoolschaken 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/18/Game17030500.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Team schaakschool Het Bolwerk met Chantal, Jessica, Seth en Mads. 
 
 

 
Team Berg en Bosschool met Ben, Thijs, Zohra, Annemijn en debutant Jet. 
 



 
Team Hertog van Gelre met Hidde, Guus, Loïs en Jolien. 
 
 

 
Team Hertog van Gelre met Kirsten, Hidde, Damian en Guus. De zes spelers van het team rouleerden. 
 



 
Berg en Bosschool versus schaakschool Het Bolwerk. 
 

 
Pat! 
 

Veluws College Scholencompetitie Schaken finaleronden 3, 4, 5  
De finaleronden 3, 4 en 5 bij de pupillen van de Apeldoornse scholencompetitie waren dinsdag 16 
april. Die van de aspiranten volgen 23 april.  
Alle informatie over de competitie staat op www.schoolschakenapeldoorn.nl.  
De speelschema’s staan ook onder aan deze nieuwsbrief. 
Video van de finaleronden 1e klasse poule B bij De Korenaar: 
https://www.youtube.com/watch?v=GmP6YGHnRp0&feature=youtu.be  
 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
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OSBO schoolschaakfinale. (foto’s via Chris Doornekamp). 

 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



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

 

Apeldoornse teams hebben zich kranig geweerd in finale OSBO schoolschaken 
Chris Doornekamp meldt: 
Bij de OSBO schaakfinale 6 april in Zutphen, hebben de Apeldoornse teams zich heel kranig geweerd. 
In het eindklassement eindigde De Diamant als 7e, De Regenboog als gedeeld 10e en de Eben Haezer 
als 18e. In totaal deden 280 teams mee aan alle voorronden, dus de finale halen was al een 
geweldige prestatie. De Diamant bracht in de laatste ronde zelfs de ongeslagen koploper De 
Hazensprong aan het wankelen. Uiteindelijk resulteerde na heel spannende strijd een nipt verlies 
(1,5-2,5) en een eervolle plaats net buiten de top 5.  
De Regenboog en Eben Haezer deelde in het onderlinge duel de punten en mogen zeker ook trots 
zijn op de geleverde prestatie! 
De top 3 mag door naar de grote NK finale bovenbouw: De Hazensprong, De Akker en De Marlijn. 
Uitslag: www.schaakgenootschapzutphen.nl/index.php/jeugd/finale-schoolschaken/2019 
 
 
 

 
Masterclass GM Artur Joesoepov. 
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GM Artur Joesoepov.  

 

Masterclass verdedigen met Artur Joesoepov  
GM Artur Joesoepov verzorgde zondag 14 april in Denksportcentrum Apeldoorn de achtste 
masterclass van Schaakacademie Apeldoorn. Thema was ‘verdedigen’.  
Joesoepov behandelde het thema aan de hand van één partij. Die heeft hij met zwart gespeeld tegen 
GM Predrag Nikolic in het Interpolistoernooi in Tilburg in 1987.  
Hij besprak zowel schaaktechnische als psychologische aspecten van deze partij. 
Joesoepov gaf het advies om aantekeningen te maken tijdens masterclasses en trainingen. 
Deelnemers aan de masterclass krijgen een pdf met enkele thematische partijen. 
Er waren achttien toehoorders, waaronder vijf spelers van MuConsult Apeldoorn 1. 
 

 
 
Partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/14/Game13260734.html 
Video training: https://www.youtube.com/watch?v=lO9Ic3XfTLA&feature=youtu.be  
 
Komend seizoen komen er weer twee series van vier masterclasses. 
Informatie over de masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/14/Game13260734.html
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Pionnendoorbraak. Hoe wint wit? 
 

 

 
Acht versus acht pionnen. Tal van thema’s komen aan de orde. 

 



 
Parel van Poznan. Uitgangsstelling en bord om te analyseren. 

 

 
Wat is de winnende zet? 

 
Schaakles senioren in het Bolwerk: Beer op de weg en Analysevragenlijst 
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.  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak


 
Verslag 10 april: 

- Uitspelen: Koning acht pionnen vs koning acht pionnen, acht pionnen vs acht pionnen 
- Pawn structures vanaf 9 www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij Anneke en Jan bespreken via Fritz 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/10/Game20790796.html  
- Partij Hessel Hulleman – Karel van Delft: activiteit, open lijn en zevende rij 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/10/Game20722734.html  
GM Artur Joesoepov wees Karel van Delft op beter spel voor wit via Nikolic - Gallagher: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/17/Game34572203.html  

 
Verslag 17 april: 

- Partij Parel van Poznan: per zet zelf stelling analyseren en toelichting 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1277959 

- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken Koos en Anneke 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/17/Game786828.html  

- GM Daniel Naroditsky in geval blunders: 1. Hidden resource, 2. Bluffen, 3. Carlsen method. 
- Analysevragenlijst: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst  
- Beer op de weg: FFF, VVV (fight, fright, flight, vechten, verstijven, vluchten) 
- Cognitive biases (structurele denkfouten): https://nl.wikipedia.org/wiki/Denkfout  
- Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’:  

www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk  
- GM Jonathan Rowson ‘Chess for Zebra’s’: hoe trainen, denken, waarnemen 

Video https://www.youtube.com/watch?v=pG8EwjIZRb4  
https://www.goodreads.com/book/show/328.Chess_for_Zebras  

- Systematisch denken: 1. Wat kan tegenstander, 2. Wat kan ik, 3. Wat kan ik nog meer 
- 5 mei toernooi Wageningen: www.svwageningen.nl  
- Grenke Open en Classic:  
- https://www.grenkechessopen.de/de en www.grenkechessclassic.com/en  
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GM Artur Joesoepov speelde zijn jaarlijkse partij voor Apeldoorn. 

 

 
IM Thomas Beerdsen met zwart vs FM Arben Dardha. 

 



 
FM Armen Hachijan en FM Sjef Rijnaarts. 

 

 
Speelzaal. (foto Caro de  Wal) 



 
Analyse. (foto Caro de Wal) 

 
MuConsult Apeldoorn vijfde in Meesterklasse 
MuConsult Apeldoorn heeft zaterdag 13 april in de achtste ronden van de Meesterklasse met 6-4 
gewonnen van Charlois Europoort. Daarmee kan het team niet meer degraderen en heeft het kans 
op een hoge eindklassering. 
 
Partijen: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/15/Game12292750.html 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BZI4PFK95yw&feature=youtu.be  

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/15/Game12292750.html
https://www.youtube.com/watch?v=BZI4PFK95yw&feature=youtu.be


Verslag van GM Roeland Pruijssers op site Schaakstad Apeldoorn:  
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2019/04/14/muconsult-apeldoorn-overwinning-met-perspectief  
Foto’s Ed van der Meulen: https://photos.app.goo.gl/xEdS3bpY9pwG7TPe6 
 
In de Meesterklasse mag Nico Zwirs bij voldoende tegenstand zelfs verliezen in de laatste ronde om 
zijn laatste IM-norm te halen. Max Warmerdam kan een GM-norm scoren. 
https://www.schaken.nl/nieuws/mogelijke-titelresultaten-knsb-competitie-20182019  

Meesterklasse           

Naam Norm Nodig winst remise verlies 

Max Warmerdam (MuConsult Apeldoorn) GM   >=2211 >=2580   

Nico Zwirs (MuConsult Apeldoorn) IM   OK OK >=2396 

 
Koos Stolk (KNSB) mailt:  
De mailing van de laatste ronde en andere wetenswaardigheden kunt u hier bekijken: 
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-13-april-2019  
 

 
https://schachbundesliga.de/spieler/831/564  

 
MuConsult Apeldoorn spelers in Bundesliga 
IM Thomas Beerdsen begon afgelopen seizoen voortvarend in de Schachbundesliga. Een tweede GM-
norm zat er helaas niet in na een verliespartij in ronde 12. 
Op www.schachbundesliga.de/partien kun je een PGN downloaden met alle Bundesliga partijen van 
afgelopen seizoen. Naast die van Thomas Beerdsen ook die van Nico Zwirs en Max Warmerdam. 
Partijen Thomas Beerdsen in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/17/Game26974656.html 
Partijen Thomas Beerdsen, Max Warmerdam, Nico Zwirs in gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/17/Game27340312.html 
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MuConsult Apeldoorn spelers in Grenke Open 
Het Grenke Open kent zo’n 2100 deelnemers. 
Het vindt plaats van 18 – 22 april: negen ronden in vijf dagen. 
Site: https://www.grenkechessopen.de/de  
 
MuConsult Apeldoorn spelers die deelnemen: IM Robby Kevlishvili (startplaats 72), IM Thomas 
Beerdsen (start 76), IM Max Warmerdam (start 80), IM Merijn van Delft (start 168).  
Op startplaats 420 staat Dries Wedda. 
 
Vanaf 20 april is de Grenke Classic, met onder meer wereldkampioen GM Magnus Carlsen: 
www.grenkechessclassic.com/en 
Partijen zijn live te volgen via de sites. 
 
 

 
 

Trainersprofiel Merijn van Delft 
De site www.jeugdschaak.nl beoogt het jeugdschaken in Nederland te stimuleren. Onder meer door 
informatie over trainers te geven.  
IM Merijn van Delft heeft ook een profiel aangemaakt:  
www.jeugdschaak.nl/trainers/merijn-van-delft 
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http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/6/Game54054171.html  

 

TCEC 15 Premier Division: nieuwe neuraal netwerk engine meldt zich aan de top 
Jeroen Noomen meldt:  
 
Zojuist (zaterdag 6 april) is de 1e divisie van TCEC 15 geëindigd. Dit is de op één na hoogste divisie. De 
eindstand ziet er als volgt uit: 
 
Eindstand TCEC 15 First Division: 

 
 
De vroegere Premier Division engines Andscacs, Fizbo, Jonny en Chiron vinden we op de onderste 
plaatsen. Dat betekent dat de laatste 2 zijn gedegradeerd naar de 2e divisie. Gepromoveerd naar de 
Premier Division zijn Komodo MCTS en AllieStein.  
 
De Premier Division van TCEC 15 begint op zondag 7 april met de volgende 8 engines: 
 
1. Stockfish 
2. Leela Chess Zero 
3. Komodo 
4. Houdini 
5. Fire 
6. Ethereal 
7. Komodo MCTS 
8. AllieStein 
 
Grote favoriet voor de superfinale zijn vanzelfsprekend Stockfish en Leela. Komodo kan wellicht roet 
in het eten gooien, maar heeft niet al te grote progressie geboekt. Dus normaal gesproken zijn 
Stockfish en Leela de beste. Houdini is al ruim 1,5 jaar oud en zal vermoedelijk tekort komen.  

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/6/Game54054171.html


De MCTS variant van Komodo (MCTS = Monte Carlo Tree Search, een techniek die ook Leela gebruikt) 
degradeerde in TCEC 14 door 3 crashes. Nu ziet de engine er stabieler uit. Ik denk dat Komodo MCTS 
mee kan doen voor plaats 5. Fire en Ethereal zullen het moeilijk gaan krijgen. De ontwikkelingen gaan 
snel en onvoldoende vooruitgang betekent vaak dat je degradatiekandidaat bent. 
 
De grote onbekende is AllieStein, een 2e neuraal netwerk engine. Allie begon in de 4e divisie, maar 
net als Leela in de vorige TCEC editie maakte de nieuweling indruk door in één ruk door te stoten 
naar de Premier Division. Anders dan Leela Chess Zero heeft AllieStein een netwerk dat is 
opgebouwd uit het leren van zeer veel computerpartijen. Partijen van Stockfish, Komodo, Houdini 
e.a. Dit is dus geen "zero" approach, waarbij de engine het leren zelf doet, zonder invloeden van 
buitenaf. In die zin is Allie dus origineel. De auteur overweegt zelfs om Alpha-Beta search toe te 
voegen, zodat de engine tactisch beter wordt en ook het eindspel beter behandelt. Een interessante 
ontwikkeling. Hoe sterk is AllieStein? Niemand die het echt weet. We zullen het de komende weken 
gaan zien in de TCEC 15 Premier Division. 
 
Hieronder een voorproefje van AllieStein: 
 
AllieStein - KomodoMCTS   TCEC 15 First Division 
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5 7. Nb3 Be7 8. Be3 
Be6 9. Nd5 Nxd5 10. exd5 Bc8 11. a4 Nd7 12. O-O O-O 13. a5 (Neuraal netwerk engines zijn 
superieur in dit soort positionele stellingen)  13... Nf6 14. c4 Bf5 15. 
Nd2 Bg6 16. b4 Nd7 17. Nb3 Bg5 18. Bxg5 Qxg5 19. Qd2 Qe7 20. Rfe1 Rfe8 21. c5 (Wit heeft 
duidelijk initiatief op de damevleugel)  21... Nf6 22. Rac1 h6 23. h3 Rad8 24. Red1 Bh5 25. c6 Rb8  
 

 
 
26. Nc5!!  (Boem. AllieStein toont aan ook tactisch zijn mannetje te staan)  26... Bxe2 27. Qxe2 
dxc5 28. d6 Qe6 29. c7 Rbc8 30. bxc5 e4 31. Rb1 Nd5 32. Qd2 Nxc7 33. d7 Nb5 34. dxc8=Q Rxc8 35. 
Rbc1 Rc7 36. Qd5 Qxd5 37. Rxd5 Kf8 38. Rc4 Na7 39. Rxe4 Nc6 40. h4 g6 41. h5 gxh5 42. Ra4 h4 43. 
Rh5 Kg7 (Het eindspel vergt nog de nodige techniek, maar Allie wikkelt feilloos af)  44. Kh2 Rd7 45. 
Rg4+ Kf8 46. Rxh6 Nxa5 47. Rh8+ Ke7 48. Re4+ Kf6 49. Rh6+ Kg7 50. Rb6 Rc7 51. Re5 Nc6 52. Rd5 
Kf6 53. Kh3 Ke6 54. Rd1 Ke5 55. Kxh4 f5 56. g3 f4 57. Re1+ Kd5 58. gxf4 a5 59. Reb1 Nb4 60. f5 Rh7+ 
61. Kg4 Nd3 62. R1b5 Ne5+ 63. Kg5 Nc6 64. f3 Rh3 65. Rxb7 Rh8 66. Kf4 Rh4+ 67. Ke3 Rh8 68. Rd7+ 
Kc4 69. Rb1 Kc3 70. f6 Kc2 71. Rbb7 Ne5 72. c6 a4 73. f4 Ng4+ 74. Ke4 Kc1   1  -  0 
 
De Premier Division van TCEC 15 is vanaf zondag 7 april 20:00 uur live te volgen 
op https://tcec.chessdom.com/live.html 

https://tcec.chessdom.com/live.html


 
 
Quote Merijn van Delft: ‘Carlsen is also in the opening one step ahead.’  
Vaak wordt gezegd dat wereldkampioen GM Magnus Carlsen vooral in het middenspel en eindspel 

zijn tegenstanders overtroeft. IM Merijn van Delft is het daar niet mee eens. 
Bovenstaand fragment is uit de partij Carlsen – Grishuk, Gashimov Memorial 2019. 
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1952440  
Zie ook www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=95543  
Merijn van Delft besprak deze partij 17 april in zijn wekelijkse uitzending op ChessBase video’s: 
https://videos.chessbase.com/index.  
Uitzendingen live volgen is gratis. Uitzendingen in de databank bekijken kan via een betaald account. 
 
  

Divers nieuws  
 

- Binnenkort weer schaken in de Vlindertuin 
- NK jeugd ABC  
- ASV vierkampentoernooi 
- Lc0 Wins Computer Chess Championship, Makes History 
- Ashdod kampioen van Israël 
- ONK Dieren  
- Robby Kevlishvili 13e in Reykjavik 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1952440
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=95543
https://videos.chessbase.com/index


 

 
 
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. 
 

 

 
 

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  
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
https://njsk.nl/
https://njsk.nl/deelnemers-2019
https://www.schaken.nl/nieuws/deelnemerslijsten-nk-d-en-nk-e-2019-bekend


 

 
 

ASV vierkampentoernooi 
Erik Wille meldt: 
Speeldata: 31 mei en 1 juni 
Speelzaal: Brasserie Servontyn, IJsselburcht 3 in Arnhem 
Speeltempo: 1.40 uur p.p. + 10 seconden per zet vanaf zet 1 
Inschrijfgeld: € 15,= inclusief de lunch op zaterdag 
Aanmelden:  ASVschaken@gmail.com of telefonisch (na 19.00 uur) 026 3 615 003 
Meer info: https://www.asv-schaken.nl/vierkampentoernooi 
 

 

 
 
Lc0 Wins Computer Chess Championship, Makes History 
https://www.chess.com/news/view/lc0-wins-computer-chess-championship-makes-history  
 

 

 
Kampioenschap Israël. (Foto Mark Livshitz) 

 
Ashdod kampioen van Israël 
Yochanan Afek meldt: 
www.fide.com/component/content/article/4-tournaments/11535-ashdod-wins-israel-team-chess-
championship-20 
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/18/Game43472562.html  

mailto:ASVschaken@gmail.com
https://www.asv-schaken.nl/vierkampentoernooi/
https://www.chess.com/news/view/lc0-wins-computer-chess-championship-makes-history
http://www.fide.com/component/content/article/4-tournaments/11535-ashdod-wins-israel-team-chess-championship-20
http://www.fide.com/component/content/article/4-tournaments/11535-ashdod-wins-israel-team-chess-championship-20
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/4/18/Game43472562.html


 

 
 

ONK Dieren  
Ap Lammers meldt: 
Wij hopen ook u weer te ontmoeten bij het grootste open schaaktoernooi in Nederland, dat dit jaar 
van 22 juli tot en met 1 augustus wordt gehouden in Sporthal Theothorne in Dieren.  
Dit wordt de 51ste keer dat ons evenement plaatsvindt in de gemeente Rheden, en de 41ste keer in 
het zalencentrum van Theothorne. Na de zeer geslaagde jubileumeditie van vorig jaar hopen wij ook 
van het komende toernooi weer een succes te maken. 
Hoewel het nog vroeg in het jaar is, staan er al 7 grootmeesters (onder wie de voormalige winnaars 
Dimitri Reinderman, Maxim Turov en Viacheslav Ikonnikov, en ook Nederlands jongste grootmeester 
Lucas van Foreest) en 8 internationaal meesters op de deelnemerslijst van het Open NK. Ook kent 
deze groep nu reeds 16 buitenlandse spelers. Volgens een goede traditie vinden tijdens het toernooi 
ook weer het open OSBO-snelschaakkampioenschap, een rapidtoernooi en, niet te vergeten, een 
popquiz plaats onder leiding van Dimitri Reinderman. 
Dit jaar kunt u ons toernooi steunen met een bepaald bedrag, waarmee uw naam, of die van uw 
bedrijf, op een speciaal ‘sponsorschaakbord’ in onze speelzaal en op onze website komt te staan. 
Wilt u nog meedoen? Meld u dan aan en geef het door aan uw schaakvrienden! 
Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website https://www.schaken.nl/onk, en de 
ontwikkelingen zijn natuurlijk ook te volgen op Facebook en Twitter. 
Met vriendelijke groet, 
Ap Lammers 
Toernooidirecteur en voorzitter van de Stichting Open Nederlands Kampioenschap Schaken 
 

 

 
 

Robby Kevlishvili 13e in Reykjavik 
MuConsult Apeldoorn speler IM Robby Kevlishvili is 13e geworden in Reykjavik. 
Het toernooi was van 8 – 16 april. 
Verslag https://en.chessbase.com/post/reykjavik-open-2019-8-way-tie 
Partijen Kevlishvili: https://players.chessbase.com/en/player/Kevlishvili_Robby  
 

https://www.schaken.nl/onk
https://en.chessbase.com/post/reykjavik-open-2019-8-way-tie
https://players.chessbase.com/en/player/Kevlishvili_Robby


 

Trainingsmateriaal 
 

- AlphaZero Top Attacking Strategies: 5 great AlphaZero strategy puzzles! 
- Grischuk – Topalov loperpaar 
- 4 keer K en meer links 
- Trainer van de maand Chess.com 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 
AlphaZero Top Attacking Strategies: 5 great AlphaZero strategy puzzles! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MTk3mojRq84  
A video by GM Matthew Sadler and WIM Natasha Regan explaining how AlphaZero - DeepMind's 
general purpose artificial intelligence algorithm - thinks, trains and plays chess. 
https://www.newinchess.com/game-changer  
 

 
 

 
 
Grischuk – Topalov loperpaar 
Partij in gameviewer: https://en.chessbase.com/post/shamkir-chess-2019-5  
https://www.youtube.com/watch?v=ED01Y7tsOJU  
https://www.youtube.com/watch?v=AU55bQyu0ok  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MTk3mojRq84
https://www.newinchess.com/game-changer
https://en.chessbase.com/post/shamkir-chess-2019-5
https://www.youtube.com/watch?v=ED01Y7tsOJU
https://www.youtube.com/watch?v=AU55bQyu0ok


 

 
 

4 keer K en meer links 
Walter Rädler stuurde enkele links over schaakeducatie. 
Chess in schools German V04 without titles SFX: 
https://www.youtube.com/watch?v=hlZdmWftb58  
Schach macht schlau!:  
https://vimeo.com/330788645  
Sebastian Siebrecht | Erfinder von Faszination Schach: 
https://www.youtube.com/watch?v=jpPbx0h4m_c 
 

 

 
 
Trainer van de maand Chess.com 
De site www.chess.com is begonnen met een maandelijkse serie interviews met trainers: 
https://www.chess.com/article/view/coach-of-the-month-gm-max-illingworth  

 

 

 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlZdmWftb58
https://vimeo.com/330788645
https://www.youtube.com/watch?v=jpPbx0h4m_c
http://www.chess.com/
https://www.chess.com/article/view/coach-of-the-month-gm-max-illingworth
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  

- 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) 
- 5 mei toernooi Wageningen: www.svwageningen.nl  
- 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.schaken.nl/onk 

en 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 
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html  
 
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  
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Deelnemers van schaakschool Het Bolwerk: Jessica, Hidde, Fatima, Seth, Chantal, Ben, Jet, Damian, Mads. 

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
Ronde 9:  11 mei 2019  Centrale ronde in Bloemendaal. 

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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