
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 109 – 17 oktober 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. 

 

MSA training Spaans met IM Merijn van Delft in Denksportcentrum Apeldoorn. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 109 
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 386 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (505 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. Karel van Delft geeft schaaklessen aan alle leerlingen vanaf groep 3 op 
Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede geeft hij les aan klassen hoogbegaafde leerlingen. 

 

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 Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur 
Basisschool Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag 12.15 uur 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen van 10.15-11.45 uur. De lessen zijn in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur, 
waarvan een half uur onderling partijen spelen.  
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 (volwassenen en jeugd) 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. ENGIE Young Professionals 1 november ‘schaken en strategisch denken’.  

 

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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Mika verdedigt met …De7 tegen Herdersmat. http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/9/Game425768015.html  
 
 

 
Pionneneindspel. Door 1. b4 is de zwarte koning kansloos en kan wit een pion promoveren. 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/9/Game425768015.html


 
Consultatieschaak. Joran speelt tegen Lucas en Hidde. 
 
 

 
Partij uit boek Chess Movies I. (foto Eric Wijnbergen) 
 

 



 
Partij Mika – Hidde. Ontwikkeling van Mika is prima, maar drie keer stuk weg geven is niet goed. Kwestie van eerst kijken 
naar wat de tegenstander kan doen. Partij http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/16/Game6513156.html  
Partij Hidde – Lucas: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/16/Game6435593.html  

 
Schaakschool Het Bolwerk: Schaken is Cool, Chessmatec, Chess Course, Tutor, DGT bord 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
 
Besproken onderwerpen 9 oktober 
 
Groep 1 

- Samen tegen Schaken is Cool 
- Chessmatec oefenen 
- Chess Course blz 9 
- Tutor 1 H7 mat in één  + spelletje Wisselschaak 
- Solitaire 15, 16, 17 
- Partij op DGT bord en bespreken 

Groep 2 
- Onderling schaken DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Tutor 2 H8 oefeningen 
- Chessmatec 
- Chess Course pag. 124 pionneneindspelen 
- Proefexamen Stap 2 B, vier stellingen vanaf 17 t/m 20 
- Samen partij tegen SIC 
- Chess Movie 1 
- Solitaire chess 15 

Groep 3 
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- MSA video bekeken en partij Lucas – Jeroen analyse 
- De Turk schaakmachine: https://nl.wikipedia.org/wiki/Turk_(schaakmachine)   
- Tutor 3 H9 oefeningen 
- Chess Movie 3 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/16/Game6513156.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/16/Game6435593.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turk_(schaakmachine)


Besproken onderwerpen 16 oktober 
 
Groep 1 

- Samen tegen Schaken is Cool 
- Chessmatec  
- Tutor 1 H9 + spelletje 
- Solitaire 18 t/m 22 
- Partij op DGT bord en bespreken 

Groep 2 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz  
- Chessmatec 
- Proefexamen Stap 2 B, vier stellingen 21 t/m 24 

Groep 3 
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- N.a.v. partij met loperoffer op f7 partij Jan Bey – Karel van Delft, Tata journalisten 2018: 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/24/Game11333218.html  
- Tutor 3 H10 oefeningen 
- Sites: Isle of Man zie chess24.com, www.hoogeveenchess.nl en app Follow Chess 

 
 

       
De Lettertuin. Zelf Solitaire stellingen bedenken. 
 

 
De Lettertuin. Tom vertelt in de rondvraag dat hij het boekje ‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’ heeft. 
Dat kun je ook gratis lezen en downloaden via https://www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01/index.php  

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/24/Game11333218.html
http://www.hoogeveenchess.nl/
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De Lettertuin. Juf Olga laat de klas stemmen over de aanschaf van een schaakbord voor drie personen. 
 
 

 
De Lettertuin. Tarek herinnerde zich een film die leerlingen ooit op school maakten. Die ging over de kleine (s)pion 007: 
https://www.youtube.com/watch?v=6eY5fOWc2xg&t=4s  
De film werd gemaakt in het kader van schaakexpressie: 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/20-schaakexpressie-hoe-pak-je-het-aan  

https://www.youtube.com/watch?v=6eY5fOWc2xg&t=4s
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/20-schaakexpressie-hoe-pak-je-het-aan


 
De Ontdekking. Groot scherm. 
 
 

 
Hertog van Gelre. Kijken naar partij tegen Schaken is Cool. (foto Jolien) 
 
 



 
Hertog van Gelre. Karel geeft uitleg. (foto Jolien) 
 
 

 
Berg en Bos. Yoël en Jimmy spelen Koning dame versus koning. 
Partij Yoël – Milo: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/14/Game394707281.html  
 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/14/Game394707281.html


 
Berg en Bos. Iedereen lekker bezig: partij, Chessmatec, op DGT bord spelen en stukken sorteren (op eigen verzoek). 
 
 

 
Sint Victor. Spelen tegen Raindrop Chess. 
 
 



 
Sint Victor. Live partij Magnus Carlsen op Isle of Man bekeken, daarna bullet partij (1 minuut bedenktijd) waarin 
Apeldoorner IM Thomas Beerdsen de wereldkampioen versloeg: https://lichess.org/mfkhttB0 (foto Robbie Servaas) 
 
 

 
Sint Victor. Aan het eind van de les onderling spelen. Bij oneven deed een vader mee. Twee deelnemers spelen op DGT-
bord. Partij wordt volgende les besproken: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/14/Game394653750.html.   
 

https://lichess.org/mfkhttB0
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/14/Game394653750.html


Schoolschaaklessen: zelf Solitaire maken en stemmen voor een schaakbord 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen. 
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer.  
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 
 
In elke les kun je vragen stellen. Eén vraag was bijvoorbeeld: Hoe kun je online tegen kinderen van 
andere scholen spelen? Dat kan onder meer www.chess.com en via www.lichess.org. 
 

 
 
Lichess.org 
De gratis site www.lichess.org biedt veel mogelijkheden. 
Het menu maakt je snel wegwijs.  Je kunt de site in diverse talen lezen. 
Je kunt er spelen, video’s zien, partijen analyseren, diagrammen opzetten en nog veel meer. 
Tegenstander uitnodigen voor een partij op Lichess.org 
Dat kan als hij online en offline is. 
Tegenstander online 
Menu, gemeenschap, spelers, links boven venster: naam intikken (naam moet bekend zijn), volgend 
scherm (van de naam) rechts boven, aanklikken volgen en uitdagen partij. 
Tegenstander offline 
Menu, spelen, speel tegen een vriend, op tekentje onder link klikken: selecteren, kopieer link en mail 
naar vriend, als hij op link klikt in zijn mail is partij geaccepteerd en kun je spelen. 
 
 

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

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.chess.com/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
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Partij Hertog van Gelre 14 oktober 2019, Hidde – Jolien 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/14/Game375291593.html  
 
Elke les van Schaakacademie Apeldoorn spelen twee kinderen op het DGT bord.  
Het bord registreert de zetten via programma Fritz. 
De volgende les bespreekt leraar Karel van Delft de partij. 
De kinderen krijgen een print van hun partij mee naar huis. 

 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/14/Game375291593.html


 
 
Opzet scholencompetitie 2019-2020 
Een dozijn vertegenwoordigers van diverse schaakclubs op basisscholen heeft donderdag 10 oktober 
vergaderd over de VCSC Apeldoornse basisscholen competitie.  
Er komen weer pupillen- en aspirantengroepen. 
Alle informatie komt te staan op de site www.schoolschakenapeldoorn.nl 
 
Coördinator Chris Doornekamp meldt: 
Pupillen (t/m groep 6): dinsdagen 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei. 
Aspiranten: dinsdagen 26 november, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei. 
Tijdstip is steeds vanaf 18.30 uur tot circa 19.30 uur.  
Teams spelen twee partijtjes met kwartier bedenktijd per persoon per partij.  
Aantal deelnemende scholen stellen speelruimte ter beschikking. 
Contactpersonen hebben ontvangen: 
- flyer ter promotie 
- inschrijfformulier voor teams 
- overzicht contactpersonen 
- verslag vergadering 
- wedstrijdreglement 
Teams aanmelden kan tot vrijdag 8 november. Dan is er nog voldoende tijd om poule indeling te 
maken en de speellocatie per avond in te vullen. 
 

ABKS 2020: Zaterdagmiddag 8 februari 2020 in Veluws College Walterbosch. 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/


 
Fiene en opa. (foto Marte Koppelmans) 

 

Schaken met opa 
Fiene heeft schaakles op de Sint Victor school. Thuis schaakt ze met opa. Dat is leuk en je leert er van. 
Grootouders en kleinkinderen kunnen op allerlei manieren samen schaken.  
Een aantal tips vind je via http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/58-11-x-schaakvaria. 
 

 
IM Merijn van Delft met openingsstelling Spaans. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/58-11-x-schaakvaria


 
Jeroen vs Lucas. 
 

 
Jayden versus Eva. 



 
Simultaan.  
 

 
Laatste partij van de dag. 

 



Verslag derde MSA training Spaans 
De derde MSA training over de Spaanse opening werd 6 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn 
bijgewoond door acht deelnemers. Zij krijgen documentatie toegestuurd. 
MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse. 
IM Merijn van Delft gaf eerst een inleiding. Daarna speelden duo’s twee rapidpartijen tegen elkaar. 
Tussendoor gaf Merijn commentaar op de partijen. Hij eindigde de training met een simultaan. 
Video impressie over afgelopen training: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvq9z75zFIA&feature=youtu.be  
Enkele partijen (soms maakt iemand een fout en stopt het programma): 
Esmee – Fleur: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/7/Game256892671.html 
Lucas – Jeroen: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/7/Game257063312.html 
Simultaan Eva + Jayden vs Merijn: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/7/Game257115515.html  
Meer informatie over MSA: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 

 De volgende MSA-training is zondagmiddag 22 maart 2020 in Denksportcentrum Apeldoorn. 
 

Tip pgn-viewer: https://nl.chesstempo.com/pgn-viewer.html 

 

Tip gebruik van schaakprogramma Fritz: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/17-werken-met-schaakprogramma-fritz  

 
 

        
 
Masterclasses met Van der Wiel, Miedema, Warmerdam en Bosboom 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert dit seizoen weer twee series van vier Masterclasses.  
De masterclasses zijn op zondagen na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn.  
IM Merijn van Delft stelt het programma samen. Karel van Delft regelt praktische zaken. 
 
Eerste serie: 
Zondag 29 september 2019   GM John van der Wiel: Old school voorbereiding 
Zondag 3 november 2019      IM David Miedema: Frans  
Zondag 24 november 2019    IM Max Warmerdam: Initiatief 
Zondag 15 december 2019    IM Manuel Bosboom: Strategie  
 
De trainingen zijn toegankelijk voor spelers met een Elo vanaf 1900. 
Elke training kent een thema en duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit) vanaf 13.00 uur. 
Deelnemers krijgen documentatie. Prijs per vier trainingen 120 euro. Prijs enkele training 40 euro. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
 
Voor impressies van eerdere masterclasses zie nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn. 
Tweede serie:  Zondag 2 februari 2020, zondag 8 maart 2020, zondag 29 maart 2020 en zondag 19 
april 2020. Reservedatum: Zondag 17 mei 2020.  
Site met informatie over masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 

https://www.youtube.com/watch?v=lvq9z75zFIA&feature=youtu.be
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Consultatieschaak. 

 
 

 
Eerst acht tegen acht pionnen. Daarna met koningen er bij. 
 



 
Studie H. Rinck 1912. Wit maakt remise via 1. e4-e5. 

 
Schaakles senioren in Het Bolwerk: winnende zetten Chess Movies 
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn Schaaklessen voor senioren. 
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) van 10.15-11.45 uur. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift). 
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
Lesverslag 6e les 9 oktober 2019 
 

- Chess Movies: partij 1, winnende zet 
- Chess Course pagina 10: stellingen oplossen 
- Link film ‘Searching for Bobby Fischer’:  

http://www.chess-
poster.com/english/videos/searching_for_bobby_fischer/part_1/searching_for_bobby_fischer_1.htm  

- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/9/Game424576265.html  

 
Lesverslag 7e les 16 oktober 2019 
 

- Uitspelen: acht tegen acht pionnen. Daarna met koningen erbij. Uitleg pionnenthema’s. 
Zie ook: http://www.kenilworthchessclub.org/media/Pawn_Battle_Strategies.pdf 

- Chess Course: Studie Rinck. 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/16/Game7356734.html 
 
 
 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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Go’ers schaken.                                                                                  Go-stelling. Op internet staan Go-cursussen voor beginners. 
 

Beperkte aandacht denksporten op dag van senioren in Sprengeloo 
Senioren Platform Apeldoorn hield zaterdag 5 oktober een informatiemarkt dag voor senioren. Die 
vond plaats in school Sprengeloo. De aandacht voor Go, klaverjassen, bridge en schaken was heel 
beperkt. Mogelijk doordat de denksporters in een zijlokaaltje zaten. 
Niettemin was er sprake van een gezellig onderonsje en gedachtenuitwisseling (onder andere 
Artificiële Intelligentie) tussen de denksporters. 
 
 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf 

 

 

 
 

 
 

Apeldoorners in Belgische competitie 
Thomas Beerdsen meldt: 
In de Belgische competitie zijn meerdere Apeldoorners actief. GM Roeland Pruijssers, IM Nico Zwirs, 
IM Max Warmerdam en IM Thomas Beerdsen spelen samen bij dezelfde club, Echiquier Mosan 
(voorheen Amay).  
 
Website van de club: https://www.echiquiermosan.be/echecs 
Uitslagen en opstellingen zijn te vinden op  
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/interclubs/2019-2020 

 

 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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Blitz in de hotellobby. 
 
 



 
Teamfoto. 
 
 

 
Strandvoetbal. 
 

Foto’s op Facebook:  
www.facebook.com/chessibiza.amicsdelsescacs/media_set?set=a.2474048352674006&type=3 

http://www.facebook.com/chessibiza.amicsdelsescacs/media_set?set=a.2474048352674006&type=3


 
Blitz match tegen Italië. 
Foto's gemaakt door Paco Adell, Erik Holzer en Merijn van Delft. 

 
Apeldoorners in Ibiza  
MuConsult Apeldoorn spelers IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft alsook IM David Miedema namen 
12 en 13 oktober met een groep Nederlandse spelers deel aan het rapidtoernooi van het Chess 
festival van Ibiza.  
Eerder hadden de IM’s in Amsterdam vijf dagen eindspelen getraind met jeugdspelers Dries Wedda, 
Onno Elgersma, Arthur Maters, Geert van Hoorn, Alisha Warnaar en Cato de Zoeten. 
Ook Open Nederlands kampioen Casper Schoppen ging mee naar Ibiza.  
De groep was uitgenodigd door de op Ibiza wonende Nederlandse schaakliefhebber Erik Holzer en 
verbleef in hotel Can Jurat van de buitengewoon gastvrije Toni Ramon Prats. 
Resultaten: http://chess-results.com/tnr451933.aspx?lan=17&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30 
Toernooisite: https://www.festivalescacseivissa.com/lang/ca 
 
Dries Wedda meldt: 
In het weekend van 12 en 13 oktober heb ik samen met wat andere Nederlanders meegedaan aan 
een rapidtoernooi op Ibiza. Ik heb daar 5 punten behaald uit 8 partijen en was niet bijzonder 
tevreden met mijn resultaat, maar een aantal partijen en de dingen om de partijen heen waren wel 
aardig. 

http://chess-results.com/tnr451933.aspx?lan=17&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30
https://www.festivalescacseivissa.com/lang/ca


 
 

TCEC 16 superfinale: Stockfish klopt AllieStein met 54,5-45,5 
Jeroen Noomen meldt: 
 
De superfinale van TCEC seizoen 16 heeft zoals verwacht een overwinning opgeleverd voor 
meervoudig kampioen Stockfish. In de finale klopte Stockfish de neurale netwerk engine AllieStein 
met 54,5-45,5. In totaal won Stockfish 14 partijen, AllieStein won er 5. Dat betekent dat 81 partijen in 
remise eindigden. 
 
Al gauw werd duidelijk dat AllieStein nog niet van het niveau Leela Chess Zero is. Stockfish nam een 
3-1 voorsprong in winstpartijen en hoewel Allie lange tijd goed bijbleef, liep Stockfish later in de 
match steeds verder weg. Het verloop van de partijen was ook vrij voorspelbaar: Allie behaalde 
positionele overwinningen, door te profiteren van positionele mankementen bij 'the fish'.  
 
Veruit het belangrijkste in deze superfinale was echter het tactische overwicht van Stockfish. In de 
meerderheid van de winstpartijen werd het duel beslist door tactische missers van Allie. Dit blijft een 
probleem bij neurale netwerk engines, een interessante vraag blijft of ze dit probleem in de 
toekomst kunnen oplossen. Zo niet, dan blijft Stockfish een geduchte tegenstander. 
 
Het verschil had kleiner kunnen zijn als AllieStein niet een aantal gewonnen staande partijen in 
remise had laten verzanden. Maar door de bank genomen is Stockfish zeker de terechte winnaar. 
Vanzelfsprekend was ik niet helemaal tevreden met het aantal winstpartijen - ik wil er toch liever 20 
of meer zien - maar het aantal spectaculaire partijen vergoedde veel. Ik heb er 18 uitgezocht die 
kunnen worden nagespeeld met de gameviewer.  
 
Hieronder volgt hét spektakelstuk van deze superfinale. Een zeer riskante partijopzet van Stockfish 
met een instaand paard, oprukkende pionnen en de witte koning nog in het midden wordt op 
tactisch briljante wijze tot winst verdicht. De zetten 25.Ta6!! en 28.Th6!! zijn geniaal en werden door 
Allie in de vooruitberekening niet gezien.  
 
Stockfish - AllieStein    TCEC 16 superfinale, partij 26 
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Nc3 O-O 8. Qc2 
Na6 9. a3 c5 10. d5 exd5 11. Ng5 Nc7 12. Nxd5 Ncxd5 13. cxd5 d6 14. e4 b5 15. 
f4 h6 16. h4 b4 17. axb4 cxb4 18. e5 dxe5 19. fxe5 Re8 20. Kd1 hxg5 21. hxg5 
Nh5 22. g6 Bxd5 23. Rxh5 Qd7 24. gxf7+ Kxf7 (Zie diagram. Wat nu? Zwart dreigt behalve 25... Lxg2 
ook 25... Dg4+ met winst van de toren op h5) 
 

 
 
25. Ra6!! (Dreigt 26.Dg6+, dus zwart moet de toren op h5 wel ophalen) 26... Qg4+ 26. Kc1 Qxh5 27. 
Bxd5+ Kf8  
 



 
 
28. Rh6!! (En uit! Op 28... gxh6 volgt het derde offer 29.Df5+!! Dxf5 30.Lxh6 mat!) 28... g6 29. Rxh5 
Rec8 30. Rh8+ Kg7 31. Rxc8 Rxc8 32. Qxc8 Bg5 33. Qg8+ Kh6 34. Qh8# 1-0 

 
 
De laatste partij: Stockfish wint in een spectaculaire Siciliaanse Draak en wint de TCEC 16 superfinale 
met 54,5-45,5 
 
Partijen in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/13/Game273310343.html  
 
Link voor openingen pgn: 
http://blogchess2016.blogspot.com/2019/10/tcec-16-superfinal-opening-pgn-available.html  

 
YouTube filmpjes met partijbesprekingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=yYanvPGi7Xk   
https://www.youtube.com/watch?v=6OegHNl6glM  
https://www.youtube.com/watch?v=Pf51nXXbQGo  
https://www.youtube.com/watch?v=Ox2A3Jhg2cE 
https://www.youtube.com/watch?v=uboUYDfYl8 
 
 

 

 
 
Quote Siegbert Tarrasch: Chess, like love, like music, has the power to make men happy 
Over Tarrasch: https://nl.wikipedia.org/wiki/Siegbert_Tarrasch  
Meer quotes: https://en.wikiquote.org/wiki/Siegbert_Tarrasch  

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/13/Game273310343.html
http://blogchess2016.blogspot.com/2019/10/tcec-16-superfinal-opening-pgn-available.html
https://www.youtube.com/watch?v=yYanvPGi7Xk
https://www.youtube.com/watch?v=6OegHNl6glM
https://www.youtube.com/watch?v=Pf51nXXbQGo
https://www.youtube.com/watch?v=Ox2A3Jhg2cE
https://www.youtube.com/watch?v=uboUYDfYl8g
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siegbert_Tarrasch
https://en.wikiquote.org/wiki/Siegbert_Tarrasch


Divers nieuws  
 

- Apeldoorners in Hoogeveen Schaaktoernooi 
- Schaakmatties 
- Neuroscience en leren schaken 
- FIDE handboek regels en schaakmaterialen 
- Inclusion on Board 
- Schaken voor mindervaliden en inclusief onderwijs 
- Eerste Nederlandse parkschaakvereniging 
- London Chess Classic 2019 
- Erwin l’Ami in FIDE Chess.com Grand Swiss (Douglas, Isle of Man) 
- Praggnanandhaa wereldkampioen U18 
- Interview met Laszlo Nagy, organisator First Saturday toernooien 
- Lennart Ootes: ‘Chess is a sport and sport is emotion’ 
- FIDE site vernieuwd 
- Correspondentieschaken met NBC 
- Trainen met Afek in Utrecht 

 

 

 
 
Apeldoorners in Hoogeveen Schaaktoernooi 
Het toernooi is van 19 t/m 26 oktober. In de hoofdgroep doen diverse spelers van MuConsult 
Apeldoorn mee: GM Roeland Pruijssers, IM Thomas Beerdsen, IM Nico Zwirs. 
https://www.hoogeveenchess.nl/nl/deelnemers-open-groep  
 

 

 
 
Schaakmatties 
KNSB promoot: https://schaakmatties.nl  

https://www.hoogeveenchess.nl/nl/deelnemers-open-groep
https://schaakmatties.nl/


 

 
 
Neuroscience en leren schaken 
Artikel van psycholoog David Kramaley 
https://www.chessable.com/blog/2017/11/27/beating-magnus-month-training-neuroscience-
learning-chess-much-harder-learning-language 

 

 

 
 

   
 

FIDE handboek regels en schaakmaterialen 
https://www.fide.com/FIDE/handbook/Standards_of_Chess_Equipment_and_tournament_venue.pdf?fbclid=I
wAR1xTA6apyS-bvx5QsaonPjn05_Qc62757SisCDJjCJ9J0UXLSiYPGn80mI  
 

 

 
 

 
 
Inclusion on Board 
https://londonchessconference.com/inclusion-on-board 

https://www.chessable.com/blog/2017/11/27/beating-magnus-month-training-neuroscience-learning-chess-much-harder-learning-language
https://www.chessable.com/blog/2017/11/27/beating-magnus-month-training-neuroscience-learning-chess-much-harder-learning-language
https://www.fide.com/FIDE/handbook/Standards_of_Chess_Equipment_and_tournament_venue.pdf?fbclid=IwAR1xTA6apyS-bvx5QsaonPjn05_Qc62757SisCDJjCJ9J0UXLSiYPGn80mI
https://www.fide.com/FIDE/handbook/Standards_of_Chess_Equipment_and_tournament_venue.pdf?fbclid=IwAR1xTA6apyS-bvx5QsaonPjn05_Qc62757SisCDJjCJ9J0UXLSiYPGn80mI
https://londonchessconference.com/inclusion-on-board


 

 
 
Schaken voor mindervaliden en inclusief onderwijs 
https://mailchi.mp/77157f6dd8e5/schaken-voor-het-inclusief-onderwijs?e=4d5c876b14 
 

 

 
 
Eerste Nederlandse parkschaakvereniging 
https://www.regioleidscherijn.nl/2019/09/26/eerste-nederlandse-parkschaakvereniging  
 

 

 
 

London Chess Classic 2019 
https://www.londonchessclassic.com  
 

 

 
 
Erwin l’Ami in FIDE Chess.com Grand Swiss (Douglas, Isle of Man)  
MuConsult Apeldoorn speler GM Erwin l’Ami speelt in het FIDE Chess.com toernooi in Isle of Man. 
https://www.schaaksite.nl/2019/10/10/fide-chess-com-grand-swiss-douglas-isle-of-man 
 

https://mailchi.mp/77157f6dd8e5/schaken-voor-het-inclusief-onderwijs?e=4d5c876b14
https://www.regioleidscherijn.nl/2019/09/26/eerste-nederlandse-parkschaakvereniging
https://www.londonchessclassic.com/
https://www.schaaksite.nl/2019/10/10/fide-chess-com-grand-swiss-douglas-isle-of-man


 

 
Praggnanandhaa in Apeldoorn (uiterst rechts) 

 
Praggnanandhaa wereldkampioen U18 
GM Rameshbabu Praggnanandhaa is wereldkampioen onder 18 geworden. 
https://en.chessbase.com/post/praggnanandhaa-and-polina-dominate-world-youth-2019  
Interview: https://www.youtube.com/watch?v=eInn6LlEpKE  
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Rameshbabu_Praggnanandhaa 
Praggnanandhaa in Schaakweek Apeldoorn, nieuwsbrief 78: 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2078%20-%2028%20juni%202018.pdf  
Tata 2017 partij en analyse Thomas Beerdsen – Praggnanandhaa: 
https://www.youtube.com/watch?v=OTjjaIx5WeY&t=92s  
 

 

 
Lazlo Nagy 

 

Interview met Laszlo Nagy, organisator First Saturday toernooien 
Interview door Victor Neustroev: 
https://www.youtube.com/watch?v=2yPn52_wqR8&feature=youtu.be 
http://www.firstsaturday.hu  

https://en.chessbase.com/post/praggnanandhaa-and-polina-dominate-world-youth-2019
https://www.youtube.com/watch?v=eInn6LlEpKE
https://en.wikipedia.org/wiki/Rameshbabu_Praggnanandhaa
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2078%20-%2028%20juni%202018.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2078%20-%2028%20juni%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OTjjaIx5WeY&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=2yPn52_wqR8&feature=youtu.be
http://www.firstsaturday.hu/


 

 
 

Lennart Ootes: ‘Chess is a sport and sport is emotion’ 
https://en.chessbase.com/post/chess-is-a-sport-and-sport-is-emotion-an-interview-with-chess-
photographer-lennart-ootes 
 

 

 
 

FIDE site vernieuwd 
https://fide.com  

https://en.chessbase.com/post/chess-is-a-sport-and-sport-is-emotion-an-interview-with-chess-photographer-lennart-ootes
https://en.chessbase.com/post/chess-is-a-sport-and-sport-is-emotion-an-interview-with-chess-photographer-lennart-ootes
https://fide.com/


 

 
 

Correspondentieschaken met NBC 
www.correspondentieschaken.nl 
 

 

 
 

Trainen met Afek in Utrecht 
https://www.facebook.com/search/top/?q=afek&epa=SEARCH_BOX 

http://www.correspondentieschaken.nl/
https://www.facebook.com/search/top/?q=afek&epa=SEARCH_BOX


Trainingsmateriaal 
 

- Chess Tutor demo’s downloaden 
- Chessable Publishing Schedule 2019 
- Joesoepov cursus via Chessable 
- Chesser demoboard 
- Game of the Week: Radjabov vs Ding 
- The Evolution of Chess Theory (Part 1) 
- Shirov did it again 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 
 

Chess Tutor demo’s downloaden 
http://nl.chesstutor.eu/download 
Homepage: http://nl.chesstutor.eu  
 

 

 
 

Chessable Publishing Schedule 2019 
https://www.chessable.com/discussion/thread/58883/official-chessable-publishing-schedule-2019  
 

 

 
 

Joesoepov cursus via Chessable 
https://www.chessable.com/the-fundamentals-2-boost-your-
chess/course/14534/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boost-your-
chess-3&utm_term=yusupov 

http://nl.chesstutor.eu/download
http://nl.chesstutor.eu/
https://www.chessable.com/discussion/thread/58883/official-chessable-publishing-schedule-2019
https://www.chessable.com/the-fundamentals-2-boost-your-chess/course/14534/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boost-your-chess-3&utm_term=yusupov
https://www.chessable.com/the-fundamentals-2-boost-your-chess/course/14534/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boost-your-chess-3&utm_term=yusupov
https://www.chessable.com/the-fundamentals-2-boost-your-chess/course/14534/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boost-your-chess-3&utm_term=yusupov


 

 
 
Chesser demoboard 
https://www.youtube.com/watch?v=ef1M5YAci1M&feature=youtu.be 
Chesser demoboard is an easy tool to use for chess lessons. You can save all the positions and puzzles 
you wish to use during your chess lessons. Look how easy it is to mark fields and draw different 
arrows. ps this lesson was about finding as many checkmates as possible. www.chesser.nl  
 

 

 
 
Game of the Week: Radjabov vs Ding 
Met informatie over wekelijkse Chessbase uitzendingen van IM Merijn van Delft. 
https://en.chessbase.com/post/the-game-of-the-week-2019-40  

 

 
 
The Evolution of Chess Theory (Part 1) 
https://en.chessbase.com/post/britannica-the-development-of-chess-theory 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ef1M5YAci1M&feature=youtu.be
http://www.chesser.nl/
https://en.chessbase.com/post/the-game-of-the-week-2019-40
https://en.chessbase.com/post/britannica-the-development-of-chess-theory


 

 
 
Shirov did it again 
Partij in ronde 2 Isle of Man 
https://twitter.com/FIDE_chess/status/1182725301366919174 
Eerder loperoffer Topalov – Shirov, Linares 1998:  
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1143956  
 

 

 
 
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://twitter.com/FIDE_chess/status/1182725301366919174
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1143956
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  
 

 
 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
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/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/


                                                        
 
Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs)                                 Masterclasses 
www.schaken-en-autisme.nl          www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
  

 
Kalender en sites  

- 19 -26 oktober Hoogeveen Schaaktoernooi 2019 www.hoogeveenchess.nl  
- 3 november Masterclass IM David Miedema  
- 10-16 november deelname MuConsult Apeldoorn aan EK clubteams Montenegro 

http://chess-results.com/tnr462794.aspx?lan=1 
- 24 november Masterclass IM Max Warmerdam 
- 15 december Masterclass IM Manuel Bosboom 
- 31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn 
- 8 februari 2020 ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl 
- 22 maart 2020 MSA training 

 
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  

 
 

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020 
Ronde 2: zaterdag 2 november 2019 alle klassen 
Ronde 3: zaterdag 23 november 2019 alle klassen 
Ronde 4: zaterdag 14 december 2019 alle klassen 
Ronde 5: zaterdag 1 februari 2020  alle klassen 
Ronde 6: zaterdag 7 maart 2020  alle klassen 
Ronde 7: zaterdag 28 maart 2020  alle klassen 
Ronde 8: zaterdag 18 april 2020  alle klassen 
Ronde 9: zaterdag 16 mei 2020  4e klasse en hoger 

 

Speeldata Apeldoornse scholencompetitie 2019-2020   
Pupillen (t/m groep 6): dinsdagen 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei. 
Aspiranten: dinsdagen 26 november, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei. 

 

 
 
Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten  

http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.hoogeveenchess.nl/
http://chess-results.com/tnr462794.aspx?lan=1
http://schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html
https://www.schaaksite.nl/category/kranten


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  
Schaakstad Apeldoorn jeugd: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd  
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 
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.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 
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
Apeldoorn Apes: 
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   
Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club 
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour 
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com 

 

 
 
 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://plus.google.com/+schaakstad
https://twitter.com/Schaakstad
https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schakenregenboog.nl/
http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.sv-deschakel.nl/
http://www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://www.schaakweek.nl/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://nkschakenspeciaal.nl/
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TUUR1
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
https://twitter.com/ApesApeldoorn
https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
https://www.prochessleague.com/


Meer schaaksites 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-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.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
Chessbase live: https://live.chessbase.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  
https://live.followchess.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 
http://www.chesshistory.com/winter/index.html 
www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com  (pgn’s van partijen downloaden) 
https://www.chess-site.com 
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu  
 
Duits 
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
https://www.deutsche-schachjugend.de 
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal) 
 
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  
 
Eindspelstudies 

ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl  
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Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  
https://www.raindroptime.com 

http://www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl/
https://www.newinchess.com/
https://www.schaakbond-winkel.nl/
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