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Voorwoord bij deze nieuwsbrief 

Het initiatief tot het Platform Schaaktalent Ontwikkelen slaat aan. Inmiddels hebben zo’n 50 

schaaktrainers, coaches en schaakleraren zich aangemeld voor deze gratis nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief is bovendien voor iedereen te lezen op www.maxeuwe.nl en www.schaaksite.nl. 

De inhoud van deze nieuwsbrief wordt nog grotendeels bepaald door activiteiten waar leden van de 

PSO-kerngroep bij betrokken zijn. De redactie hoopt echter dat meer lezers bijdragen zullen 

leveren. Zo wordt deze nieuwsbrief een podium voor en door de lezers. 

PSO is niet commercieel. Iedereen werkt gratis mee. Als er in deze nieuwsbrief naar commerciële 

producten wordt verwezen, is dat puur omdat de redactie meent dat lezers (en hun schaakleerlingen) 

hier baat bij hebben. 

 

 

mailto:euwemec@xs4all.nl
http://www.maxeuwe.nl/
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Conferentie PSO 5 februari 2011 

Platform Schaaktalent Ontwikkelen houdt zaterdag 5 februari van 13.00 – 17.00 uur in het Max 

Euwe Centrum een gratis toegankelijke conferentie voor trainers, coaches en schaakleraren.  

Begin januari verschijnt de derde PSO-nieuwsbrief waarin het programma staat. Diverse sprekers 

zullen een lezing houden waar de aanwezigen vervolgens over van gedachten kunnen wisselen. 

De coördinatie is in handen van PSO-kerngroeplid Eddy Sibbing.  

 

 

Jubileum Max Euwe 75 jaar wereldkampioen 

In december viert het Max Euwe Centrum via tal van activiteiten dat Max Euwe 75 jaar geleden 

wereldkampioen werd. De huidige wereldkampioen Viswanathan Anand komt naar Amsterdam en 

zal een lezing en een simultaan geven.  

Voor het programma zie: www.maxeuwe.nl/activiteiten/festiviteiten-december.html 

 

 

 

 
Blik in de toernooizaal WK jeugd Griekenland. 

 

http://www.maxeuwe.nl/activiteiten/festiviteiten-december.html


 
Nederlandse WK-delegatie. (foto Merijn van Delft) 

 

 
Voorbereidingsgroepje van Merijn van Delft: v.l.n.r. Colin Stolwijk, Thomas 

 Beerdsen, Marcella Gunther en David Klein. 

 



 
Merijn van Delft met pupillen in de hotel lobby.  

 

 
Pupillen van Thomas Willemze tijdens WK, v.l.n.r. Robby Kevlishvili, Robin  

Engelberts, Michal Slomczewski en Anna Maja Kazarian. 



 
Thomas Willemze (links) in een Meesterklassewedstrijd versus Stefan Kuipers. 

 

 
Hotelkamer met schaakspel en mooie horizon. 

 

WK Jeugd in Griekenland 

Door Merijn van Delft en Thomas Willemze 

 

Schaaktalent ontwikkelen kan op alle mogelijke niveaus, de sport is om je eigen grenzen te 

verleggen. Breedtesport en topsport hebben elkaar nodig en vormen samen een piramide: hoe breder 

de basis van de piramide, hoe hoger de top. Vanaf de top is er een feedback loop naar de basis: 

absolute toppers kunnen honderden kinderen enthousiast maken om te gaan schaken. Een absoluut 

topevenement was het WK Jeugd in Griekenland. Van al die nationaliteiten bij elkaar in één 

toernooi krijg je kippevel. Een dergelijk evenement stimuleert jonge Nederlandse toppers om het 

hele jaar door iedere dag te trainen. In Griekenland probeerden 22 Nederlandse deelnemers in tien 



categorieën om een mooie prestatie neer te zetten. Zij werden hierin bijgestaan door zes coaches 

(waaronder ondergetekenden) en diverse ouders. Zie de volgende links voor het toernooiverloop: 

 

Officiele toernooisite:  http://wycc2010.chessdom.com/ 

Resultaten Nederlanders:  http://www.chess-

results.com/tnr39343.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30&m=-1&wi=1000 

Weblog KNSB:   http://schaakuitzendingen.web-log.nl/ 

Weblog Thomas Beerdsen:  http://thomasb98.blogspot.com/ 

 

In onderstaand stuk een kijkje in de keuken van een WK uitzending.  

 

Het WK jeugd 

Voor de meeste spelers was het de eerste keer dat ze op een Wereldkampioenschap actief waren. 

Veel van hen hadden eerder wel al een Europees kampioenschap, of ander internationaal toernooi 

gespeeld. Het gemiddelde niveau is op een WK ongeveer gelijk aan dat van een EK, het is alleen 

anders verdeeld. Zo kom je op een WK relatief meer zwakke spelers uit exotisch landen tegen, maar 

daar staat tegenover dat de top veel sterker bezet is. In het algemeen is vooraf lastig te bepalen wie 

tijdens het WK de te kloppen spelers zullen zijn. Zo werd de A-groep met afstand gewonnen door 

de als 24e geplaatste Amerikaan met maar 2391. Andersom kunnen torenhoge elo’s ineens heel 

weinig punten halen op een WK. Als speler is het belangrijk om dit in je achterhoofd te houden en 

te waken voor onder-, maar zeker ook voor overschatting van je tegenstander!  

 

Het WK is naast een fantastische ervaring ook een loodzwaar toernooi. Elf partijen in elf dagen, met 

tussendoor één rustdag en één dubbele ronde. Wie tijdens rondes 8 en 9 een blik in de speelzaal 

werpt ziet al veel vermoeide gezichten. Bij veel evenementen zit het toernooi er daarna al weer op, 

bij het WK staan er dan nog twee spannende partijen op het programma, waarin ook nog eens de 

prijzen verdeeld zullen worden. Niet voor niets wordt de spelers voorafgaand aan het toernooi altijd 

voorgehouden dat als ze er in slagen veel energie over te houden voor de laatste rondes, de punten 

voor het oprapen zullen zijn. Met een goede fysieke conditie valt dus veel winst te behalen. 

Daarnaast is het belangrijk tijdens het toernooi goed te eten en een redelijk constant dagschema te 

volgen met daarin een goede balans tussen rust en inspanning. In Griekenland zag het programma er 

in grote lijnen als volgt uit: 

 

09.15 uur: Ontbijten 

10.00 uur: Voorbereiding (ongeveer 45 minuten met coach + eventueel half uurtje zelf) 

12.30 uur: Half uurtje voetballen of andere ontspanning 

13.30 uur: Lunchen 

15.30 uur: Verzamelen in de lobby 

16.00 uur: Partij spelen 

20.00/21.00 uur: Na afloop met de coach analyseren 

22.00 uur: Na de analyse eten 

23.00 uur: Naar bed voor de D 

23.30 uur: Naar bed voor de C 

00.00 uur: Naar bed voor de A en B 

 

Wat betreft het programma werkte het niet in ons voordeel dat de rondes geheel volgens Griekse 

traditie pas om 16:00 uur begonnen. Partijen kunnen immers makkelijk vier a vijf uur duren, 

waardoor de spelers al snel een stuk later in bed liggen dat in Nederland gewend zijn. In de praktijk 

blijken spelers goed  te wennen aan een afwijkend ritme en gelukkig bleef de ontbijtzaal tot 10:00 

uur open, zodat er in ieder geval wel voldoende uren geslapen kon worden. Terugkijkend bleek de 

fysieke gesteldheid van de deelnemers dit jaar prima in orde te zijn, de Nederlandse delegatie 

haalde tijdens de laatste ronde met 13,5 uit 22 zelfs haar hoogste score in het gehele toernooi. 

 

Mentale factoren 

http://wycc2010.chessdom.com/
http://www.chess-results.com/tnr39343.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30&m=-1&wi=1000
http://www.chess-results.com/tnr39343.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30&m=-1&wi=1000
http://schaakuitzendingen.web-log.nl/
http://thomasb98.blogspot.com/


Het spreek voor zich dat je als speler tijdens een WK wilt pieken en je beste prestatie van het 

seizoen leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Naast schaaktechnische en de eerder genoemde fysieke 

factoren spelen bij een dergelijk kampioenschap ook psychologische factoren een rol. Opeens 

kunnen alle tegenstanders een aardig potje schaken, de spanning kan groot zijn en een elfrondig 

toernooi is best zwaar. Interessant is hoe het er in de voorbereiding aan toegaat en wat je er aan kan 

doen om op zo'n kampioenschap goed te presteren. Een bekend fenomeen (op alle niveau's) is 

natuurlijk zenuwen. Hoe ga je ermee om als je zenuwachtig bent? Dat is niet eens zo eenvoudig, het 

overvalt je vaak. Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het feit hoe je een dergelijk 

kampioenschap in beginsel benadert. Als je er volledig op gefixeerd bent en perse moet presteren 

van jezelf, kortom helemaal gericht bent op het resultaat, kun je flink vast komen te zitten, zonder 

dat je begrijpt wat er misgaat. Het is een stuk gezonder om het belang van een dergelijk 

kampioenschap te relativeren en het te zien als één van de vele stappen in je ontwikkeling. 

Uiteindelijk is alles een training, zelfs een WK. Ook zonder ooit kampioen te worden, kun je een 

hele sterke schaker worden. Een mooi voorbeeld is grootmeester Sipke Ernst, die buitengewoon 

attractief schaak speelt op bijna 2600 niveau, maar in de jeugd geen enkele keer Nederlands 

kampioen is geworden. De kunst is om je op de inhoud te richten, te genieten van het spel, er plezier 

aan te beleven. Ook, of juist tijdens zogenaamde belangrijke kampioenschappen. Ook in de analyse 

na de partij, zelfs als je verloren hebt. Een interessant aspect was wat dat betreft de berichtgeving 

over de Nederlandse delegatie tijdens het toernooi. Bij alle Nederlandse deelnemers werd er direct 

na de partij op aangedrongen één of een paar regels over de partij te schrijven voor de weblog van 

de KNSB. Na een pijnlijke nederlaag heeft niemand daar natuurlijk zin in, maar zoiets kan je helpen 

om je verlies te verwerken en je leert er een sportieve attitude door aan. Balen mag en is wel zo 

gezond, maar de knop moet wel weer op tijd omgezet worden.  

 

De berichtgeving 

We begonnen dit stuk met de feedback loop van topsport naar breedtesport. In dit kader is jammer 

dat de berichtgeving tijdens uitzendingen vaak nauwelijks uit de verf komt. De oorzaak hiervoor is 

makkelijk te vinden. De coaches hebben tijdens het toernooi hun handen vol aan het begeleiden van 

de spelers en dit heeft voor hen de hoogste prioriteit. Hierbij draagt het niet bij dat de 

internetverbinding tijdens dergelijke evenementen vrijwel zonder uitzondering zeer beroerd is te 

noemen. Toch blijft dit absoluut een belangrijke punt van aandacht. Voor de toekomst zou het goed 

zijn om daar voor aanvang van het toernooi een duidelijk plan voor te maken en iemand te hebben 

die de PR taak vervult (bijvoorbeeld een meereizende ouder). Een goed bijgehouden site met foto- 

en filmmateriaal kan een grote meerwaarde hebben. Zoals gezegd was in Griekenland de 

internetverbinding beroerd, maar met het nodige geduld en de juiste tijdstippen uitzoeken waarop 

het netwerk nog niet overbelast is (zes uur 's ochtends) was toch het één en ander mogelijk geweest. 

 

Partijpublicatie 

Een ander punt van aandacht zijn de eigen partijen van de deelnemers. In Griekenland waren de 

partijen van de Nederlandse deelnemers nauwelijks beschikbaar voor de fans om na te spelen. Hier 

geldt het principe van gelijke omstandigheden. Als simpelweg alle gespeelde partijen van het WK 

tijdens het toernooi al gepubliceerd worden, gelden voor alle deelnemers gelijke omstandigheden. 

De toernooiorganisatie was op dat vlak echter nauwelijks actief. Als alleen Nederland er voor kiest 

om op vrijwillige basis (uit PR overwegingen) alles systematisch te publiceren op 

www.schaakbond.nl (het behoeft weinig fantasie om een dergelijke site via google te vinden) en 

andere landen doen dat niet, zal je dat in de voorbereiding onvermijdelijk gaan merken. Met name 

in de oudste leeftijdscategorieën wordt al snel 30% van de partijen op openingsvoorbereiding beslist 

dan wel bijna beslist. In tegenstelling tot normale toernooien hebben alle deelnemers een coach bij 

zich (vaak een IM of GM) en bevindt de openingsvoorbereiding zich op een ongewoon hoog 

niveau. Dan helpt het nogal om te weten of je tegenstander een bepaalde opening nog steeds speelt 

of juist niet meer. Een mogelijke oplossing voor het PR probleem is natuurlijk om leuke partij-

fragmenten te publiceren waarbij je de openingsfase weglaat. 

 

Conclusie 



Tot zover enkele gedachten en mogelijke discussiepunten wat betreft de WK uitzending in het 

bijzonder en coaching in het algemeen. Nederland doet het internationaal gezien lang zo gek nog 

niet, maar er is natuurlijk altijd verbetering mogelijk. Zeker zolang er aandacht blijft voor de op het 

eerste gezicht ietwat abstracte relatie tussen breedtesport en topsport, is er nog volop hoop voor het 

(Nederlandse) schaak. 

 

 

 

 
Jeugd Ontmoet Meesters 2010 voor aanvang van de traditionele snelschaaksimultaan met 

gelijktijdig commentaar. 

 

 
Karel van Delft geeft tijdens JOM een lezing over het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. 

 



 
Onderdeel van de lezing: hoe kom je in de plaatselijke krant? 

 

Jeugd Ontmoet Meesters in Apeldoorn 

Door Stefan Kuipers 

 

Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn (SBSA) begint traditioneel het schaakjaar met Jeugd 

Ontmoet Meesters. Dat vindt op zondag 2 januari 2011 plaats van 11:00-18:00 uur in basisschool de 

Prinses Margriet. Coördinator is SBSA-bestuurslid FM Stefan Kuipers. 

 

De trainers voor die dag zijn IM Merijn van Delft, IM Alexander Kabatianski, IM Roeland 

Pruijssers, FM Sander van Eijk, Armen Hachijan en Nico Zwirs.  

Tijdens deze dag worden de kinderen in groepen ingedeeld en zal er een heel leuk lesprogramma 

zijn met onder andere een partij in quizvorm en een kloksimultaan met nabespreking, waar zelfs 

leuke prijsjes mee te winnen zijn.  

Daarop aansluitend is er het Apeldoorns Jeugd Snelschaakkampioenschap, met voor de winnaar de 

Rob Hartoch trofee en ook daar zijn nog andere leuke prijzen te winnen.  

Vervolgens wordt er traditioneel afgesloten met de gebruikelijke soep met broodjes.  

Iedereen t/m 18 jaar en van elk schaakniveau kan zich t/m 27 december 2010 aanmelden, door een 

mailtje te sturen naar stefan.kuipers@gmail.com, onder vermelding van naam, vereniging, stap en 

rating (KNSB, OSBO of Jeugdrating) of iets anders waardoor de organisatie enige hoogte kan 

krijgen van het schaakniveau.  

Kosten zijn 15 euro per deelnemer en iedereen uit heel Nederland is natuurlijk welkom, net zoals de 

ouders en begeleiders, voor wie er onder andere gratis koffie en thee te verkrijgen is. Er kunnen 

maximaal 40 kinderen meedoen, dus meld je snel aan! 

 

Lezing 

Daarnaast geeft Karel van Delft vanaf 12.00 uur een lezing over het ontwikkelen van schaaktalent 

aan de hand van zijn boek Schaaktalent Ontwikkelen (voor een preview zie www.schaaktalent.nl).  

De formule van JOM staat ook in het boek beschreven. De lezing gebeurt aan de hand van 90 sheets 

(foto’s, filmpjes, tekst) en mondelinge toelichting. 

Naast ouders zijn ook mensen van buitenaf van harte welkom om deze lezing gratis te bezoeken. 
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Miniconferentie in MEC van Platform Schaaktalent Ontwikkelen over schaken en hoogbegaafdheid. 

Nergens in de wereld is theorie over schaakmethoden voor hoogbegaafden. Dat  moeten we dus zelf 

ontwikkelen. Aanwezigen v.l.n.r.: Pieter Sandijck, Jaap Loeve, Manuel Colsen, IM Yochanan Afek 

en Karel van Delft. (foto Eddy Sibbing) 

 



 
Thomas van Beekum, schaaktrainer op een Leonardo school. 



 
Dolf Meijer, schaaktrainer op een Leonardo school. 



 
Peter Lincewicz, schaaktrainer op een Leonardo school. 



 
PieterJan Mellegers, schaaktrainer op Leonardo scholen. 

 

 



Ron Moers (links) organiseerde het Leonardo schoolschaaktoernooi vanuit Vegtlust. 

 

 

 
Jozias Hillenkamp ontmoette veel belangstelling voor zijn Raindrop Chess. 

 

 
Filmimpressie 

- http://www.youtube.com/watch?v=C4BgK7-Twpo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C4BgK7-Twpo


\ 

 
Fascinatie voor het schaken ontwikkelen is een belangrijke taak voor een schaakdocent. 

Bij Leonardoleerling Richard in Bennekom  is dat al aardig gelukt.  

 

Schaken en Leonardo scholen: toernooi, verslag MEC bijeenkomst, artikelen, site, tekeningen 

Door Karel van Delft 

 

Leonardo-schaaktoernooi in Maarsen 

 



In Maarssen vond zondag 7 november het eerste schaaktoernooi voor Leonardo scholen plaats.  

Zie www.leonardomaarssen.nl/schaken2010. Het toernooi werd georganiseerd door de plaatselijke 

Leonardo vriendenstichting en schaakvereniging Vegtlust. Er deden ruim 50 viertallen aan mee. 

Een aantal Leonardo scholen was te laat met inschrijven: het toernooi was vol. Komend jaar is er 

weer een toernooi, op zondag 6 november 2011, meldt Ron Moers. 

 

Bijeenkomst PSO in MEC over hoogbegaafdheid en schaken 

Pieter Sandijck, Jaap Loeve, Manuel Colsen, IM Yochanan Afek en Karel van Delft namen 

zaterdagmiddag 6 november in het Max Euwe Centrum deel aan een PSO-overleg over schaken en 

hoogbegaafdheid. Colsen, Sandijck en Van Delft geven les op Leonardo scholen. Loeve traint een 

hoogbegaafd jongetje van vijf en Afek heeft in Tel Aviv gewerkt als schaakleraar op een instituut 

(van Erika Landau) waar hoogbegaafde kinderen les krijgen. 

Kriskras passeerden allerlei onderwerpen de revue. 

Omtrent de vijfjarige pupil van Jaap Loeve verwees Karel van Delft naar zijn verhalen over de rol 

van ouders in SchaakMagazine en op de site van het MEC, waar hij een serie verhalen over 

talentontwikkeling schrijft. Diverse suggesties worden gedaan, zoals probeer uit wat werkt (wel of 

niet individueel trainen), laat hem af en toe ook niet schaken als hij geen zin heeft, betrek zijn 

ouders er goed bij. Lees bijvoorbeeld Searching for Bobby Fischer, of kijk de film op YouTube. 

Spiegel je eigen situatie daar aan. Vaak is het ‘Tom Poes verzin een list. Je kunt eens gaan praten 

met ouders van andere talentvolle kinderen of voormalige jeugdtoppers zelf.  Stellwagen zegt 

bijvoorbeeld dat alle materiaal dat een kind leuk vindt, goed is. Zo heeft hij het tenminste zelf 

gedaan. Wellicht is een goed doordachte mix van individuele trainer, met groepje trainen, veel 

spelen en af en toe zelfstudie (bijv. tactiek op computer) het beste. Creëer een stimulerende 

omgeving. Karel vertelt dat hij met Yassine Mouhdad op zesjarige leeftijd wekelijks een door hem 

bewerkte partij uit Meester tegen Amateur besprak. Yassine mocht altijd de winnende partij spelen 

en per zet moest hij zeggen wat hij zou spelen. Zo kwamen er allerlei aspecten van het spel aan de 

orde. Daarbij is fascinatie de kurk waarop het verhaal drijft. Overigens: huiswerk werkte voor geen 

meter. 

Pieter Sandijck, geeft anderhalf jaar les op een Leonardo school. Zelf heeft hij schaken geleerd op 

het psychologisch lab van de UvA ten tijde van Barendregt en De Groot. Hij benadrukt dat goed 

lesgeven topsport is. Hij benadrukt dat het belangrijk is duidelijke grenzen te stellen. Jammerlijk is 

dat niet  iedere school fatsoenlijk betaalt. De meerderheid doet dat wel, blijkt uit de enquête van 

Karel van Delft. Schaakles geven is veel werk, ervaart Sandijck. Dat leidt tot de discussie hoe 

zinvol het is om kinderen huiswerk te geven, dat je nakijkt en pas dagen later met hen behandelt? 

Zoals veel docenten werkt Sandijck met de Stappenmethode. Vraag van Karel van Delft: hoe 

geschikt is  de Stappenmethode (bottom up leren) voor hoogbegaafde kinderen. De Leonardo 

stichting wil immers top down leren (vanuit het geheel en de doelstellingen werken – en bovendien 

via begrijpend en ontdekkend leren). Wie het weet mag het zeggen. De meeste Leonardo 

schaakdocenten werken met deze methode. 

Of kan de Stappenmethode een goed onderdeel zijn van Leonardo les? Uit de enquête en 

literatuuronderzoek van Karel van Delft blijkt nergens dat er iemand is die een theorie heeft 

beschreven over schaakles geven aan hoogbegaafden. Dat zijn overigens niet dezelfde kinderen als 

talentvolle schakers. Mogelijk is daar toch sprake van een partiële begaafdheid en bovendien is veel 

(op de juiste manier) trainen belangrijk om prestaties te kunnen leveren.  

Sandijck meent dat grond vruchtbaar is of niet. Ruimtelijk inzicht is bijvoorbeeld belangrijk, meent 

hij. Volgens Karel van Delft wordt dat in divers onderzoek niet gevonden. Hij wil ook graag weten 

wat daar onder verstaan wordt. Is het iets als patronen herkennen of juist combinatiemogelijkheden 

zien? En hoe zit het dan met Ton Sijbrands die een drie op zijn schoolrapport had voor ruimtelijke 

meetkunde. 

Manuel Colsen is al 20 jaar actief bij Het Witte Paard en jeugdleider. Hij is ook onderwijzer. 

Lesgeven aan hoogbegaafde kinderen doet hij sinds kort. Hij vindt empathie bij de kinderen 

belangrijk en is vooral aan het ontdekken wat bij deze groep het beste werkt.  

Motivatie lijkt belangrijk. Bijvoorbeeld bij meisjes.  Welke functies spelen een rol in het 

schaakdenken. Heb je ook idiot savants in het schaken? 

http://www.leonardomaarssen.nl/schaken2010


Het lijkt wel zo te zijn dat er relatief veel Aspergers in het Leonardo onderwijs rondlopen, denkt 

Sandijck.  

Karel van Delft gaf toelichting op de enquête die hij momenteel houdt onder schaakleraren op 

Leonardo scholen. Er zijn achttien vragenlijsten retour gekomen. De uitkomsten verwerkt hij in een 

artikel voor SchaakMagazine en een uitgebreidere versie op de site van het MEC. 

  

Artikelen 

Op basis van een enquête onder 18 Leonardo-schaakdocenten, literatuuronderzoek, 

correspondenties met wetenschappers en schaaktrainers, observaties bij trainers en eigen 

leservaringen schrijft Karel van Delft artikelen over schaken en hoogbegaafdheid voor 

SchaakMagazine (22 december) en de site van het Max Euwe Centrum (eind december). 

 

Schaaksite Leonardoschool Ede 

Op www.leonardoschool-ede.nl (button schaken) staat informatie over schaakactiviteiten van Karel 

van Delft op Leonardo scholen in Ede en Bennekom. 

Hieronder staan tekeningen die Richard, een van de leerlingen, spontaan heeft gemaakt. 

 

Uitnodiging  

Lezers van deze nieuwsbrief worden uitgenodigd hun ervaringen op dit gebied met anderen te 

delen. 

 

  

 

 
GM Artur Joesoepov. (foto Cocky van Delft) 

 

Grandmaster class GM Artur Joesoepov 

Door Karel van Delft 

 

Grootmeester Artur Joesoepov geeft zondagmiddag 9 januari 2011 in Denksportcentrum Apeldoorn  

een grandmaster class ‘The way to the top’.  

 

http://www.leonardoschool-ede.nl/


De workshop duurt van 12.00 tot 16.00 uur. Daarna is er een zevenrondig snelschaaktoernooi tot 

ongeveer 17.30 uur. 

Deelname is mogelijk voor spelers met een rating boven 2000 elo, zowel jeugdspelers als 

volwassenen. Deelname kost vijftien euro. Betaling aan de zaal. 

Joesoepov zal een aantal onderdelen behandelen van een zelfstudieprogramma. Hij illustreert dit 

aan de hand van partijvoorbeelden en stellingen.  

Zowel talentvolle jeugd als volwassenen zijn welkom. 

Deelnemers krijgen een dvd met documentatie. De dvd bevat onder meer een film van Xedes 

Engelen waarin Joesoepov spreekt over talentontwikkeling. 

Dit is een initiatief van SBSA. De organisatie is in handen van Karel van Delft.  

Aanmelden voor de masterclass is mogelijk via k.vandelft@planet.nl.  

Dit bericht verschijnt in de SBSA-berichten tot er twintig deelnemers zijn. 

 

Deelnemers: 

1. Folke van Dorp 

2. Thomas Beerdsen  (SBSA Jeugdacademie) 

3. Armen Hachijan (Homburg Apeldoorn 1) 

4. Marcella Gunther (SBSA Jeugdacademie) 

5. Christopher Brookes (KNSB groep Utrecht) 

6. Guus Bollen (KNSB groep Utrecht) 

7. Nick Bijlsma (KNSB groep Utrecht) 

8. Marieke Dirksen (KNSB groep Utrecht) 

9. Tom Meurs (KNSB groep Utrecht) 

10.  Maurice Swinkels (KNSB groep Utrecht) 

11. Peter Ypma (KNSB groep Utrecht) 

12. Jan van Dorp (KNSB groep Utrecht) 

13. Noud Lentjes (SBSA Jeugdacademie) 

14. Kambiz Sekandar (SBSA Jeugdacademie) 

15. Mees van Osch (SBSA Jeugdacademie) 

16.  Nog vijf plaatsen vrij 

 

 

 
 

 

Superaanbieding DGT shop: Fritz 9 en Stap 1 t/m 3 voor 12,50 euro 

Door Karel van Delft 

 

mailto:k.vandelft@planet.nl


De DGT shop in Enschede heeft een uitstekende aanbieding. Het programma Fritz 9 én Stap 1 t/m 3 

kun je samen kopen voor 12,50 euro. Dat is inclusief 2,50 euro post- en verzendkosten. 

 

Normaal ben je 15 euro kwijt voor de Stappen (t/m 5) en 50 euro voor Fritz 12.  

Dat niveau hebben de meeste jeugdschakers helemaal niet nodig.  

In plaats van 65 euro geef je nu 12,50 euro uit voor dit voordelige pakket.  

 

In het programma Fritz 9 kun je bovendien ‘960 schaak’ en ‘weggeefschaak’ instellen. 

Er staat echter geen videocursus voor beginners bij (die bij hogere versies wordt geleverd) en er is 

geen Playchess abonnement voor internet aan verbonden.  

Met de Stappenmethode kun je zelfstandig leren schaken, ook als je nog nooit een schaakstuk hebt 

aangeraakt. 

 

Dit aanbod staat niet op de site http://dgtshop.nl. Wel kun je daar de cdroms samen met een 

schaakspel kopen. Via de webshop kost dit 24,50 euro plus in Nederland 10,80 verzendkosten. 

 

Nora Zwaan van DGT Shop biedt de twee cdroms samen voor 12,50 euro aan.  

Scholen, verenigingen en anderen die meer dan 20 exemplaren ineens bestellen kunnen zelfs de 

cdroms voor een tientje per stuk (dus zonder portikosten) bestellen. 

 

De bestelling kan niet via de webwinkel, want die werkt alleen via duurdere pakketpost.  

Om de cdroms te bestellen kun je een mailtje sturen naar Nora Zwaan, nora@dgtshop.nl 

Je krijgt dan nader bericht over de wijze van betalen en ze stuurt de cdroms per post. 

 

SBSA heeft het materiaal getest en beveelt het van harte aan. 

 

 

Sites van schaaktrainers 

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

Pascal Losekoot www.schaaktraining.nl 

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

Jop Delemarre schaaktrainer www.schaaktrainer.nl en www.schaakboekenwinkel.nl 

Merijn van Delft www.chesstalent.com  

Karel van Delft www.schaaktalent.nl , www.schaken-en-autisme.nl en www.leonardoschool-ede.nl  

Karel van Delft columns over schaaktalent ontwikkelen www.maxeuwe.nl/columns/index.html 

PieterJan Mellegers 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 

Stefan Kuipers  www.schaakvideos.nl 

Marissa Brinkhof  www.schakenjutter.blogspot.com 

Ton Montforts  www.schaakacadamie.be 

Chesscool  www.chesscool.nl 

Yochanan Afek  www.afekchess.com  

Hans Nuijen www.gezondverstandbijschaken.nl  

Cor Kamstra  www.corkamstra.nl 

SBSA  www.sbsa.nl 

 

Deze lijst breidt de redactie graag uit. De lijst keert elke keer terug in dit bericht. 

 

 

Contactlijst kerngroep PSO 

- Thomas Willemze  06–10514257, twillemze@schaakbond.nl 

- Merijn van Delft merijnvandelft@gmail.com 

- Jop Delemarre 06–38717631, jdelemarre@hotmail.com 
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- Eddy Sibbing  020–6257017, euwemec@xs4all.nl  

- Karel van Delft  06–22226928 k.vandelft@planet.nl   

 

 

 

Over het PSO  

 

Het Platform Schaaktalent Ontwikkelen is 29 mei 2010 in het Max Euwe Centrum opgericht. 

Het platform is bedoeld voor schaaktrainers, schaakcoaches en schaakleraren van alle niveaus.  

Het beoogt deze mensen met elkaar in contact te brengen alsook mogelijkheden te bieden om 

kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen omtrent schaaktalent ontwikkelen. 

De kerngroep bestaat uit Eddy Sibbing, IM Thomas Willemze, IM Jop Delemarre, IM Merijn van 

Delft en Karel van Delft. Eddy Sibbing is algemeen aanspreekpunt. Hij voert met Karel van Delft 

de eindredactie over deze gratis nieuwsbrief die ongeveer eens per twee maanden verschijnt.  

Mensen nemen op persoonlijke titel deel aan activiteiten van het PSO.  Het Max Euwe Centrum 

biedt gastvrijheid voor bijeenkomsten.  

Publicatie van deze nieuwsbrief vindt plaats via een verzendlijst en diverse sites zoals 

www.maxeuwe.nl, www.schaakbond.nl en www.schaaksite.nl.  

 

mailto:euwemec@xs4all.nl
mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaaksite.nl/

