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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. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 115 
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 403 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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www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices  
Expected in May (Europe) and June (United States) 
 

Boek IM Merijn van Delft: Mastering Positional Sacrifices 

Most chess games of beginners and post-beginners are decided by fairly straightforward tactics. 
Anyone who wants to progress beyond this level and become a strong club player or a candidate 
master, needs to understand that somewhat mysterious-looking resource, the positional sacrifice.  
 
International Master Merijn van Delft has studied and loved positional sacrifices for as long as he can 
remember. This non-forcing tool is not just a surprising and highly effective way of creating a decisive 
advantage during a game. Positional sacrifices are also instruments of superior beauty. 

Van Delft has created a unique thematic structure for all types of positional sacrifices. He shows the 
early historical examples, explains which long-term goals are typical for each fundamental theme and 
presents lots of instructive modern examples. He then concentrates on those sacrifices that have 
become standard features of positional play. Solving the exercises he has added will further enhance 
your skills. 

Playing a positional sacrifice will always require courage. Merijn van Delft takes you by the hand and 
not only teaches the essential technical know-how, he also helps you to recognize the opportunities 
when to take the plunge. Mastering Positional Sacrifices is bound to become a modern-day classic. 
 
Merijn van Delft is an International Master from the Netherlands. He has been a chess trainer for 
more than two decades and created instructional material both online and offline. 

http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices


 
Schaken voor vier. 

 
 

 
Joran versus Lucas. Hidde geeft commentaar: ‘Wat is je plan?’ 

 
 



Schaakschool Het Bolwerk: YouTube kanaal IM Greg Shahade 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
 
Besproken onderwerpen 8 januari 
 
Groep 1 

- Chessmatec 
- Chess Course game 12, 13 
- Partij spelen op DGT bord gameviewer Jessica - Mika 8jan2020 
- Schaken voor vier 

 
Groep 2   

- Tutor 2 H13 oefeningen 
- Samen partij tegen Lichess  
- Solitaire chess 21 t/m 24 
- Koningsgambiet 2 
- Tata toernooi 

 
Groep 3  

- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz gameviewer Joran - Lucas 8jan2020  
- Tutor 3 H14 oefeningen + theorie sleutelvelden 
- Site Tata Steel Chess  https://www.tatasteelchess.com  
- YouTube kanaal IM Greg Shahade www.youtube.com/user/GregShahadechess  
- Partijquiz 1 Lucas Smid 
- Zelf Lichess account aanmaken  
- Samen partij tegen Lichess 

 
 
 
 

 
Hertog van Gelre. Simultaan. (foto’s Marijke Weller) 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=X7DhOc+S49yifmFNYKIl5/KsCFP0tSkJzWlRG3kXXmK+QJbJaFnk3iZLUgephY4y
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=u6ynXiEc38Gkng7GD2XYizU3kUY5hGlF2GA9GMahKTibN0r8zTTjn7uzomA5vg3g
https://www.tatasteelchess.com/
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Hertog van Gelre simultaan.  
 
 

 
De Zevensprong. Chantal versus Seth. 
 
 
 



 
De Bouwhof – De Touwladder. Mees versus Silvan. 
 
 

Partijen op scholen  
 
Hertog van Gelre: Hidde + Jolien vs Karel  gameviewer Hidde Jolien vs Karel   
Het Woudhuis: William -  Sten  gameviewer William vs Sten 
Pallas Athene: Bryan – Krijn  gameviewer Bryan vs Krijn  
De Bouwhof – De Touwladder: Mees – Silvan gameviewer Mees - Silvan  
De Zevensprong: Chantal – Seth  gameviewer Chantal - Seth 
 
 

 
Schoolschaaklessen: Schaken is leuk en maakt je slimmer 
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.  
 
Elke les spelen twee kinderen om de beurt op een DGT-bord. Dat registreert de partijen. De volgende 
les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Regelmatig publiceren we de 
partijen via een gameviewer.  
 
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  
 
De eerste lesseries van vijftien lessen zijn bij diverse scholen bijna afgelopen. 
Er volgen aansluitend nieuwe series van vijftien lessen. 
Een serie kost 75 euro, inclusief app Chessmatec. Nieuwe leerlingen krijgen boekje ‘Ik leer schaken’. 
Omdat het workshopachtige lessen zijn, kunnen zowel beginners als gevorderden meedoen. 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=N0dtV3YgRlbFTQU0UhhEYkA0U+o/YVOOoUMwn2NMAN6TSCSLfVOwxqaHV6dGVYys
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=RPr+8NyEYPkZA5ybKDv7Bq8NE/yVJUCjJIE5RlpGOsk/ugrD8BmL4MatYr4ORlCT
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=rBOi6GkNIfbH0gQc4kBsyrQSs5k85ufs5XhTQJBm/24ONWn9zlkzuh4+OZu7yIZo
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=FOlyBM1XChp+LXHDObRoLkhaEEXpJPUkbP/PNBtt6nsODdnBNnY9xCBRehMVL+gO
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=RIusmmJQeco3fv4QR5/xqOKX/6ICvs3O4EPWYhhwocqRCsYYYRs9UM8ukcfvDgHY
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
 

Boek Schoolschaken 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken   
Het boek verschijnt dit jaar in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.  
Met update over wetenschap en special needs groepen: ADHD, depressie, Down en ziekenhuizen. 

 

 

  
Promotiefilmpje ABKS: promotie ABKS video    
 

ABKS en scholencompetitie 
De tweede ronde van de pupillencompetities is dinsdag 14 januari. 
Een week later spelen de aspiranten. 
Zie voor het schema onderaan in deze nieuwsbrief. 
Het ABKS is 8 februari. 
Alle informatie staat op www.schoolschakenapeldoorn.nl  

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
https://www.youtube.com/watch?v=8x858zqL1gU&feature=emb_logo
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/


 
André Langeslag versus Herre Joostensz. 

 

Schaakles senioren in Het Bolwerk: Schaken op bord voor vier en dam-schaak studie 
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). 
Eind februari start er weer een beginnerscursus van 9.15 – 10.45 uur. Nader bericht volgt. 
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
Lesverslag 2e les tweede semester 8 januari 2020  

- Eind februari weer nieuwe beginnerscursus 
- Schaken op bord voor vier 
- Partij schaken overdag Berry – André (zie link vorige nieuwsbrief) 
- YouTube kanaal IM Greg Shahade, o.a. 200 historische toppartijen: 

https://www.youtube.com/user/GregShahadechess  
- Tata toernooi: https://www.tatasteelchess.com  
- Dam-schaak studie  
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken 

gameviewer partij Harry vs Anneke  
 

 
Damschaakstudie. Zie www.schaaktalent.nl/databanktraining/03schaakkrant_sept2002.pdf 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
https://www.youtube.com/user/GregShahadechess
https://www.tatasteelchess.com/
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=QbaHb2kljD/z1xdoEMh2CefWovdKa0aBFS4takq01ldsB6jEkvFj+5bRj7J/Og52
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/03schaakkrant_sept2002.pdf


 
 

 

 
 
Trainers eerste drie series masterclasses. 
 

     
 
GM Zhaoqin Peng                                              Jeroen Noomen                                                               IM Max Warmerdam  

 
Trainers vierde serie masterclasses. Vierde trainer is eind februari bekend. 



Vierde serie Masterclasses met GM Peng, Noomen en IM Warmerdam 
Er komt een vierde serie Masterclasses van Schaakacademie Apeldoorn.  
Op zondagen van 13 – 16.30 uur (half uur pauze) in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
 
8 maart GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren 
29 maart Jeroen Noomen: Stockfish 
19 april IM Max Warmerdam: Initiatief 
17 mei (mogelijk andere zondag in mei) grootmeester (eind februari bekend) 
 
Deelnemers krijgen vooraf studiewerk en nadien documentatie. 
De masterclasses zijn bedoeld voor schakers vanaf 1800 elo. 
 
Kosten deelname: 
Volwassenen: 100 euro voor vier keer, per enkele masterclass 30 euro 
Jeugd en studenten: 80 euro voor vier keer, per enkele masterclass 25 euro 

 
IM Merijn van Delft coördineert de inhoud van het programma, Karel van Delft de organisatie. 
Aanmelden via Karel van Delft: karel@kvdc.nl  
 

Meer informatie over de masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
 
 
 
 
 

          
 

Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 
 
Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2020 hebben de  41e Open Apeldoornse Jeugdschaak 
Kampioenschappen plaats.  
  
Hoe laat   
Dagelijks van 11.00 tot ongeveer 17.00 uur.  Op je eerste speeldag om 10.30 uur aanwezig i.v.m. 
aanmelding.  Prijsuitreiking: vrijdag 28 februari om ongeveer 17.15 uur  
  
Voor wie   
Alle jeugdschakers geboren in 2000 of later. Jeugdschakers geboren in 2010 of later kunnen ervoor 
kiezen om één dag te spelen in plaats van twee dagen. De groep met deze jeugd-schakers speelt 
alleen op vrijdag 28 februari.  
  
Waar   
Veluws College Mheenpark, Duizendschoon 8, Apeldoorn  
  
Speelduur 
• Kampioensgroep: 3 à 4 partijen per dag, 40 min. p.p.p.p. + 10 sec. per zet  (voor spelers met een 
rating > 1000) 
• Groep voor spelers geboren in 2010 of later: 9 partijen op vrijdag, 15 min. p.p.p.p.  
• Overige groepen: 7 partijen per dag, 20 min. p.p.p.p.   
 

mailto:karel@kvdc.nl
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Indeling 
De groepen worden ingedeeld op basis van rating.  Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-
jeugdrating en de OSBO-jeugdrating.   
  
Prijzen 
Er wordt gespeeld om de titel Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen.  In alle groepen: bekers, 
medailles en een prijs voor het beste meisje in elke groep.  In de hoogste groep bedraagt het 
prijzengeld 50, 30 en 20 euro. Voor de groep met spelers geboren in 2010 of later is er een extra prijs 
per geboortejaar.   
  
Kosten 
€ 10, te betalen op je eerste speeldag bij aanmelding aan de zaal. Spelers geboren in 2010 of later: € 
7 (als je alleen op vrijdag speelt).   
  
Aanmelden  
Via e-mail bij Ed van der Meulen, edvdmeulen@gmail.com, onder vermelding van naam, 
geboortejaar en vereniging (indien van toepassing).  Telefoon: 06 – 4921 3456 (ook tijdens toernooi)   
  
Alle informatie  
inclusief een deelnemerslijst op de site van Schaakstad Apeldoorn onder Jeugd, Toernooien, OAJK: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen  
 
 

 
6e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen 
Op vrijdag 28 februari 2019 wordt in Apeldoorn het zesde Open Nederlands Kampioenschap Schaken 
voor Speciale Doelgroepen gehouden, het NK-G. Met speciale doelgroepen wordt bedoeld: schakers 
die een school voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) of Praktijkonderwijs (PrO) hebben bezocht.   
  
Alle schakers die het leuk vinden om te schaken tegen andere schakers die ook tot de speciale 
doelgroep behoren, worden uitgenodigd aan dit unieke toernooi deel te nemen. Er is geen 
leeftijdgrens.   
Het toernooi bestaat uit zeven speelronden. Het speeltempo is 20 minuten per persoon per partij. De 
indeling is volgens het Zwitserse systeem, zodat iedereen elke ronde een tegenstander krijgt met 
ongeveer dezelfde score. ’s Middags om 17.00 uur is bekend wie de zesde NK-G-schaakkampioen van 
Nederland is!   
Hoewel de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) dit toernooi heeft erkend als officieel NK, 
hoeft een deelnemer niet per se lid te zijn van een Nederlandse schaakvereniging. Deelnemers van 
buiten Nederland dienen aan te geven van welke bond of vereniging ze lid zijn.   
Het zesde NK-G heeft plaats op 28 februari van 9.00–17.00 uur, in het   
Veluws College Mheenpark, Duizendschoon 8, 7322 GZ  Apeldoorn   
  
Aanmelden via e-mail bij Harald van Riessen, riessen@versatel.nl, onder vermelding van naam en 
vereniging (of bond). Aanmelding is mogelijk tot en met 26 februari.   
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Harald van Riessen, 06 – 5115 7912   
  
Informatie en deelnemerslijst, zie site Schaakstad Apeldoorn onder Jeugd, Toernooien, Open NK-G:  
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen  
 
 

mailto:edvdmeulen@gmail.com
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Tony zet mat! 
 
 

  
Tony eerste.  

 
 



 
Hidde met beker, speculaaspop en vaantje 

 

Bekers gewonnen op De Tinnen Soldaat toernooi 
Het ‘De Tinnen Soldaat jeugdtoernooi’ werd zaterdag 4 januari voor de vijftiende keer georganiseerd 
door SV De Cirkel in Ede. Er deden ruim veertig kinderen   mee. Nestor Shirokov won de hoofdgroep.  
De Cirkel is actief op het gebied van jeugdschaak. Twintig volwassen leden geven jeugdtrainingen, 
vertelt Ben Verduyn. Vaak nemen ze kleine groepjes van twee of drie kinderen onder hun hoede. 
Aan het toernooi in Ede namen twee leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn deel.  
Tony Maertzdorf speelde voor het eerst een toernooi. Hij scoorde in de E-groep 7 uit 7. Hidde Weller 
werd derde in de F-groep met 7 uit 9. Na twee nederlagen won hij alle overige partijen.  
Een verslag met foto’s staat op: 
http://www.decirkelede.nl/2020/01/nestor-shirokov-wint-jeugdschaaktoernooi-de-tinnen-soldaat 
 
 

 
Hidde tegen groepswinnaar Tijn. 

http://www.decirkelede.nl/2020/01/nestor-shirokov-wint-jeugdschaaktoernooi-de-tinnen-soldaat


 
IM Thomas Beerdsen rechts voor. Daarnaast IM Stefan Kuipers. (foto organisatie) 

 

IM Thomas Beerdsen snelschaakkampioen OSBO 
IM Thomas Beerdsen is weer snelschaakkampioen van de Oostelijke Schaakbond OSBO. In Arnhem 
bleef hij 4 januari 4,5 punt voor op nummer 2.  Voor een verslag van Erik Wille:  
www.asv-schaken.nl/thomas-beerdsen-met-45-punt-voorsprong-snelschaakkampioen-van-de-osbo 
Zie ook De Gelderlander met filmpje: 
https://www.gelderlander.nl/sport-arnhem/thomas-beerdsen-ongenaakbaar-in-oostelijke-
snelschaakstrijd~a5568b22    
En ASV Facebook: https://www.facebook.com/359112437520276/posts/2557575077673990  
 

 
Terugblik op OSBO snelschaakkampioenschap van Stefan Kuipers via Twitter:  

 
 
 

 
 
Apeldoorners in subtop in Groningen 
Toernooisite: https://chessfestival.nl  
GM Alexandr Fier werd twaalfde, IM Nico Zwirs dertiende en IM Thomas Beerdsen veertiende in 
Groningen. Zwirs scoorde als enige boven zijn rating met een tpr van 2475 (rating 2422).  
Fier raakte met twee verliespartijen in de laatste ronden zijn koppositie kwijt en was niet blij. 
Eindranglijst: https://chessfestival.nl/uitslagen  

 
IM Thomas Beerdsen meldt: ‘Ik had een niet heel erg bijzonder toernooi na een slecht vervolg van 
mijn goede start. De 3e ronde was zeker de mooiste van mijn toernooi dus die partij stuur ik je hierbij 
met wat regels.’  
 
Beerdsen,Thomas (2482) - Krasenkow,Michal (2611) 
23.12.2020 (commentaar Thomas Beerdsen) 
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Pg8-f6 3.Pb1–c3 c7-c6 4.f2-f4 Dd8-b6 [4...Dd8-a5 Had hij tot nu toe elke keer 
gespeeld en had ik dus verwacht. 5.Lf1–d3] 5.Pg1–f3 Lc8-g4 6.a2-a3 Dekt d4 op een indirecte manier. 
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https://www.gelderlander.nl/sport-arnhem/thomas-beerdsen-ongenaakbaar-in-oostelijke-snelschaakstrijd~a5568b22
https://www.gelderlander.nl/sport-arnhem/thomas-beerdsen-ongenaakbaar-in-oostelijke-snelschaakstrijd~a5568b22
https://www.facebook.com/359112437520276/posts/2557575077673990
https://chessfestival.nl/
https://chessfestival.nl/uitslagen


[6.Lf1–e2 Is gebruikelijker, maar ik kende dit verder niet.] 6...e7-e5 [6...Lg4xf3 7.Dd1xf3 Db6xd4?? 
8.Lc1–e3 En nu is veld b4 gedekt en de dame ingesloten.] 7.d4xe5 d6xe5 8.h2-h3 Lg4xf3 9.Dd1xf3 
Pb8-d7 10.Lf1–c4 Db6-c5 11.Lc4-b3 e5xf4 Anders krijg ik de tijd voor f5-g4. 12.Lc1xf4 Pd7-e5 
13.Lf4xe5 Ik geef mijn loperpaar op, omdat de ongelijke lopers me in mijn voordeel leken. 
13...Dc5xe5 14.0–0–0 Lf8-d6 15.Th1–f1 0–0 16.Df3-f5 Ta8-e8 [16...De5xf5 Ruilen zou een pion 
kosten: 17.Tf1xf5 Ld6-e7 18.e4-e5] 17.g2-g4 Te8-e7 18.g4-g5 Pf6-d7 19.g5-g6 Ik probeer zijn 
koningsstelling open te breken. 19...h7xg6 20.Df5xg6 Ld6xa3 Maar nu kan hij wel hier inslaan. 
21.Kc1–b1 [21.b2xa3 De5xc3–+] 21...Pd7-c5 22.Lb3-a2 Gewoon rustig aan de kant gaan werkt hier 
het best. 22...La3-b4? [22...La3xb2 Was waarschijnlijk een betere poging. 23.Td1–d8! (23.Tf1–f5 
Levert een betere versie van de partij op voor zwart. 23...Lb2xc3 24.Tf5xe5 Te7xe5÷) 23...Tf8xd8 
24.La2xf7+ Kg8-h8 25.Tf1–f5 De5xf5 26.Dg6xf5 Te7xf7 27.Df5xf7 Lb2xc3 28.Df7-h5+ Kh8-g8 
29.Dh5xc5±] 23.Tf1–f5 Lb4xc3 24.Tf5xe5 Lc3xe5 25.Td1–f1?! [25.Dg6-f5! Was een mooie truc 
geweest. Ik dreig Lxf7 en e5 is niet te dekken, maar zwart lijkt het te kunnen dekken met: 25...Tf8-e8 
Maar nu volgt een mooie reeks zetten die ik niet had gezien, waarbij ik alsnog de pion win: 26.Td1–
f1! Te8-f8 27.Df5-g5! Tf8-e8 28.Dg5-h5! Te8-f8 29.Tf1xf7+-] 25...Pc5-d7 26.h3-h4 Le5-f6 27.h4-h5 
Kg8-h8 28.Dg6-f5 Tf8-e8 [28...Pd7-e5 29.h5-h6] 29.c2-c3 b7-b6 30.Tf1–d1 Pd7-f8 31.h5-h6 Te7xe4 
32.La2xf7 Te4-e5 33.Df5-g4 Te5-g5 34.Dg4-f3 Te8-e7 35.Lf7-b3 Te7-d7 36.Td1xd7 [36.Td1–h1 Was 
nog beter geweest, maar mijn zet was ook voldoende.] 36...Pf8xd7 37.Df3xc6 Pd7-c5 38.Dc6-e8+ 
Kh8-h7 39.Lb3-c2+ 1–0 
 
Gameviewer partij Beerdsen - Krasenkow  
 

 
 
 
 

 

 
 

Anand and Beerdsen Analyze Their Game | Post-Game Chess Analysis   
Partij 8 december 2019 Bundesliga/ 
https://www.youtube.com/watch?v=MmqZMuXsbHA&list=WL&index=19 
gameviewer partij Anand - Beerdsen  
Zie ook nieuwsbrief 113. 
 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=bm+dDsrIDl997vIEtPog25XngGr0vW4ksFCCNBIvs9E7nSXt1Eryzl3LyvLGoArV
https://www.youtube.com/watch?v=MmqZMuXsbHA&list=WL&index=19
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=jHepX6aGNZsOekesy8ow+Tf8YqwB7sK2Z8ZwhuGDmYM1b015I2VX6kmy2ZnFtRUK


 
 

Correspondentiepartijen 
Paul Tulfer meldt: 
 
Wie geïnteresseerd is in correspondentiepartijen kan veel materiaal vinden op de site van de 
internationale correspondentieschaakbond ICCF, zie www.iccf.com. Als je daar naar het item ‘Tables 
and results’ gaat, kun je van alle lopende toernooien de beëindigde partijen downloaden, mits er in 
dat toernooi ten minste 10 partijen beëindigd zijn. Ook de partijen van alle afgesloten toernooien zijn 
daar te vinden. Kijk bijv. eens naar de partijen uit de finale van het 30e WK: 
https://www.iccf.com/event?id=66745 
Op de homepage van de ICCF staat ook een aantal promotiepartijen en via ‘Live games’ zijn 20 
lopende partijen te volgen. 
Ben je lid van de Nederlandse Bond van Correspondentieschakers (www.correspondentieschaken.nl) 
dan kun je na het inloggen op de site van de ICCF aan het begin van elke maand alle beëindigde 
partijen van de voorgaande maand downloaden via het item ‘ICCF Games Archive’, dat voor niet-
leden niet zichtbaar is. In dat archief is ook een totaalbestand te vinden over alle achterliggende 
jaren en er zijn jaarbestanden vanaf 2015. 
De Olympiade-cyclus is weer begonnen. In de finale van de 21e Olympiade speelt het Nederlandse 
team (zes spelers) tegen de 12 andere landen die zich hebben gekwalificeerd. Ik speel voor 
Nederland aan het derde bord. De indeling is hier te vinden: https://www.iccf.com/event?id=83159 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.iccf.com/
https://www.iccf.com/event?id=66745
http://www.correspondentieschaken.nl/
https://www.iccf.com/event?id=83159


TCEC 17 van start & de strijd tussen Leela en Stockfish 
Jeroen Noomen meldt: 
 
Op 1 januari begint het 17e seizoen van TCEC. Het begin heeft even op zich laten wachten door een 
hardware upgrade. Vanaf seizoen 17 worden de partijen verspeeld op een systeem met 88 cores en 
176 threads. Ook de GPU's krijgen nog een upgrade, om de neurale netwerk engines een eerlijke 
kans te geven tegen de alpha beta engines.  
 
Het formaat van het toernooi is ook aangepast aan de nieuwe situatie. Zo zal o.a. de Premier Division 
worden uitgebreid naar 10 engines. De volledige informatie kunt u hier lezen: 
 
http://www.chessdom.com/tcec-s17-detailed-information  
 
TCEC live volgen kan zoals altijd weer via de volgende link: 
 
https://tcec-chess.com/# 
 
Ik ga ervan uit dat deze keer de superfinale weer zal gaan tussen Stockfish en Leela Chess Zero. Al zal 
de laatste wel moeten oppassen voor concurrentie van AllieStein, de vorige superfinale finalist.  
 
Stockfish vs de neurale netwerken 
Leek de strijd twee TCEC's geleden nog in het voordeel van neurale netwerk engines te gaan 
uitvallen, op dit moment is dat helemaal niet zeker meer. De progressie van Stockfish is duidelijk 
beter dan die van Leela. De huidige netwerkgrootte blijkt toch aan een plafond te zitten, zodat het 
Leela team bezig is over te schakelen naar een groter netwerk. Het zal echter nog wel de nodige tijd 
gaan vergen voordat dit nieuwe netwerk op het niveau van Stockfish zit en daar qua speelsterkte 
overheen gaat. 
 
Diverse toernooien en matches tonen aan dat Stockfish en Leela momenteel zeer dicht bij elkaar 
liggen. De ene keer wint Leela met klein verschil, de andere keer Stockfish. Het door ChessBase 
uitgebrachte Fat Fritz (gebaseerd op Leela Chess Zero) kan voorlopig nog niet tippen aan de 
speelsterkte van Leela en Stockfish. Een match tussen Stockfish en Fat Fritz met de TCEC 16 
superfinale openingen eindigde in een duidelijke overwinning voor Stockfish (score 55%).  
 
Mocht de superfinale van TCEC 17 inderdaad tussen Stockfish en Leela gaan, dan verwacht ik een 
spannende strijd met kleine verschillen. De superfinale staat gepland voor eind maart, dus we 
moeten nog even geduld hebben. In elk geval lijkt zeker dat Leela's grotere netwerk tegen die tijd 
nog niet voldoende speelsterkte zal hebben. 
 
 

Gameviewers van partijen tussen Leela en Stockfish.  
Openingen van TCEC superfinale zijn door Jeroen Noomen uitgekozen. 
 
Leela - Stockfish 50-50  (TCEC 9 superfinale openingenset) 
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=iaXjJYHv5L/nbth32nU13R2j2lI3F4CZDfZO5A3lP
Iuv4hzv7rT7kE0qKgjRR6sR 
 
Stockfish - Leela 51-49   (TCEC 12 superfinale openingenset)  
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=HIieowCYh0EeFVVrQQ3IznUo1d/dpMPB+5DH
OEeXn+RIqstLkYhHKfgg5Qco/6CO 
 
Leela - Stockfish 53,5-46,5   (TCEC 16 superfinale openingenset)  
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=d4opQe0bkbk/IkHIC6wCXtgRjWGxzqZKny7Rk
CmDJ+esmobZc1lisJEJr+4cGPNh  
 

 

http://www.chessdom.com/tcec-s17-detailed-information/
https://tcec-chess.com/#/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=iaXjJYHv5L/nbth32nU13R2j2lI3F4CZDfZO5A3lPIuv4hzv7rT7kE0qKgjRR6sR
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=iaXjJYHv5L/nbth32nU13R2j2lI3F4CZDfZO5A3lPIuv4hzv7rT7kE0qKgjRR6sR
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=HIieowCYh0EeFVVrQQ3IznUo1d/dpMPB+5DHOEeXn+RIqstLkYhHKfgg5Qco/6CO
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=HIieowCYh0EeFVVrQQ3IznUo1d/dpMPB+5DHOEeXn+RIqstLkYhHKfgg5Qco/6CO
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=d4opQe0bkbk/IkHIC6wCXtgRjWGxzqZKny7RkCmDJ+esmobZc1lisJEJr+4cGPNh
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=d4opQe0bkbk/IkHIC6wCXtgRjWGxzqZKny7RkCmDJ+esmobZc1lisJEJr+4cGPNh


   
WK rapid 2019. Aronian geeft schaak met Db7.                           
 
 

 
Groningen 2019. Pachter blundert. Zwirs speelt Pxe5. 

 

Quote: ‘Errare humanum est’ 
Vergissen is menselijk. 
Prof. cognitieve psychologie IM Fernand Gobet bespreekt fouten en oorzaken in schaakpartijen in 
een hoofdstuk van zijn boek 'The Psychology of Chess'. 
Zie https://thepsychologist.bps.org.uk/errare-humanum-est.  
Een categorie verklaringen die hij niet noemt in dit hoofdstuk zijn cognitive biases, ofwel structurele 
denkfouten. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases.   
 
 

https://thepsychologist.bps.org.uk/errare-humanum-est
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
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Apeldoorners in Tata Steel Chess Tournament 
Wijk aan Zee. Van 10 - 26 januari. Gratis toegang. Partijen topspelers live op internet. 
Site https://www.tatasteelchess.com 
 
In Master groep GM Magnus Carlsen, GM Fabiano Caruana en GM Anish Giri. 
In Challenger groep IM Max Warmerdam. 
In Qualifiers groep IM Thomas Beerdsen en IM Nico Zwirs. 
 
Alle deelnemers tienkampen en vierkampen (waaronder handvol Apeldoorners) 
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/tournaments/2020/players  
 

 
 

 
 
Tata journalistentoernooi 
Van 16 t/m 19 januari in een van de kleine zaaltjes in De Moriaan.  
Zaaltje kan per dag verschillen. Dat is bij de receptie bekend. 
Deelnemers:   
Peter Boel, Cees Visser, J. Hans Berrevoets, Kees Vreeken, Jan Willem van Thiel, Karel van Delft, Kees 
Jongsma, Jaap de Berg, Gerard Bons, Harry Peters, Peter van den Belt, Carl Hoekstra, Renzo Verwer, 
Wim Meijer, Erik Bouwmans, Huub Elzerman, Jeroen van den Belt, Bart Stam, Benno de Jongh, Jan 
Bey, Henk Waninge, Ruben Acohen, René Nijland. 

https://www.tatasteelchess.com/
https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/tournaments/2020/players


 

 
 
Boekwinkel New In Chess Tijdens Tata 
https://www.newinchess.com 
 

 

 

https://www.newinchess.com/


 
 
VN: Wereldschaakdag 20 juli  
De Verenigde Naties heeft 20 juli uitgeroepen tot ‘Wereldschaakdag’. 
Dat is gebeurd op voorstel van Armenië. 
Zie voor meer informatie de Nederlandse editie van de nieuwsbrief van First Rank: 
https://mailchi.mp/09303f61551b/nog-meer-over-vrouwenemancipatie?e=0d43817265  
Meer informatie staat op Schaaksite.nl: 
www.schaaksite.nl/2020/01/09/verenigde-naties-roept-20-juli-uit-tot-jaarlijkse-wereldschaakdag/#  

 

 

 
 
GM Roeland Pruijssers in Guatemala 
Zie de site van Schaakstad Apeldoorn:  
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/01/08/roeland-pruijssers-in-guatemala  
Partijen live te volgen. 
De deelnemende grootmeesters Alfonso Romero Holmes (Spanje) en Ilja Zaragatski hebben in het 
verleden ook voor Apeldoorn gespeeld. 

 

 

 
 
Mensen die schaken 
https://chess.mulder.at/samer-aus-nassiriya-irq  
Motto wereldschaakbond FIDE: Gens Una Sumus (wij zijn één volk). 

https://mailchi.mp/09303f61551b/nog-meer-over-vrouwenemancipatie?e=0d43817265
http://www.schaaksite.nl/2020/01/09/verenigde-naties-roept-20-juli-uit-tot-jaarlijkse-wereldschaakdag/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/01/08/roeland-pruijssers-in-guatemala
https://chess.mulder.at/samer-aus-nassiriya-irq


 

 
DeepMind AI kan meer dan schaken: borstkankeranalyse  
https://twitter.com/demishassabis/status/1212506079944417280 
https://deepmind.com/research/publications/International-evaluation-of-an-artificial-intelligence-
system-to-identify-breast-cancer-in-screening-mammography  

 

 

 
 
Update Chess games links Lars Balzer 
Lars Balzer meldt: 
You now get the information about an update of my chesspage, the linkcollection to free 
downloadable chessgames: http://www.chessgameslinks.lars-balzer.info  
Some links have been added or updated (marked with small red and green images).  
 

 

 
 
Schaken voor jeugd in Duisburg 
Truus Boogaard-Koenen meldt: 
Van 16-21 juli a.s. organiseert de FISEC-FICEP een groot sportevenement in Duisburg -Duitsland.  Dit 
jaar zal daar ook een schaakcompetitie op het programma staan. 
Dit evenement is bedoeld voor jongeren geboren in 2003-2004-2005. Mogelijk heb je belangstelling 
om deel te nemen. 
Meer informatie over het evenement vind je op de website https://www.ffgames2020.com en 
specifiek over schaken https://www.ffgames2020.com/index.php/regulations/chess 
Vanuit Nederland is de Stichting Internationale Schoolsport (SIS) verantwoordelijk voor het 
samenstellen van verschillende ploegen. In het verleden namen al vele sporters deel vanuit 
zwemmen, atletiek, volleybal, voetbal, handbal. We zouden het leuk vinden ook schakers aan de 
ploeg toe te voegen.  
Wil je meer concrete informatie over aanmelding en kosten, stuur dan een mail naar 
rttruus@gmail.com   
Truus Boogaard-Koenen, coördinator FISEC-inschrijving 
 

https://twitter.com/demishassabis/status/1212506079944417280
https://deepmind.com/research/publications/International-evaluation-of-an-artificial-intelligence-system-to-identify-breast-cancer-in-screening-mammography
https://deepmind.com/research/publications/International-evaluation-of-an-artificial-intelligence-system-to-identify-breast-cancer-in-screening-mammography
http://www.chessgameslinks.lars-balzer.info/
https://www.ffgames2020.com/
https://www.ffgames2020.com/index.php/regulations/chess
mailto:rttruus@gmail.com


Trainingsmateriaal 
 

- Reuben Fine Thirty Rules of Chess 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Reuben Fine Thirty Rules of Chess 
https://katychess.wordpress.com/2016/04/28/reuben-fines-30-rules-of-chess  
 

 
Reuben Fine: psychiater en wereldtopper. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Reuben_Fine  

 

 
 
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://katychess.wordpress.com/2016/04/28/reuben-fines-30-rules-of-chess/
https://en.wikipedia.org/wiki/Reuben_Fine
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/


 

Vierde MSA training Engelse Aanval 
MSA training 4 voor jeugdspelers vindt plaats op zondagmiddag 22 maart 2020 in Denksportcentrum 
Apeldoorn (12.30 – 17.30 uur). MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse. 
Thema van de training is de Engelse aanval: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3. 
Dit is een mooi universeel wapen voor wit tegen het Siciliaans (f3/Le3/Dd2/0-0-0/g4 en aanvallen). 
Trainer is IM Merijn van Delft. Hij geeft een inleiding. Daarna spelen duo’s twee rapidpartijen van 30 
minuten per persoon tegen elkaar. Na iedere partij volgt commentaar. De training eindigt met een 
simultaan. Deelnemers krijgen na afloop documentatie. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl). 
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating. 
Meer informatie over MSA: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
 

Kalender en sites   

- 10 – 26 januari 2020 Tata Steel Chess 2020 https://www.tatasteelchess.com 
- 16 t/m zondag 19 januari 2020 Tata Steel Chess journalistentoernooi. 
- 22 januari – schoolschaaktoernooi gemeente Ede 
- 29 januari schoolschaaktoernooien gemeente Amersfoort (plus enkele dagen nadien) 

www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=548  
- 31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn (datum onder voorbehoud) 
- 8 februari 2020 ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl 
- 9 februari 1e Deventer Kroeg-Lopers schaaktoernooi www.dsgpallas.nl/nieuwsdet.php?id=58 
- 22 februari Veenendaal 8e Martien Rood toernooi, folder zie ook onder aan deze nieuwsbrief 

https://veenendaalvsv.com/martien-rood-jeugdtoernooi  
- 27 en 28 februari Maatschap Pruijssers 41e Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen 

www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen 
- 28 februari 6e Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen  
- 29 februari Rapid toernooi De Zeven Pionnen www.de7pionnen.nl  
- 8 maart Masterclass GM Zhaoqin Peng: pionnenstructuren 
- 22 maart 2020 Vierde MSA training Engelse Aanval Denksportcentrum Apeldoorn 

www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
- 29 maart Masterclass Jeroen Noomen: Stockfish 
- 19 april Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief 

 
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   
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-2020.html 
 

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
https://www.tatasteelchess.com/
http://www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=548
http://schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.dsgpallas.nl/nieuwsdet.php?id=58
https://veenendaalvsv.com/martien-rood-jeugdtoernooi
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
http://www.de7pionnen.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
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
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html


Speeldata KNSB - competitie 2019-2020 
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 

 
 

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

 
 

Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd 
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 
Open NK G voor speciale doelgroepen 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen 
 
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
IM 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 
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com 
 
IM Max Warmerdam 
https://www.twitch.tv/xamax2000 
 
IM Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
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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 

 

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 
www.chessity.com  
 
Engels 
www.chess24.com  
www.chess.com, www.chess.com/tv  
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  
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Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3  
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com 
 
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) 
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder 
 
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  
 
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
 
Eindspelstudies 
ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl  

 

Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  (tweedehands) 
https://www.raindroptime.com 
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