
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 116 – 23 januari 2020 
 
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. 

 

 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Nico Zwirs en IM Thomas Beerdsen in Qualifiers toernooi Tata Steel Chess Tournament. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 116 
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 405 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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GM Peter Leko en IM Sopiko Guramishvili bespreken IM Stefan Beukema – IM Thomas Beerdsen. 
Video: https://youtu.be/43UEWBezmUs?t=4190 
Partij in gameviewer:  gameviewer partij Stefan Beukema - Thomas Beerdsen 22jan2020 Tata  
 
Beukema, Stefan (2389) - Beerdsen,Thomas (2495) 
Wijk aan Zee Wijk aan Zee (6.2), 22.01.2020 
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 e7-e6 3.d2-d3 Pb8-c6 4.g2-g3 Pg8-f6 5.Lf1–g2 d7-d5 6.e4-e5 Pf6-d7 7.Dd1–e2 Lf8-e7 8.0–0 g7-g5 
9.h2-h3 h7-h5 10.g3-g4 h5xg4 11.h3xg4 f7-f5 12.e5xf6 Pd7xf6 13.Pf3xg5 Pc6-d4 14.De2-d1 Pf6xg4 15.c2-c3 Le7xg5 
16.c3xd4 Lg5xc1 17.Dd1xc1 Dd8-c7 18.f2-f4 Dc7-h7 19.Tf1–e1 Dh7-h2+ 20.Kg1–f1 Dh2-g3 21.Te1–e2 Pg4-h2+ 22.Kf1–g1 
Ph2-f3+ 23.Kg1–f1 Th8-h1+ 24.Lg2xh1 Dg3-g1# 0–1 
 
Partijen eerste zes ronden Qualifiers: gameviewer eerste zes ronden qualifiers 

 

 
Kinderen van basisschool De Zevensprong hebben de partij IM Stefan Beukema – IM Thomas Beerdsen met Karel van 
Delft besproken. Thomas Beerdsen woont bij hen in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen. Via stemming bleek dat 100 
procent van de zestien kinderen Thomas uitnodigt om een keer bij hen langs te komen. (foto Phileine) 

https://youtu.be/43UEWBezmUs?t=4190
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=EpdXLL7Te6iuwTRoODj6DJQ2eKWBV6EQfyd5KFBwDa9e7rQBniGA5wgoSYcHReOs
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=UsDcZ0C0F8k67lMeK1lUciERTCYF4/drBgqP+Q2ggYPgMv4SEB/O2hH8jX4Y+Ov


 
 
Video Karel van Delft met toernooi impressies en NK journalisten: 
https://www.youtube.com/watch?v=zvPzjEHqQpk&feature=youtu.be  

 

 
IM Nico Zwirs gaat na zes ronden aan kop in de Qualifiers groep.  

 

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


 
GM Erwin l’Ami en IM Max Warmerdam. 

 
 

 
IM Yochanan Afek (rechts). 

 
 



 
Theo Visschedijk in de tienkampen. 
 

 

 
Advies van IM Merijn van Delft in de boekhandel van New in Chess: e4 aantasten met …d5. 
 



 
GM Erwin l’Ami (links) versus GM Jan Smeets. 
 
 

 
MuConsult Apeldoorn captain IM Max Warmerdam in de Challengers (rechts). 
 



 
Véronique Hijl en Ed van der Meulen op bezoek bij Merijn van Delft in de New In Chess winkel in café De Zon. 
 

 

 
El Pais journalist en FIDE education advisor FM Leontxo Garcia kijkt naar analyse grootmeesters Firouzja en Xiong. 

 
 



Apeldoorners in Tata Steel Chess Tournament 
In de Challengers groep staat MuConsult Apeldoorn speler GM Erwin l’Ami tweede na zes ronden. 
Teamgenoot IM Max Warmerdam is hekkensluiter. 
De Stentor verhaal over Max Warmerdam  
https://www.destentor.nl/regiosport/max-warmerdam-van-schaakstad-apeldoorn-debuteert-in-het-
walhalla~af4136f5 
In de Qualifiers groep staat MuConsult Apeldoorn speler IM Nico Zwirs eerste, met vijf uit zes. 
Teamgenoot IM Thomas Beerdsen volgt op een punt. Ze moeten nog tegen elkaar spelen. 
In diverse groepen spelen meer Apeldoorners. 
Zie de toernooisite https://www.tatasteelchess.com of https://www.schaakstad-apeldoorn.nl 
IM Merijn van Delft speelt niet mee, hij verkoopt schaakboeken voor New In Chess in café De Zon. 
 
 

 
FM Peter Boel krijgt de kampioenstrofee van Tata Steel spokesman Robert Moens. 

 

 
Peter Boel (links) versus René Nijland. 

 

https://www.destentor.nl/regiosport/max-warmerdam-van-schaakstad-apeldoorn-debuteert-in-het-walhalla~af4136f5/
https://www.destentor.nl/regiosport/max-warmerdam-van-schaakstad-apeldoorn-debuteert-in-het-walhalla~af4136f5/
https://www.tatasteelchess.com/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/


Video met beelden NK journalisten: https://youtu.be/43UEWBezmUs?t=4190 

 

NK journalisten gewonnen door FM Peter Boel 
Het 31e NK journalisten tijdens het Tata Steel Chess Tournament is gewonnen door FM Peter Boel.  
Peter Boel meldt: 
 
Nummer 13 
Het jaarlijkse NK Journalisten bij het Tata Steel-toernooi heeft altijd het karakter van een reünie, 
maar er wordt fanatiek gespeeld om de titel en het fraaie stalen beeld – voordat we gezamenlijk de 
kroeg opzoeken. Na zeven ronden in vier dagen was er vorig jaar nog een barrage nodig tussen vier 
koplopers, en daarin bleef Benno de Jongh uit Groningen mij voor. Dit jaar ging ik dus extra 
gemotiveerd op voor mijn dertiende Journalistentitel. Gelukkig morste Benno al in de eerste ronde 
een halfje, en nadat wij in de vierde ronde in een spannende onderlinge partij remise hadden 
gemaakt, had ik het dus in eigen hand. Cruciaal was mijn zwartpartij in de voorlaatste ronde, tegen 
de altijd lastige Cees Visser (niet die uit Apeldoorn!). 
 
Cees Visser - Peter Boel 
Wijk aan Zee, NK Journalisten 2020 (6) 
 

 

 

Kort na de opening had ik wat druk ontwikkeld op de witte stelling, maar nu lijkt Cees het toch 
redelijk georganiseerd te hebben. Het werd dus tijd om risico te nemen. 
21...Lf5!? 22.Pc4?  
Na 22.e4 was mijn originele idee 22...Lh6, maar dat faalt helaas op 23.Pc4. Dus de loper moet terug 
naar e6, maar dan is de diagonaal van de witte loper in ieder geval gedempt. 
22...Dxb3!  
Dit vergde wel wat berekening. 
23.e4 Le6 24.Pxe5?!  
Vooral naar deze zet moest gekeken worden, want 24.Lxe5 kost gewoon een stuk na 24...Lxc4. De 
engine komt al met zetten als 24.Df1 en 24.Lf1, dus dan weet je wel hoe laat het is. 
24...Da2!  
Van tevoren had ik het veilige 24...Dxa4 berekend, met een redelijk gezonde pluspion na 25.Pxc6 
bxc6, bv. 26.e5 Tab8! 27.Txc6 (op 27.Lxc6 komt hetzelfde antwoord) 27...Da2!. Maar nu zag ik dat de 
dame meteen naar a2 kon en dat dat vanwege de penning van de b2-loper een catastrofe is voor wit. 
25.Ta1 
Na 25.Pxc6 bxc6 is 26...Tab8 dodelijk; de loper wordt in twee richtingen gepend. Bijvoorbeeld 26.Dc2 
Tab8 en het probleem blijft bestaan! 
 

https://youtu.be/43UEWBezmUs?t=4190


 
 
25...Pd4!  
De pointe. Nu gaat wit tactisch ten onder. Na 26.Txa2 Pxe2+ staat alles in bij hem. 
26.Dd2 Lxe5  
Een leuke zet natuurlijk, maar 26...Pb3! was objectief beter. 
27.Txa2 Pf3+ 28.Lxf3 Txd2  
Cees geloofde het eindspel na 29.Lxe5 Txa2 wel en gaf hier op. 
 
Daarmee ging ik met een half punt voorsprong de slotronde in. Benno hield mijn partij tegen Gerard 
Bons in de gaten, maar toen hij zag dat ik in een vermakelijk potje in de aanval ging winnen, sloot hij 
vrede met René Nijland. Dat leverde aan kop de volgende eindstand op: 
 
1 Peter Boel 6½ uit 7, 2 Benno de Jongh 5½, 3/4 René Nijland, Hans Berrevoets 4½, 5-7 Cees Visser, 
Carl Hoekstra, Jan Bey 4 
Alle uitslagen: https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups  
 

 
Karel van Delft tructe Ruben Acohen met Tg7+. De witspeler pakte zijn pion en moest slaan: pat! 

https://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/special-groups


 
Karel van Delft (links) versus Peter van den Belt: remise. Huub Elzerman kijkt toe. (foto Jeroen van den Belt) 
 

 
Partijen Karel van Delft in gameviewer  
 
 

 
Samantha heeft zelf een versie van Fischer random chess bedacht. 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Wm3eq3MlD7s+iVdFaCvWbrEV/DCN1ozCeCtANgt8nuD3jRjqG/Pxz6+p5Mq/oXiR


 
Jessica en Mika volgen live Beukema - Beerdsen. Die open h-lijn is prachtig. 

 
 

 
Jessica speelt met levende mascotte. 
 



 
Hidde heeft een eigen Lichess account: topschaker. Zijn eerste vriend is IM Nico Zwirs. Meer vrienden zijn welkom. 

 
Schaakschool Het Bolwerk: Live Tata volgen 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
 
Besproken onderwerpen 15 januari 
Groep 1 

- Chessmatec  
- Partij op DGT bord en analyseren 
- Peruvian Immortal 
- Tutor spelletje paarden munten 
- Schaken voor drie 
- Dobbelsteen schaak 
- Tata site 

Groep 2   
- Toets Stappen 2 dvd H14 A 
- Tutor 2 spelletjes 
- Solitaire chess 25  
- Peruvian Immortal 
- Tata site  
- Samen tegen Lichess.org en account aangemaakt 

Groep 3  
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Peruvian Immortal 
- Dobbelsteenschaak 
- Chess Movie 5 en 6 
- Samen partij tegen Lichess Fischer random + taxonomie Bloom en paradox topschakers 

moeten veel feitelijke dingen leren (openingen theorie) 
- Lichess accounts aangemaakt 
- Playchess for free: https://play.chessbase.com/en  
- Simultaan 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
https://play.chessbase.com/en


Besproken onderwerpen 22 januari 
Groep 1 

- Chessmatec  
- Tata partijen Zwirs en Beerdsen (vs Beukema) 
- Dolle toren en pat  
- Partij op DGT bord en analyseren 
- Bill Wall vanaf 16 t/m 20 
- Boekje Ik leer schaken 

Groep 2   
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren 
- Proefexamen Stap 2 B, eerste vier stellingen  
- Toets Stappen 2 dvd H14 B 
- Partijen tegen Lichess 
- Tata partijen Zwirs en Beerdsen 
- Polish Immortal  
- Dolle toren en pat 

Groep 3  
- Onderling schaken, DGT-bord en analyseren met Fritz  gameviewer Lucas - Joran 22jan2020 
- Dolle toren, pat 
- Chess Movie 7 
- Tata toernooi bekijken online 
- Positiespel is de basis van tactische kansen 
- Partijquiz 2 Lucas Smid 

 
 
 

 
Berg en Bosschool: Jet versus Thijs.  

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=gFeqe3bs0uDA8ugD7sAB6i+fWpoX/N45V3QnkfB8/zyjScpB2OdJbd+iusMcDfJH


 
De Lettertuin Ede. Mini-simultaans. Sterkste spelers van de klas spelen op twee borden. 
 
 

 
Hertog van Gelre. Spelen met Chessmatec. 
 



 
Hertog van Gelre. Analyse partij ‘Peruvian Immortal’. 
 
 

 
St Victor. Analyse partij ‘Peruvian Immortal’. 
 
 



Pallas Athene Amersfoort. Koffiekopjes tekenen. Slechts één van achttien kinderen koos een afwijkend perspectief. 
 

 
Hertog van Gelre. Tata partijen van Beerdsen en Zwirs volgen. 



 
Het Woudhuis. Gratis account www.lichess.org maken. 
Voordeel is dat je dan een online rating kan krijgen en makkelijk tegen je vrienden kunt spelen. 
 
 

 
Sint Victor. Dolle toren. De zwarte toren blijft schaak geven. Als de witte koning slaat is het pat. 
 
 

http://www.lichess.org/


 
De Zevensprong. Çinar en Christopher geven uitleg aan nieuwe leerlingen Berkay en Eray. 
 
 
 
 

 
De Zevensprong. Video simultaan en uitnodiging aan wijkgenoot IM Thomas Beerdsen. 
https://www.youtube.com/watch?v=yRaRtGvw8EY 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yRaRtGvw8EY


Partijen op scholen  
 
Berg en Bos: 
gameviewer Jet - Thijs 13 januari 2020 
Hertog van Gelre: 
gameviewer Tim - Hugo 13 januari 2020 
gameviewer Jolien - Damian 20 januari 2020 
Het Woudhuis:  
gameviewer Nienke - William 13 januari 2020  
gameviewer Ferre - Karel 13jan2020 
gameviewer Nienke - Ferre 20 januari 2020 
Sint Victor: 
gameviewer Emilie - Rune 13 januari 2020  
 
 

 
Schoolschaaklessen: nieuwe series van vijftien lessen 
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.  
 
Vrijwel 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. 
 
 

 
 

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. 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=PB3+hLxE/NBsq21/OSQfTNzmVED0zITbjiLp0v487cQPBZZ1HJCpkwqLg9Uu64O3
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=OvIArXpx99K/hWtKPvYM04WhlK0tpTugcytmMxkmKuEpjsFJwwssBj32GX4QQ8Lo
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=5GWUAG+LctFmCGa7Tgvfec0RLInnoo92ESrmJpM1E2F3eyj6tJT8G6HZ+1KIHIWp
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=dHycb85f+m36WXMGXD1UChKNZCRvwAdMLb3alX73LRqB0Ew4Ho+d8PgZ0/4oVJXK
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=hqF1msdJwziZ+KVPu/QpTd1jGgk08mCapSkEjT68DJjnxgqiIuW5tTXZsUT/WNWY
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=fCOXpRC/OucRXWabYKkaBwke+yMiwTrvK520z5l4QmDm5wajdCJVfsjlhmdFid41
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=XgRoT/n+8pH3GwfRszdDNG/SzsqGL9TlTq9obypb3tCDna9spqV6hODwPNEX7OG
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
 

ABKS 
Zie www.schoolschakenapeldoorn.nl voor alle informatie. 
 

 
Historische informatie over ABKS gezocht voor artikel in De Stedendriehoek 
Redacteur Marc Looijen van De Stedendriehoek is op zoek naar historische informatie over het ABKS. 
Hij wil een artikel schrijven in het nieuwsblad dat verschijnt in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. 
Het email adres van Marc Looijen is: marc@stedendriehoek.nl  

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
mailto:marc@stedendriehoek.nl


 
De Bouwhof + De Touwladder (links) vs De Zevensprong 1. (foto Harmen van der Meulen) 
 

 

 
Berg en Bosschool vs De Zevensprong 2. (foto Jort Wever) 

 



 
Groene shirts Berg en Bosschool. (foto Jort Wever) 
 

 

 
De Zevensprong 1 (links) vs Het Woudhuis. (foto Audrey Spoelman) 

 



 
Berg en Bosschool vs De Zevensprong. (foto Marte Koppelmans) 



 
Hertog van Gelre kwam opzetten met vier moeders als begeleidster. 
 

 

 
Damian redt een half punt met pat. 
 
 



 
Video pupillen topklasse ronden 3 en 4 op 14 januari 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=4KSK8lPHNew&feature=youtu.be  
 
 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4KSK8lPHNew&feature=youtu.be


 

 
 
Apeldoornse schoolschaakcompetitie pupillen ronden 3 en 4 
In de twee pupillengroepen werden dinsdag 14 januari de 3e en 4e ronden gespeeld. 
Een week later waren de aspiranten aan de beurt. 
 
Teamleider Harmen van der Meulen meldt over het combinatieteam De Bouwhof + De Touwladder: 
Een goed verzorgde schaakavond bij de Regenboog met prachtige schaakpartijen en jonge kids die 
lieten zien het schaakspel al goed te beheersen! Soms met wat geluk en soms met wat pech werden 
partijen na veel denkwerk beslecht in het voordeel van wit of zwart of toch nog net remise! Sommige 
kids hadden zich via Youtube goed voorbereid, waardoor enkele partijen via het herdersmatje binnen 
luttele minuten vakkundig werden afgewerkt. Toch zie je dat meer en meer kids hun denktijd 
optimaal gebruiken om tot de beste schaakzetten te komen! Een mooie schaakavond met veel 
spannende potten tot gevolg! 
 
Hieronder een verslag van teamleidster Marte Koppelmans van Sint Victor: 
 

 

 



Dinsdag was het weer zover, de tweede speelavond van de Apeldoornse scholencompetitie. De 
pupillen speelden deze avond op de locatie van de Regenboog. Organisator Chris Doornekamp 
heette iedereen welkom en legt nog kort de regels uit. Sportiviteit en spelplezier zijn het 
belangrijkste voor vanavond.  
 

 

 
De 10 verschillende teams zoeken hun plek op voor de eerste ronde. De kinderen geven elkaar een 
hand en wensen elkaar een prettige wedstrijd. Daarna zijn er vooral geconcentreerde en gespannen 
koppies te zien.  
 



 
 
Sommige wedstrijdjes zijn al binnen 5 minuten afgelopen, andere duren de volledige 30 minuten. Er 
zijn een hoop toeschouwers gekomen die op gepaste afstand blijven om de kinderen niet uit hun 
concentratie te halen. Af en toe is er een fronsende ouder te zien, want soms is het best lastig om je 
kind geen tips te geven. 
 

Tussendoor staan er koekjes en sap en hebben de kinderen even pauze voordat de tweede ronde 
begint. Nu spelen ze weer tegen een andere school, dus kan het alle kanten weer opgaan. Rond 
19:45 zijn alle partijen afgelopen en zien we wat teleurgestelde, maar vooral veel blije kinderen. Op 
naar de volgende speelavond in februari!  
De uitslagen van deze avond staan op de website www.schoolschakenapeldoorn.nl 
 
 

 
Peruvian Immortal. Wit wint met dameoffer. 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/


 

 
Anneke maakt foto van eigen partij om thuis verder te analyseren. 

 
 

 
Harry Blom versus Herre Joostensz. 

 



Schaakles senioren in Het Bolwerk: Peruvian Immortal  
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  
 

Eind februari start er weer een beginnerscursus van 9.15 – 10.45 uur. Nader bericht volgt. 

 
Lesverslag 3e les tweede semester 15 januari 2020  

- Partij Peruvian Immortal 1934 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050  

- Fragment Topalov – Shirov 1998 loperoffer h3 
- Quiz Lucas Smid 2 hoofdvariant 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken 

gameviewer André en Herre vs Sharwan dd 15jan2020 
- Tata toernooi, zie www.chess24.com, www.tatasteelchess.com, www.schaaksite.nl  

 
Lesverslag 4e les tweede semester 22 januari 2020  

- Tata tournament: Qualifiers en site, partijfragment Acohen vs Karel, dolle toren 
Te volgen via o.a. www.schaaksite.nl met dagverslagen 

- Chess Movies: partij 13 winnende zet 
- Polish Immortal in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1100774  
- 29 februari Rapid toernooi De Zeven Pionnen www.de7pionnen.nl  
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken 

 
 

 

     
 
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. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=5t/AW8K5iSgl7FZ8YT3N0BUQHniBO+uyYezmu4e3OKIP10OmB88rfOxvxm2mfDL+%60
http://www.chess24.com/
http://www.tatasteelchess.com/
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1100774
http://www.de7pionnen.nl/


 
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 
 
De kosten zijn iets lager dan eerder. Dankzij een anonieme sponsor. 
 
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 
Dit is een nieuwe versie, er zijn enkele onderdelen nader ingevuld. 
 

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 jeugdschakers speelt alleen op vrijdag 28 februari.  
  
Waar   
Veluws College Mheenpark, Duizendschoon 8, Apeldoorn  
  
Indeling 
Op basis van rating in meerdere groepen. Indien mogelijk wordt voor deelnemers met een rating 
hoger dan 1000 een Kampioensgroep gevormd. Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdrating 
en de OSBO-jeugdrating.   
  
Speeltempo 
• Deelnemers geboren voor 2010: 7 partijen per dag, 20 min. p.p.p.p.  
• Deelnemers geboren in 2010 of later: 9 partijen op vrijdag, 15 min. p.p.p.p.  
• Kampioensgroep (indien van toepassing): aantal partijen en speeltempo nader te bepalen.   
 
Prijzen 
Er wordt gespeeld om de titel Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen.  In alle groepen: bekers, 
medailles en enkele extra prijzen. In de hoogste groep bedraagt het prijzengeld 50, 30 en 20 euro.   

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


  
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 website van Schaakstad Apeldoorn onder Toernooien, Open Apeldoornse Jeugdschaak 
Kampioenschappen. 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen  
 

 
 

Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2020 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/samsam-snelschaaktoernooi 
 
 

mailto:edvdmeulen@gmail.com
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/open-apeldoornse-jeugdschaak-kampioenschappen
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/samsam-snelschaaktoernooi


 
 

Quote Nimzowitsch: The beauty of a move lies not in its appearance 
‘The beauty of a move lies not in its appearance but in the thought behind it.‘ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aaron_Nimzowitsch 
 
 

Divers nieuws  
 

- Anekdotengids voor Schaakliefhebbers 
- First Rank nieuwsbrief januari 2020 

 

 

 
 

Anekdotengids voor Schaakliefhebbers 
Auteur Rob Spaans. Eerder schreef hij een reisgids voor schakers. Het boek is verkrijgbaar in de 
schaakwinkel van New In Chess tijdens het Tata-toernooi. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aaron_Nimzowitsch


 
 
First Rank nieuwsbrief januari 2020 
https://mailchi.mp/3cdaca2a3c94/schoolschaaktoernooien?e=0d43817265 
 
 

Trainingsmateriaal 

 
- The Best Chess Games Of All Time 
- IM John Bartholomew YouTube kanaal 
- Geert van der Velde over Chessable in podcast 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 
The Best Chess Games Of All Time 
https://www.chess.com/article/view/the-best-chess-games-of-all-
time?fbclid=IwAR3cE2izoXP7FFMdBA0R1h3cEdFpij1F2POTymaFlgAErMTvxaV_ZzBSrVo  
 

 

 
 

IM John Bartholomew YouTube kanaal 
https://www.youtube.com/channel/UC6hOVYvNn79Sl1Fc1vx2mYA  

https://mailchi.mp/3cdaca2a3c94/schoolschaaktoernooien?e=0d43817265
https://www.chess.com/article/view/the-best-chess-games-of-all-time?fbclid=IwAR3cE2izoXP7FFMdBA0R1h3cEdFpij1F2POTymaFlgAErMTvxaV_ZzBSrVo
https://www.chess.com/article/view/the-best-chess-games-of-all-time?fbclid=IwAR3cE2izoXP7FFMdBA0R1h3cEdFpij1F2POTymaFlgAErMTvxaV_ZzBSrVo
https://www.youtube.com/channel/UC6hOVYvNn79Sl1Fc1vx2mYA


 

Geert van der Velde over Chessable in podcast 
https://www.perpetualchesspod.com/new-blog/2020/1/21/episode-161-geert-van-der-velde-chief-
content-officer-of-chessablecom  

 

 
 
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken. 
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden. 

https://www.perpetualchesspod.com/new-blog/2020/1/21/episode-161-geert-van-der-velde-chief-content-officer-of-chessablecom
https://www.perpetualchesspod.com/new-blog/2020/1/21/episode-161-geert-van-der-velde-chief-content-officer-of-chessablecom
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   

- 29 januari schoolschaaktoernooien gemeente Amersfoort (plus enkele dagen nadien) 
www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=548  

- 8 februari 2020 ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl 
- 9 februari 1e Deventer Kroeg-Lopers schaaktoernooi www.dsgpallas.nl/nieuwsdet.php?id=58 
- 9 februari Apeldoorns snelschaakkampioenschap  

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/samsam-snelschaaktoernooi  
- 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 
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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 
Karel van Delft 
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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  
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3  

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/
http://chess-links.org/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.afekchess.com/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.probleemblad.nl/
http://www.chessity.com/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chess.com/tv
http://www.chessbase.com/
https://live.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
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
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://www.chess.co.uk/
http://chesstempo.com/
http://susanpolgar.blogspot.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.chessable.com/
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com/
https://www.chess-site.com/
http://www.firstsaturday.hu/
http://www.chessmatec.com/
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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