
 

 

SBSA emailbericht 550 maandag 13 juni 2011  

 

De gratis SBSA emailberichten geven wekelijks nieuws over schaakactiviteiten in Apeldoorn en 

schaakactiviteiten die voor Apeldoornse schakers interessant zijn. Er is aandacht voor alle niveaus, 

van beginners tot topschakers. Iedereen kan tekst, foto‟s en partijen aanleveren. Redactie 

emailbericht: Karel van Delft (k.vandelft@planet.nl). SBSA-banknummer 39.32.95.850. Redactie 

SBSA-site  www.sbsa.nl: Marco Beerdsen (marco@sbsa.nl). SBSA-bestuur: Merijn van Delft 

(voorzitter), Martin van Dommelen (penningmeester), Karel van Delft (secretaris), Arkadi, 

Hachijan, Marco Beerdsen en Stefan Kuipers. 

 

 

This is the last SBSA email message. We thank all readers and contributors. 

Apeldoorn elementary schools Eben Haëzer and Wegwijzer 5/6 in national finals school chess. 

Queen sacrifice by Thomas Beerdsen. 

IM Roeland Pruijssers second after GM Daniel Fridman in national rapid championship Elburg. 

Links to book-sites „Schaaktalent ontwikkelen‟ and „Developing Chess Talent‟.  

VDS Beekbergen organizes Jo den Hollander Tournament. 

Youth de Schaakmaat did well in Wageningen. First medal for Tess van Randtwijk! 

Sixth annual municipality medal for Thomas Beerdsen.  

Last SBSA youth training with IM Yochanan Afek 

Chess Vibes Training. 

Chess Vibes Openings. 

Apeldoorn players in BSG Pinkster tournament. 

List participants Open des Vins in camping La Rochade. 

Garry Kasparov launches Chess Foundation in Europe 

CHESSBASE – 25  Composing Tourney 

Chess clubs in Apeldoorn. Apeldoorn chess calendars. Internet sites. 

More information see site www.sbsa.nl  

 

In dit bericht:  

- Laatste SBSA emailbericht 

- Eben Haëzer en De Wegwijzer vijfde en zesde op NK schoolschaken 

- Eben Haëzerschool vijfde van Nederland 

- Dame-offer 

- IM Roeland Pruijssers gedeeld tweede in Tuingoud NK rapid Elburg 

- Boek Schaaktalent ontwikkelen 

- Boek Developing Chess Talent 

- VDS Beekbergen organiseert van 16 juni t/m 11 augustus het “Jo den Hollander Toernooi” 

- Prijzenregen bij IJSCO Wageningen 

- Zesde Sportpenning van Apeldoorn op rij voor Thomas Beerdsen  

- Laatste SBSA jeugdtraining met IM Yochanan Afek 

- Chess Vibes Training 

- Chess Vibes Openings 

- Apeldoorners in BSG Pinkstertoernooi 

- Deelnemerslijst Open des Vins 

http://www.sbsa.nl/


- Garry Kasparov launches Chess Foundation in Europe 

- CHESSBASE – 25  Composing Tourney 

- Schaakclubs in Apeldoorn 

- Schaakkalenders 

- Sites  

 

Bijlagen/Attachments:  

- Partijen Roeland Pruijssers NK rapid Elburg 2011 

- Verslag NK basisscholen Marcel Driessen 

 

 

 

 

Laatste SBSA emailbericht 

 

Dit is het laatste SBSA emailbericht. SBSA wordt opgeheven. 

Het SBSA bestuur en de redactie bedanken alle lezers en de vele mensen die de afgelopen jaren een 

bijdrage hebben ingestuurd. SBSA is opgericht in 1998, de SBSA berichten verschenen vanaf 2001. 

De bestuursleden van SBSA blijven actief in de schaakwereld. 

IM Merijn van Delft blijft actief met training en coaching en schrijft onder meer voor de 

ChessVibes magazines CVT en CVO, zie www.chessvibes.com. 

De redacteur van de SBSA-berichten Karel van Delft is met nieuwe initiatieven bezig. Zie daarvoor 

binnenkort zijn site www.schaaktalent.nl. En verder www.maxeuwe.nl/columns. 

SBSA trainer IM Yochanan Afek blijft bereikbaar via zijn site www.afekchess.com. 

 

Voorzitter Merijn van Delft: 

Ook ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de mooie jaren die we met SBSA hebben gehad. Op 

het gebied van jeugdtraining, locale toernooien en berichtgeving komen een aantal taken die SBSA 

op zich nam, nu weer bij de Apeldoornse schaakclubs te liggen. Wat betreft de opleiding van 

Apeldoornse jeugdtalenten ligt er een uitdaging voor De Schaakmaat, locale toernooien lijkt me 

duidelijk wat voor Schaakstad Apeldoorn. Qua berichtgeving is de clubsite van Schaakstad 

Apeldoorn webmaster Ed van der Meulen een voorname kandidaat om iets van het gat op te vullen 

dat met dit laatste SBSA emailbericht ontstaat. Laten we ons met z'n allen blijven inspannen voor 

het Apeldoornse schaken.  

 

 

 

 

 
 

Eben Haëzer en De Wegwijzer vijfde en zesde op NK schoolschaken 

 

De Apeldoornse basisscholen Eben Haëzer en De Wegwijzer zijn zaterdag vijfde en zesde 

geworden op het NK schaken voor basisscholen.  

 

Zie  http://nkscholen.schaakbond.nl/bo-iii/bof 

Zie de bijlagen voor een verslag van Marcel Driessen. 

 

http://www.chessvibes.com/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.maxeuwe.nl/columns
http://www.afekchess.com/
http://nkscholen.schaakbond.nl/bo-iii/bof


 

 

 
 



 
Links team De Wegwijzer, rechts team Eben Haëzer.  

  



 
 

 

Eben Haëzerschool vijfde van Nederland 

Gijsbert Wolvers bericht: 

 

De Eben Haëzerschool in Apeldoorn is de vijfde schaakschool van Nederland. Dat bleek vandaag 

tijdens de finale van het Nationaal Kampioenschap Schoolschaak in Leiderdorp. 

 

In de eerste ronde verloor onze toppers, met aan het eerste bord Stephan Wolvers, aan het tweede 

bord zijn broer Marijn, aan het derde bord Frank van Grol en aan het vierde bord Leonard van der 

Knijff, wat ongelukkig van de zwakker geachte Daltonschool Rijnsweerd uit Utrecht. In de tweede 

ronde verschalkte het team zijn Apeldoornse tegenstander De Wegwijzer, hoewel Seyed Saglain 

Zeidi Marijn versloeg. De derde ronde sleepten „de onzen‟ een remise uit het vuur tegen de 

oecumenische basisschool DOM Helder Camara uit Groningen, een knappe prestatie tegen dit op 

papier veel sterkere team. Dit viel overigens op doordat niet alleen de teamspelers, maar ook de 

teamleider een blauw-wit school-T-shirt droeg. Dat stond erg leuk. 

Daarna was de koek op voor de Eben Haëzertjes. In de vierde ronde moesten ze tegen de nieuwe 

favoriet, CBS Het Baken uit Zaandam. Alleen Stephan wist te winnen, maar de rest dolf het 

onderspit. In de vijfde ronde was de loting tegen de kampioen van vorig jaar, en het op papier 

sterkste team, de internationale Europaschool uit Amsterdam. Dat werd, zoals verwacht, een 4-0-

walkover voor Amsterdam. Merkbaar was dat de jongens moe waren. Alleen Marijn, die vandaag 

helaas niet tot scoren kwam, speelde een goede partij tegen ratingcanon Veron Roesink. Overigens 

had de Europaschool in de tweede ronde verrassend verloren van Het Baken, dat daarom met de 

grootste beker en de persoonlijke medailles naar huis ging. 

 

Eerstebordspeler Wessel Driessen van De Wegwijzer redde de eer van zijn team door zijn laatste 

partij te winnen zodat, met de winst van de formidabel presterende Saglain, de school het eerste en 

enige wedstrijdpunt haalde. 



 

Het was een eer om mee te doen, alleen de kampioenen komen op een NK. Bovendien was het 

gewoon leuk om mee te doen. De 32 partijen het team schaakte van het Apeldoorn 

Basisscholenkampioenschap Schaken, de halve finale en finale van de Oostelijke schaakbond en de 

kwart-, halve en finale van het NK werden daarom terecht afgesloten met een bezoek aan de 

Leiderdorpse MacDonald, waar we ons avondeten verorberden… net als de kampioen voor dit jaar. 

Op naar het nieuwe seizoen! 

 

 

Dame-offer 

Thomas Beerdsen bericht: 

 

Hierbij mijn bijdrage voor het allerlaatste SBSA bericht. Jammer dat de SBSA berichten stoppen, ik 

keek er altijd erg naar uit. Dank je voor alle mooie berichten! 

Hieronder een mooi fragment uit een partij die ik laatst gespeeld heb, in de interne jeugdcompetitie 

van De Toren. 

 
Thomas Beerdsen – Noud Lentjes na 22. … Ph4 
 

Hier speelde ik 23. Df6!  

Dit is een dubbele aanval, wit dreigt mat op g7 en het paard staat in. Zwart moet de aangeboden 

dame dus wel slaan: 23. … gxf6 en dan volgt 24. Pxf6+ waarbij wit de dame weer terugwint, met 

pionwinst. 

Zwart dacht zich te redden met 23. …Pf5, wat het mat op g7 dekt. 

Nu bied ik alsnog mijn dame aan: 24. Dxg7+ !!  Hierna gaf zwart op: na het verplichte 24. … Pxg7 

volgt 25. Pf6 mat.   

 

 

 

 



 
GM Daniel Fridman won zaterdag het Tuingoud NK Rapid in Elburg. 

 

 



IM Roeland Pruijssers (links) wisselde in het verre eindspel van strategie: de handel weggeven, de 

seconden laten wegtikken en tegenstander GM Wouter Spoelman vlaggen. Dat kon omdat er met 

FIDE-snelschaakregels werd gespeeld. 

 

 
IM Roeland Pruijssers versus IM Manuel Bosboom (met Tal-iaanse oogopslag). 

 



 
GM Erik van den Doel (links) versus IM Bart Michiels. 

 

 



Tuingoud-directeur en hoofdsponsor Folke van Dorp (rechts). 

 

 
Marco Beerdsen succesvol in groep IV. 

 



 
FM  Stefan Kuipers versus Armen Hachijan. 

 

 



Thomas Beerdsen. 

 

 
Carlos Preuter (rechts) versus SBSA-trainingsdeelnemer Mees van Osch. 

 



 
 

 
GM Zhaoqin Peng. 



 

 
WGM Erika Sziva versus local hero Espen Zecha. 

 



 
Prijsuitreiking met arbiter Sibbele Bonthuis (rood) en voorzitter Bart Schadenberg. 

 

IM Roeland Pruijssers gedeeld tweede in Tuingoud NK rapid Elburg 

 

Zaterdagmorgen reed er vanuit Apeldoorn een succesvolle schaakauto naar het Tuingoud NK rapid 

in Elburg. IM Roeland Pruijssers eindigde na toernooiwinnaar GM Daniel Fridman gedeeld tweede 

samen met GM Sergey Tiviakov. In groep II werd Thomas Beerdsen gedeeld tweede, in groep III 

werd Karel van Delft gedeeld vierde (slechts één nederlaag in zeven partijen) en in groep IV wist 

Marco Beerdsen beslag te leggen op de tweede plaats en een envelop met inhoud. Passagier Armen 

Hachijan eindigde ergens in de middenmoot van groep I. 

FM Stefan Kuipers eveneens naar verwachting ergens in de bovenste helft van groep I. 

Het was een gezellig en sterk bezet toernooi. Hulde aan de kleine schaakvereniging Caïssa Elburg, 

die met zestien leden onder leiding van voorzitter Bart Schadenberg  in staat blijkt tot inspirerende 

initiatieven. En: ook alle complimenten voor de inzet van organisator Marc Land! 

Zie voor site: www.caissa-elburg.nl 

IM Roeland Pruijssers heeft zijn partijen achteraf genoteerd. Zie de bijlagen. 

 

 
 KVDC Tuingoud NK rapid 2011 Pruijssers  krijgt in pauze les van Beerdsen dd11juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=xBFovK0z_bA 

 
 KVDC Tuingoud NK rapid 2011 Pruijssers vlagt Spoelman dd11juni2011.AVI 

http://www.caissa-elburg.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=xBFovK0z_bA


 
- www.youtube.com/watch?v=cbsn1l8U4LY 

 
 KVDC Tuingoud NK rapid 2011 Thomas Beerdsen houdt hoofd koel in laatste ronde dd11juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=P0SE3TMKvz0 

 

 

 

  
  www.schaaktalent.nl  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cbsn1l8U4LY
http://www.youtube.com/watch?v=P0SE3TMKvz0
http://www.schaaktalent.nl/


 
 

 www.chesstalent.com 

 

 

http://www.chesstalent.com/


 
Links de in januari overleden ex-voorzitter Chris Plante, rechts de eerste secretaris van VDS Jo den Hollander. 

 

VDS Beekbergen organiseert van 16 juni t/m 11 augustus het “Jo den Hollander Toernooi” 

Gerald Visch bericht: 

 

In juni t/m augustus kan er weer vrijblijvend en kosteloos door een ieder die wil, worden geschaakt 

in het dorpshuis te Beekbergen (ingang achterzijde). 

 

De speelavond is de donderdagavond aanvang 20.00 uur. 

 

Het zomer toernooi staat bekend om zijn ongedwongen prettige sfeer, voor de spelers die in deze 

competie bij de eerste drie eindigen is een kleine prijs beschikbaar. 

Gezelligheid en gemoedelijkheid staan echter bij de schaakavonden voorop. 

 

Jo den Hollander was één van de oprichters van “Dam-en schaakvereniging Vriendschap door  

Strijd” (VDS). 

VDS is in 1936 opgericht in Lieren achter de gereformeerde kerk. 

In latere jaren werd het dammen afgeschaft en ging de vereniging uitsluitend als schaakvereniging 

verder. 

De eerste secretaris Jo den Hollander heeft tot vlak voor zijn overlijden op 104 ! jarige leeftijd nog 

bij VDS geschaakt en is op 100 jarige leeftijd nog geïnterviewd door Hans Böhm. 

 

Wie zich wil opgeven kan dit doen door middel van een email naar: 

afmelden@vriendschapdoorstrijd.nl (Deze link wordt voor aan- en afmeldingen gebruikt). 

Zie voor nadere info onze site: http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/ 

 

 

mailto:afmelden@vriendschapdoorstrijd.nl
http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/


 

 
In de laagste groep is de toekomst van de Schaakmaat goed vertegenwoordigd: van links naar 

rechts Jaimy (7 jaar), Tess (6 jaar) en Rik (7 jaar). (foto’s Jolien Stevels) 

  



 
Colin is dit seizoen al heel wat groepen omhoog gegaan en zit nu goed na te denken in groep 4. 

  



 
Mick (rechts) denkt er nog eens goed over na, maar hij moet echt Jeffrey's toren slaan: pat. Zo 

werkt zijn eigen plan met zetdwang tegen hem... het werd het enige halve punt dat hij moest afstaan 

in groep 3. 

  



 
Renso (vooraan) en Casper (daarachter) hebben als dresscode in groep 2 oranje afgesproken. 

Casper won er de tweede prijs mee. 

  



 
Tess staat met haar eerste schaakprijs in het laatste SBSA bericht. Ieder einde heeft een nieuw 

begin in zich.... 

 

Prijzenregen bij IJSCO Wageningen 
Jolien Stevels bericht: 

 

Een succesvolle dag voor de Schaakmaatjeugd bij de laatste IJSCO van dit seizoen, zaterdag 11 juni 

in Wageningen. Op het goed georganiseerde maar met 14 groepen soms wel wat drukke toernooi 

werd goed geschaakt en een groot aantal prijzen opgehaald. In de laagste groep twee IJSCO 

debutanten: Jaimy Wekker en Rik Bresters, die samen met Tess van Randtwijk en Athithiyan 

Arumugam een Apeldoorns blokje in de groep van negen vormden. Tess, Rik en Athithiyan gingen 

gelijk op in de subtop terwijl Jaimy ook een aantal punten sprokkelde. Tess verloor van Jaimy, maar 

won in de laatste twee ronden verrassend van Athithiyan en Rik, zodat zij als derde eindigde voor 

de twee jongens, die vierde en vijfde werden. Wat sneu voor Rik die daarmee net buiten de prijzen 

viel, maar het toch op zijn eerste toernooi erg goed deed. Tess liep dolgelukkig met haar prijs rond, 

de allereerste prijs die ze met schaken won en dat is toch altijd de mooiste. Een aantal tafels hoger 

viel Schaakmaat proeflid Sam Plevier in de prijzen, terwijl Brent Rotgans goede zaken deed in 



groep 8; ook hij werd derde. Nog meer Apeldoorns succes was er in groep 4. Colin Wouters, die de 

afgelopen IJSCO toernooien vaak won en flink in rating steeg, liet zien dat hij dat hogere niveau 

prima aankan: hij werde derde in deze zware groep. Achter Dylan Steunenberg, die goed speelde en 

een knappe tweede plaats haalde. In groep 3 had Mick van Randtwijk een topdag. Hij was onderin 

geplaatst maar speelde de ene na de andere zware tegenstander van het bord. Alleen Jeffrey van Eek 

wist hem met een fraai gedwongen pat een half punt af te nemen. In de laatste ronde stelde Mick 

met winst op Willeke Knottnerus en dus een score van 6½ uit 7 overtuigend de eerste plek veilig. In 

groep 2 speelden Renso Steunenberg en Casper Wouters. Casper deed niet onder voor zijn jongere 

broer en wist hier tweede te worden achter Simon van Eek, terwijl hij bij de vorige IJSCO in 

Arnhem ook al in de prijzen viel. Bij de prijsuitreiking werden dus veel van de aanwezige 

Schaakmaatspelers naar voren geroepen voor een beker of medaille. Omdat vervolgens ook de 

IJSCO prijzen van het hele seizoen werden uitgereikt kon Colin Wouters nóg een prijs ophalen: hij 

won met een fenomenale stijging van 315 rating punten het rating stijgers klassement. Goed gedaan 

en aan Colins spel te zien is de stijging voorlopig nog niet afgelopen. Leeftijdgenoten Mick van 

Randtwijk en Renso Steunenberg deden het ook goed in dit klassement en eindigden in de top 10; 

helaas voor Mick telde dit laatste toernooi niet mee anders had er ook voor hem nog een prijs in 

gezeten. Renso is de hoogste geeindigde jeugdschaker van de Schaakmaat in het eindklassement, 

dat nog wordt gepubliceerd  
 

op: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html. Hiermee is het IJSCO seizoen 2010-

2011 tot een einde gekomen. Onze jeugschakers hebben met veel plezier op de IJSCO toernooien 

geschaakt en goede resultaten gehaald. Na de vakantie gaan we daarmee verder! 

  

 

 

 
Thomas Beerdsen krijgt zijn zesde sportpenning van wethouder Fokko Spoelstra. 

 

http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html


 
 

Zesde Sportpenning van Apeldoorn op rij voor Thomas Beerdsen 

Marco Beerdsen bericht: 

 

Op woensdagavond 8 juni zijn in het Stadhuis van Apeldoorn de Sportpenningen 2011 uitgereikt 

door wethouder Fokko Spoelstra. De wethouder begon de avond met een minder leuke mededeling: 

door de bezuinigingsplannen van de gemeente lijken de twee uitreikingen van dit jaar de allerlaatste 

te worden. Het is dus maar zeer de vraag of er in 2012 nog Sportpenningen worden uitgereikt. 

Thomas Beerdsen heeft in ieder geval op tijd een collectie aangelegd: voor het zesde jaar op rij 

(2006 t/m 2011) verdiende hij de Sportpenning van de gemeente Apeldoorn door (minimaal) een 

nationaal kampioenschap te winnen. Dit jaar was de winst op het NK C (t/m 14) in Haarlem de 

directe aanleiding. 

Overigens bleek hij onverwachts niet de enige schaker die gehuldigd werd.... 

Een leuke verrassing was namelijk dat Tom Smid (Schaakmaat 1) een penning kreeg uitgereikt voor 

de nationale titel die hij met zijn jeugdige bridgeteam heeft behaald. 

Op 30 november is er nogmaals een huldiging voor het jaar 2011, misschien dus de laatste in de 

historie. Als Thomas in het tweede deel van het jaar nogmaals een nationaal kampioenschap wint, 

kan hij niet opnieuw de penning van 2011 krijgen. Hij kan dan wel nogmaals gehuldigd worden. 

Wie weet zien we dan ook jeugdige Schaakmatertjes op het podium. Zij wisten vorig jaar ook een 

nationale titel te winnen, en misten recentelijk in Groningen op slechts een half bordpuntje het 

teamkampioenschap bij de E'tjes. 

 

 

 



 
    IM Yochanan Afek met Maarten Beekhuis, Sjef Rijnaarts, Marijn Visschedijk, Tim Remmel. 

 



 
 IM Yochanan Afek met Arjen Koekkoek, Gillian Visschedijk, Anne-Fleur Hemmer, Floris Zoutman 

en Martin van Dommelen. 

 



 
 

 
 



 
 

Laatste SBSA jeugdtraining met IM Yochanan Afek 

 

IM Yochanan Afek heeft zondag de laatste SBSA jeugdtraining gegeven. Hij is sinds 1995 bij 

trainingen in Apeldoorn betrokken geweest. In dat jaar ontmoette hij Merijn van Delft (deelnemer 

EK jeugd) en Karel van Delft in het Poolse Zagan.  

Naast trainingen heeft Afek enorm veel ervaringen en inzichten over talentontwikkeling en 

organisatie van evenementen gedeeld met mensen in Apeldoorn.  

Zie voor de site van IM Yochanan Afek: www.afekchess.com  

 

 

 

 

http://www.afekchess.com/


 
www.chessvibes.com/training 

 

 

 
 www.chessvibes.com/openings 

http://www.chessvibes.com/training
http://www.chessvibes.com/openings


 

 

 

 
GM Friso Nijboer (links) won het jubileumtoernooi van BSG in Bussum. Op de foto vluggert hij met 

IM Robert Ris. 

 

Apeldoorners in BSG Pinkstertoernooi 

 

Zie www.bsg-bussum.nl/live voor de resultaten van dit uitstekend georganiseerde toernooi. 

 

 KVDC analyse weekeindtoernooi BSG Losekoot - Beerdsen dd12juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=awkBM_sFHYk 

 

http://www.bsg-bussum.nl/live
http://www.youtube.com/watch?v=awkBM_sFHYk


 
www.youtube.com/watch?v=QDB6EIur7t4 

 

 

 

 

 
 

Deelnemerslijst Open des Vins 

 

Het wordt weer een gezellig en sterk bezet wijntoernooi op camping La Rochade. 

Zie http://opendesvins.free.fr  met o.a. GM‟s Jones, Abergal, Kosten, titelverdediger IM Merijn van 

Delft en de kampioen van Australië IM Alex Wohl. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QDB6EIur7t4
http://opendesvins.free.fr/


 
 

Garry Kasparov launches Chess Foundation in Europe 

 

Zie: www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=7280 

 

 

 

 

 
 

CHESSBASE – 25  Composing Tourney 

Yochanan Afek bericht: 

 

Dear chessfriends! 

To celebrate its 25th anniversary ChessBase, the world‟s leading chess software company, 

announces a special composing tourney for endgame studies (win or draw). There are no 

restrictions on the type of study. 

 

ChessBase have generously offered some of their products as prizes. 

First prize: A copy of the famous program Fritz 12 signed by over-the-board world champions. 

Special prizes will be awarded to the best composing debutants. 

The tourney judge is GM Dr. John Nunn (Great Britain), World champion for solving. 

The tourney director is Luc Palmans (Belgium), chairman of ARVES (an international association 

promoting the art of the endgame study). 

Entries (not more than three per composer, and preferably add a pgn format) should be sent to the 

tourney director by e-mail: 

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=7280


palmans.luc@skynet.be not later than 31.12.2011. 

The judge‟s award will be published on chessbase.com by the end of March 2012. 

 

Please reprint! 

 

Have a look here: 

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=7279 

 

Kind regards, 

Yochanan Afek 

 

 

 

Schaakalender 

 

ASV houdt het Arnhems weekeindtoernooi in 2011 van 2 t/m 4 september. 

 

 

SBSA jeugdtraining 

 

Coördinatie Marco Beerdsen 

 

Zondagtrainingen: 

12 juni 2011 

 

B-groep     11.00 - 14.00 uur   

A-groep     14.30 – 17.30 uur  

 

 

OSBO-jeugdkalender 2010-2011 

 

Redactie kalender: Hessel Visser 

 

NK Scholen (Finales) BO: 11 juni 2011 te ?????????? 

NK Scholen (Finales) VO: 11 juni 2011 te Eindhoven 

Nationale Pupillendag: 18 juni 2011 (F- t/m H-cat.) te Oosterhout        (optie) 

 

Huttontoernooi: 29 oktober 2011 – OSBO  

Huttontoernooi: 27 oktober 2012 - LeiSB 

 

 

Schaakclubs in Apeldoorn 

 

Schaakstad Apeldoorn: dinsdagavond, Vrije Evangelische Gemeente, Sprengenweg 15. Secr. Anton 

Weenink, tel 0570-542898. 

De Schaakmaat: maandagavond, Dok Zuid, 1ste Wormenseweg 460. Secr. Theo van der Bijl, tel 

5415244. 

SC Vrouw en Paard: dinsdagmiddag 13.30-17 uur, Drieschoten, Snelliusstraat 2. Secr. Joke van 

Ameijde   tel. 055 7851688. 

VDS: donderdagavond, Multifunctioneel Centrum “De Hoge Weye”,  Dorpsstraat 30-32 (ingang 

achterom), 7361 AV  Beekbergen . Secr. Johan van Ommen, tel 5430959. 

De Touwladder: maandagavond. Secr. Piet van Oorspronk, tel. 5409658. 

De Schakel: maandagavond. Secr. Patrick Spijkerbosch,  tel. 8443116.  

mailto:palmans.luc@skynet.be
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=7279


Schaken Overdag: Buurthuis „t Vogelnest, Spreeuwenweg 1A, maandagmiddag 13-17 uur, Ap 

Ketting, tel 5410057. 

Schaken Overdag: Dok Zuid, 1ste Wormenseweg 460, donderdagmorgen van 9.15 tot 12 uur, Piet 

Talsma, tel 5424249. 

  

Apeldoornse schaaklinks 

 

Zie www.sbsa.nl  voor tal van artikelen en een lijst met links buiten Apeldoorn  

Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl 

De Schaakmaat  www.deschaakmaat.nl 

VDS Beekbergen  www.vriendschapdoorstrijd.nl 

De Schakel www.svdeschakel.net 

SC Vrouw en Paard  www.vrouw-en-paard.nl 

Schaken Overdag Vogelnest 

Schaken Overdag De Schaakmaat     

Apeldoornse scholen competitie www.sm-asc.nl 

De Korenaar  www.korenschaker.nl 

De Zonnewende www.kbsdezonnewende.nl 

KINETO schaakclub www.kineto.nl/pages/schaken 

FM Stefan Kuipers Schaakvideos  www.schaakvideos.nl 

Karel van Delft  www.chesstalent.com (over boek „Developing Chess Talent‟) 

Karel van Delft  www.schaaktalent.nl (over boek „Schaaktalent Ontwikkelen‟   

Karel van Delft  www.schaken-en-autisme.nl 

Karel van Delft www.schaakberichten.nl  

Thomas Beerdsen  http://thomasb98.blogspot.com 

 

 

Overige schaaklinks 

 

Nederland 

 

Voorster Schaakclub  www.voorsterschaakclub.nl/ 

Schakers.info  www.schakers.info 

Ratings en jeugdratings van clubs http://xaa.dohd.org/rating en 

http://xaa.dohd.org/jeugdrating/clubs.php 

Indelingsprogramma Sevilla www.jbfsoftware.com 

Patrick Goudriaan rating berekenen http://ratingberekenen.fietsennl.nl/ 

De Toren en IJSCO http://www.schaakverenigingdetoren.nl:80/subject.php?id=2958 

Tim Krabbé  www.xs4all.nl/~timkr/chess/chess.html 

Tim Krabbé www.xs4all.nl/~timkr/records/records.htm 

Ultimate Blunder Tim Krabbé  www.xs4all.nl/~timkr/chess2/resigntxt.htm 

Chesscool multimedia  www.chesscool.nl:80/multimedia.asp 

VSA Sportraad Apeldoorn  www.sportraad.nl 

Schaakproblemen www.probleemblad.nl 

Eindspelstudies www.arves.org 

Motiefgroep Schaken www.euwe.nl 

Schaaktafelman Hans Buikema  www.hansbuikema.come2me.nl 

Over nut van schaken www.edutechchess.com/whychess.html 

Hans Nuijen http://www.novosite.nl/pages.php?f=johannes&pageid=26026 

Hans Nuijen www.gezondverstandbijschaken.nl  

Online schaken www.helena-schaken.nl 

Schaken leren op internet: www.schaakmeester-p.nl/oude_pags/boek_en_cd.htm 

Proefschrift A.D. de Groot  www.dbnl.org/tekst/groo004denk01_01/groo004denk01_01.pdf 
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De schaakregels  www.voorbeginners.info/schaken 

Schaak Challenge  www.schaakchallenge.org 

Amsterdam Chess Test Prof. Han van der Maas 

http://hvandermaas.socsci.uva.nl/Homepage_Han_van_der_Maas/Chess_Psychology.html 

Raindropchess  www.raindropchess.nl 

Spelregels en toelichting Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaken_(bordspel) 

Yorrick Vissers, leren schaken www.schaakzone.nl   

partij spelen tegen computer op internet www.spelletjesoverzicht.nl/chess.html   

Vereniging Spijkenisse, leren schaken  www.sv-spijkenisse.nl/training   

Siemons, leren schaken www.siemons.info/Schaken/Schaken.htm   

veilig stukken inplaatsen www.amstelschaak.nl/test   

Jan van Reek www.endgame.nl 

Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden www.probleemblad.nl   

 

 

België 

 

Gratis online schaken www.schaakclub.net 

 

 

Schaaktrainers 

 

Pascal Losekoot www.schaaktraining.nl 

Trainingssite Veenendaal http://sites.google.com/site/veenendaalvsv/training 

Job Delemarre schaaktrainer www.schaaktrainer.nl 

Merijn van Delft www.chesstalent.com  

Karel van Delft www.schaaktalent.nl  en www.leonardoschool-ede.nl (button schaken) 

Schaakmeester P www.schaakmeester-p.nl/index.htm en www.schaakles.com 

Boris Friesen  www.schaaktraining.com 

Poulien Knipscheer  www.schaakopleidingen.nl/index.htm 

Jeroen Vuurboom  www.xs4all.nl/~jeroenvu/schaken 

Marissa Brinkhof  www.schakenjutter.blogspot.com  

Cor van Wijgerden  www.chesstutor.eu/nl en www.stappenmethode.nl  

Cor Kamstra  www.corkamstra.nl 

Chesscool   www.chesscool.nl  

Herman Grooten en Petra Schuurman www.sterkspel.nl 

Schaakeducatie 

 

Marion Bönsch-Kauke: Klüger durch Schach 

www.schachstiftung.de/cms/images/pdf/kauke_%20klueger_durch_schach.pdf 

The Benefits of chess in education www.psmcd.net/otherfiles/BenefitsOfChessInEdScreen2.pdf 

Dallas University Texas www.utdallas.edu/chess/contact-us/ 

Patrick McDonald www.psmcd.net 

IM Daniel Rensch www.chesscafe.com/scholastic/scholastic.htm 

Schaakacademie Limburg www.schaakacademie.be/CMS/index.asp 

ChessMagnetSchool  www.chessmagnetschool.com 

Colums Steve Goldberg Scholastic Chess ChessCafe  www.chesscafe.com/archives/archives.htm 

Bruce Pandolfini www.chesscafe.com/bruce/bruce.htm 

Alina l‟Ami www.alinalami.com 

Glenn Bady http://cheadschess.com 

ChessTube www.chesstube.nl 

Tasc Chess Training Software  www.youtube.com/watch?v=fyvkGYJ8Y8w&feature=related 

Chess.com www.chess.com  
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Kasparov Chess Foundation   www.kcfe.eu 

 

 

  

Films 

 

Searching for Bobby Fischer 

Part 1  -  www.youtube.com/watch?v=YniREZKrQj0 

Part 2 -   www.youtube.com/watch?v=ZniF-yybmzo&feature=related 

Part 3 -   www.youtube.com/watch?v=NTPD-B9gIic&feature=related 

Part 4 -   www.youtube.com/watch?v=PdlrteQ5-C8&feature=related 

Part 5 -   www.youtube.com/watch?v=sfOY2ptf1rw&feature=related 

Part 6 -   www.youtube.com/watch?v=NNrV9MotY3M&feature=related 

Part 7 -   www.youtube.com/watch?v=V36gt6_uJy4&feature=fvw 

Part 8 -   www.youtube.com/watch?v=UAI_AczCFhw&feature=related 

Josh Waitzkin over de film www.youtube.com/watch?v=ek99BaxqnFE&feature=related 

Josh Waitzkin The Art of Learning www.youtube.com/watch?v=lj1gxz5puaQ&feature=related 

 

Chess Fever 

Part 1 - www.youtube.com/watch?v=QEPVxYagh00 

Part 2 - www.youtube.com/watch?v=zK7sfwGuGbQ&feature=related 

 

Baku-romance  

www.youtube.com/watch?v=2jbG_N7V6cM&feature=related 

 

 

Garry Kasparov: The Film 

En tientallen andere films, zie www.chesscafe.com/video/video203.htm 

 

Battle Chess – zie Google 

 

Knights of the South Bronx 

 

Graaf Schakula 

 

 Lang leve de koningin 

 

LLDK1   www.youtube.com/watch?v=h8PHobQPJgQ&feature=related 

LLDK2   www.youtube.com/watch?v=AeB-NHq0SIo&feature=related 

LLDK3   www.youtube.com/watch?v=8IWqiiKRrYs&feature=related 

LLDK4   www.youtube.com/watch?v=kDQw5UCPt6Q&feature=related 

LLDK5   www.youtube.com/watch?v=7ZG0Wdk3Y74&feature=related 

LLDK6   www.youtube.com/watch?v=S674c3-q9IE&feature=related 

LLDK7   www.youtube.com/watch?v=AuqZW3Hu3NI&feature=related 

LLDK8   www.youtube.com/watch?v=upeygvNainM&feature=related 

LLDK9   www.youtube.com/watch?v=Nr-bS3EZW9Q&feature=related 

LLDK10 www.youtube.com/watch?v=OnyYjzWY3-Y&feature=related 

LLDK11 www.youtube.com/watch?v=Veic87dkW3w&feature=related 

LLDK12 www.youtube.com/watch?v=cbvBhFEGt8g&feature=related 

LLDK13 www.youtube.com/watch?v=uni1rqVk9aI&feature=related 

  

Lang leve de Koningin 

Impressie: www.youtube.com/watch?v=Q_I6i1xh1yo 
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Chess me out, talk on board  

Documentaire over schakers http://vimeo.com/2005333 

 

 

Schaakfotografen 

 

Frits Agterdenbos  www.chessvista.com 

Link fotograaf Bas Beekhuizen: 

http://web.me.com/photowalhallainfo/chessphotographic/Welkom.html 

Fotograaf Ab Scheel www.abscheel.nl 

 

 

Schaakspelletjes 

 

Paardsprong  www.troyis.com 

 

 

Internationaal 

 

Jussupow Schachakademie  www.jussupow.de 

Wereldschaakbond FIDE  www.fide.com 

Chessvibes  www.chessvibes.com  en www.youtube.com/chessvibes 

Convecta  www.chessok.com 

Chessbase www.chessbase.com 

Chess Tactics Server  http://chess.emrald.net 

The Week In Chess  www.chesscenter.com/twic/twic.html 

Mischa Tscharotschkin  www.chess-calendar.com 

Susan Polgar www.susanpolgar.blogspot.com 

Visueel gehandicaped Jessica Lauser www.youtube.cosm/jtlauser 

Rybka gratis download: http://cap.connx.com/chess-engines/new-approach/rybka_fossils/ 

Schachblog Stefan Löffler  http://schach.twoday.net 

Raymond Keene  www.keeneonchess.com 

Graeme and Wendy Gardiner www.gardinerchess.com 

Seirawan Chess www.seirawanchess.net 

Sarah Beth Cohen  http://batgirl.atspace.com/archives.html 

Latest Chess www.latestchess.com 

Chess Boss www.ChessBoss.com 

Chess Cafe www.chesscafe.com 

New In Chess  www.newinchess.com 

Chessbase www.chessbase.com 

U.S. Chess Trust http://uschesstrust.com 

Scholastic Chess columnist, http://www.chesscafe.com/scholastic/scholastic.htm 

Examiner.com Chess site, http://www.examiner.com/x-16932-Chess-Examiner 

Scholastic Chess Gateway, http://www.scholasticchess.blogspot.com 

Turm Emsdetten www.skturm-emsdetten.de 

Hamburger Schachklub von 1830 www.hsk1830.de 

Chessville reviews  www.chessville.com/reviews/reviews_index.htm 

Tactiektraining: www.chesstempo.com 

GM Boris Avrukh www.avrukh-chess.com 

The Week In Chess www.chess.co.uk/twic/twic.html 

Chessbomb http://livechess.chessdom.com/site/ 

FM Jorge Baron http://ajedrezescolar.es   Chess and education: research, projects, experiences, 

articles in newspapers, creativity, logical and critical thinking... 
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Exeter Chess club www.exeterchessclub.org.uk  (zie coaching/tactic/strategy endgame 

trainingsmateriaal) 

Patrik Öhagen  http://farbrortheguru.blogspot.com 

Frank Große http://schachtraining.blog.de 

IM  Rodrigo Disconzi da Silva Brazilië http://rodrigodisconzi.blogspot.com 

PDF-Queen http://www.pdfqueen.com/pdf/ch/chess-puzzles/4/ 

Schachfeld http://www.schachfeld.de 

Arthur Kogan http://www.olalachess.com 

Facebook groep Developing Chess Talent www.facebook.com/group.php?gid=376284194327 

Chesscafe links www.chesscafe.com/links/links.htm 

Free Online Chess Adam Berent www.geekswithchess.com 

Lars Balzer reeks links www.chessgameslinks.lars-balzer.info/ 

Online schaakkrant Chess Today http://www.chesstoday.net/index.html 

GM Victor Mikhalevski http://vmikhalevski.webs.com/ 

Over Bobby Fischer www.bobbyfischer.net/ 

Magazine Karl www.karlonline.org/ 

Over Lasker www.lasker-gesellschaft.de/ 

Michael Ehn www.schachundspiele.at/ 

Schaakkamp USA www.chesscamp.us 

First Saturday Hongarije www.firstsaturday.hu 

Tom Monforts België http://chessmagnetschool.com/ 

Jon Edwards Chess is Fun www.princeton.edu/~jedwards/cif/intro.html 

Turkije FM Alper Efe Ataman http://www.chess-

theory.com/enva0221e_links_chess_theory_web_addresses_link_exchanges.php 

Brazilië Gerson Batista www.clubedexadrez.com.br 

Ken Whyld Association www.kwabc.org 

Claudio Sericano blog historicus http://storia.soloscacchi.net/ en een Facebook groep 

http://www.facebook.com/group.php?gid=331951626744 

Frankrijk, Philippe Dornbusch: www.chess-and-strategy.com 

Lijst biografieën bekende schakers http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_bekende_schakers 

Chess Museum www.chess-museum.com/books-for-collectors.html 

Cleveland Public Library www.cpl.org/010012/chess 

Schaakcamping La Rochade Frankrijk www.campinglarochade.com 

Auteur Jeremy Silman www.jeremysilman.com 

Chess Maniac www.chessmaniac.com 

WGM Natalia Pogonina  http://pogonina.com/ 

Chessdom www.chessdom.com/ 

Tactical Chess Positions wwwu.uni-klu.ac.at/gossimit/c/tactic.htm 

Elkies www.math.harvard.edu/~elkies/chess.html 

Krabbé over Elkies www.xs4all.nl/~timkr/admag/elkies.htm 

Schaakliga Limburg (België) www.schaakliga-limburg.be 

Morgado Chess Auctions www.morgadochessauctions.com 

Portugal Nicholas R. Lanier Chess Outfitters www.al-shatrandj.com 

Chess Tempo http://chesstempo.com/ 

50 schaakblogs: www.onlinemasters.org/50-great-blogs-to-improve-your-chess-game 

Chessville  www.chessville.com/misc/Scholastics_AmChessSchool1.htm 

Koltanowski  http://en.wikipedia.org/wiki/George_Koltanowski 

Art et curiosités échiquéennes www.jmrw.com/Chess/Chess_Curiosities1.htm 

Jan Gustafsson  www.jan-gustafsson.de 

William Li http://geniusprophecy.com 

Alfonso Romero Holmes  www.openmundialdeleon.com  

Email schaaksite Denis Hebbelynck http://users.skynet.be/THEM/ 

Gratis tactiekserver www.ideachess.com 

Chesstactics  www.chesstactics.org 
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http://www.chessdom.com/
http://wwwu.uni-klu.ac.at/gossimit/c/tactic.htm
http://www.math.harvard.edu/~elkies/chess.html
http://www.xs4all.nl/~timkr/admag/elkies.htm
http://www.schaakliga-limburg.be/
http://www.morgadochessauctions.com/
http://www.al-shatrandj.com/
http://chesstempo.com/
http://www.onlinemasters.org/50-great-blogs-to-improve-your-chess-game
http://www.chessville.com/misc/Scholastics_AmChessSchool1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Koltanowski
http://www.jmrw.com/Chess/Chess_Curiosities1.htm
http://www.jan-gustafsson.de/
http://geniusprophecy.com/
http://www.openmundialdeleon.com/
http://users.skynet.be/THEM/
http://www.ideachess.com/lists/lt.php?id=KUgDBwEFCB1TX08DVwdX
http://www.chesstactics.org/


 

Databases 

 

Schaakregels: www.schaakbond.nl/reglementen/fideregels2005.htm 

Spelersdatabase www.chesslive.de/playerdatabase.htm 

Partij-databases:  

- www.chesslive.de 

- www.chessgames.com 

- www.newinchess.nl/NICBase/Default.aspx?PageID=400 

- www.chessbites.com 

- www.365chess.com 

Nalimov eindspel database www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de 

Schaakstatistieken http://db.chessmetrics.com 

Chessdownloads pgn-bestanden www.chess.com/downloads/database+of+games 

Ransith‟s  Chess Technology www.chess-technology.com 

Informatie Harold van der Heijden eindspelstudiedatabase  www.hhdbIV.nl  

Schaakzoektaal Chess Query Language van Gady Costeff en Lewis Stiller, gratis   

downloaden op www.rbnn.com/cql 

OlimpBase (bijna alle Olympiade partijen) www.olimpbase.org. 

 

 

Aanschaf schaakmaterialen 

 

Cor van Wijgerden www.stappenmethode.nl 

Het Paard (Amsterdam) www.schaakengo.nl 

Erika Sziva (Best) www.debestezet.nl/catalog 

Van Stockum (Den Haag) www.vanstockum.nl 

De Schaakboekenspecialist (Tilburg) http://www.schaakboekenspecialist.nl 

Karel van Delft boeken „Schaaktalent ontwikkelen‟ en „Tigersprung‟ van Joesoepov 

www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com en www.kvdc.nl  

De Rode Loper, Eleonora Zwaan, Enschede, www.dgtshop.nl 

New In Chess www.newinchess.com 

Jop Delemarre www.schaakboekenwinkel.nl 

Ron en Anja Möllenkamp www.schaakkwaliteit.nl 

Mulder Boekenvreugd Zutphen www.boekenvreugd.nl 

Marc Speijers  info@schaakboek.nl   www.schaakboek.nl 

Kaarlo Schepel www.schachuhr.com 

DGT  http://digitalgametechnology.com/site 

 

Jussupow Schachakademie  www.jussupow.de/30703.html 

Hanon Russell  www.russell-enterprises.com/home.html 

Chesscafe www.chesscafe.com 

Chess Outfitters www.al-shatrandj.com 

Niggeman www.niggemann.com 

GM (ICCF) en FM Juan Sebastian Morgado www.ajedrez-de-estilo.com.ar/ade/index.htm 

Hongarije Tamás Erdélyi http://www.caissachessbooks.com/ 

Alfonso Romero Holmes www.editorialchessy.com 
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