
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 126 – 26 april 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. 

 

 
Familie Chrispijn Toscabattle: familietoernooi met Alexander, Juliana, Chantal en Christopher. (foto familie Chrispijn) 
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   Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen 

 
Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 126  
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. Daar staat ook een bestand met inhoudsopgaven.   
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 429 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   Deels uitgesteld, deels nu online 
 

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 
Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur vanaf 6 maart 2020 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Lessen van 10.15-11.45 uur voor gevorderden. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf 
uur, waarvan een half uur partijen spelen. Op 4 maart start een serie van acht lessen voor beginners van 9.15-10.45 uur. 
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. 

 

Workshops en lezingen ’t Paardje Made 14 maart  ‘schaken en strategisch denken’. De Zeven Pionnen Epe 19 mei. 

 

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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 Tijd Event Speeltempo Link Doelgroep 

Maandag  
27 april 

18.45-20.05 
uur 

Apeldoornse Jeugdschaak 
Arena 

10+0 lichess.org/tournament/ 
BqsbC1ox 

Apeldoornse jeugd 
(koningsdag tintje) 

 20.00-23.00 
uur 

Schaakstad Online 
Competitie 

30+5  Zie www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog 

Dinsdag  
28 april 

19.00-21.00 
uur 

MuConsult Simultaan met 
FM Tim Lammens 

30+30 lichess.org/simul Alle Apeldoorners 

Woensdag  
29 april 

18.45-19.45 
uur 

Apeldoornse Jeugdschaak 
Arena 

10+0 lichess.org/tournament/ 
XQEN4Oyb 

Apeldoornse jeugd 
t/m groep 6 

 19.00-19.45 
uur 

eFXO Partijanalyse door  
IM Thomas Beerdsen  

  Zie www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog 

 
 

20.00-23.00 
uur 

Schaakstad Online 
Competitie 

30+5  Zie www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog 

Donderdag 
30 april 

17.00-19.00 
uur 

SFT Tiny Turtels U13 Team 
Battle 

7+5 lichess.org/tournament/ 
m6U46Y3I 

Apeldoornse jeugd 
t/m 13 jaar 

Vrijdag  
1 mei 

19.00-20.30 
uur 

Schaakacademie Apeldoorn 
Blitz Arena 

5+0 lichess.org/tournament/ 
1e25U0k5 

Nieuwsbrief lezers 

 
 

19.15-20.00 
uur 

Schaakstad Jeugd Competitie 20+0  Jeugdleden stap 1-3 

 
 

20.00-21.15 
uur 

Schaakstad Jeugd Competitie 35+0  Jeugdleden stap 4-6 

Zaterdag 
2 mei 

17.00-19.00 
uur 

Worldwide Junior B Team 
Battle 

10+2 lichess.org/tournament/ 
 

Apeldoornse jeugd 
t/m 16 jaar 

 
 

19.00-20.30 
uur 

Schaakstad Apeldoorn Arena 3+2 lichess.org/tournament/ 
6kccfKsp 

Iedereen 

Zondag 
3 mei 

20:00-22:00 
uur 

GC Teambattle 3+2 lichess.org/tournament/ 
 

Alle Apeldoorners 

 

 
Weekschema online toernooien 
Schoolschaken Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting 
Schaakweek hebben samen een weekschema met activiteiten ontwikkeld. Het  staat ook op 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien en www.schaakweek.nl  
Voor wachtwoorden kun je contact opnemen met Andrea Denekamp, Chris Doornekamp, Merijn van 
Delft, Stefan Kuipers en Karel van Delft.  
 
Merijn van Delft meldt: 
 Voor komende week hebben we weer een mooi weekschema in elkaar gezet. Vooral het aantal 
internationale team battles neemt steeds verder toe, zodat het even puzzelen is, wat we wel en niet 
in het weekschema zetten, om het aanbod in balans te houden. 
In het kader van Koningsdag, is de Apeldoornse Jeugdschaak Arena komende maandag ook open 
voor ouders, broertjes, zusjes, oma's, etc. 
Nieuw deze week is een spannende internationale team battle op donderdag, voor onze jeugd t/m 
13 jaar. De simultaan verschuift daardoor naar dinsdag, dit keer met Apeldoornse topspeler FM Tim 
Lammens. 
De Apeldoornse team battle voor schoolschakers, die op dinsdag 14 april zo'n succes was 
(lichess.org/tournament/HkizEUZS) keert op dinsdag 5 mei weer terug. 
 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
http://www.schaakweek.nl/


 
 

     
Topgevechten.       Apeldoornse deelnemers.    
           

 

Team Schaakstad Apeldoorn wint nationale Team Battle  
Schaakstad Apeldoorn heeft zondag 26 april de GC Team battle gewonnen. In de slotfase streefden 
de Apeldoorners Kennemer Combinatie voorbij:  https://lichess.org/tournament/3R1v6Ic2  
 
In plaats van de Meesterklasse is er nu op zondagavond een team battle tussen de sterkste teams 
van Nederland. De punten van de beste tien spelers tellen mee voor de einduitslag. Maar iedereen 
van een team mag meedoen. Zondag 26 april deden 21 leden van team Schaakstad Apeldoorn mee. 
Team Schaakstad Apeldoorn heeft 148 leden: https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn 
In totaal deden er 174 spelers mee aan de battle. 

https://lichess.org/tournament/3R1v6Ic2
https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn


  
Winnend loperoffer Tony Maertzdorf voor Schaakstad Apeldoorn 26 april https://lichess.org/DxGdknzm 
Hij won ook van een tegenstander die 400 punten sterker is lichess.org/vs13QwxamH82 (tweede diagram). 

 

Mooie zetten en stellingen GC toernooi 
In het GC toernooi worden heel veel partijen gespeeld. Misschien verdwijnen er wel pareltjes in de 
vergetelheid. Wie dat wil kan interessante partijen en stellingen inzenden om in deze nieuwsbrief te 
publiceren.  
Partijen en stellingen kun je in Lichess sturen naar karelschaakt. Mailen naar karel@kvdc.nl kan ook. 
 
Partijen uit de GC Battle van 19 april: 
Arjan de Vries https://lichess.org/SVmY9of7 
Pieter Molendijk: Ik had gister een hele leuke Sveshnikov Sicilian met zwart! natuurlijke speelde we 
niet de beste zetten, maar het was een grote chaos op het bord. Groeten 
https://lichess.org/BOLrThy4/black 
 
Mooie partijen komen ook te staan in artikelen die worden geschreven door iemand van het 
winnende team. Zie ook de site van Groninger Combinatie dat de battles organiseert: 
https://www.groningercombinatie.nl/gc-wint-lichess-teambattle 
En op Schaaksite: https://www.schaaksite.nl/?s=GC+battle  
 
 
 

 
 

Toernooi 24 april 28 aanwezigen  https://lichess.org/tournament/xZsF84Jz 
Partij KillerCow en IMRooie https://lichess.org/RNJSEITx 

 

https://lichess.org/DxGdknzm
https://lichess.org/vs13QwxamH82
mailto:karel@kvdc.nl
https://lichess.org/SVmY9of7
https://lichess.org/BOLrThy4/black
https://www.groningercombinatie.nl/gc-wint-lichess-teambattle
https://www.schaaksite.nl/?s=GC+battle
https://lichess.org/tournament/xZsF84Jz
https://lichess.org/RNJSEITx


   
Chris Doornekamp speelde diverse interessante partijen  https://lichess.org/OGcPi2yu/white 

 

 
 

IM Merijn van Delft wint vijfde Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena  
Schaakacademie Apeldoorn houdt elke week een online snelschaaktoernooi via Lichess.  
Er waren bij het vijfde toernooi 28 aanwezigen. IM Merijn van Delft won met overmacht. Hij speelde 
veel partijen waardoor veel deelnemers de kans kregen tegen een internationaal meester te spelen.  
 
De volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 1 mei van 19-20.30 uur.  
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen. 
Klik op de toernooilink: https://lichess.org/tournament/1e25U0k5 Wachtwoord: academie   
  
Info staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien en www.schaakweek.nl  
Daar staat ook informatie over hoe je je bij Lichess aanmeldt. 
 
 

 

https://lichess.org/OGcPi2yu/white
https://lichess.org/tournament/1e25U0k5
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
http://www.schaakweek.nl/


 

 
25 april aftrekschaak en stukwinst. 

 

KillerCow wint Schaakstad Apeldoorn Arena 
KillerCow is FM Tim Lammens, speler van MuConsult Apeldoorn 1. 
Partijen zijn terug te zien via de link naar het toernooi. 
25 april https://lichess.org/tournament/oEWDY8QH 
 
 

 
20 april https://lichess.org/tournament/hCE4w7JT  
 
 

 
22 april  https://lichess.org/tournament/RGE0suLg  
 

https://lichess.org/tournament/oEWDY8QH
https://lichess.org/tournament/hCE4w7JT
https://lichess.org/tournament/RGE0suLg


 
Lijst toernooien vanaf 23 maart: https://schaakweek.nl/schaakweek-2020  
 
 

 
Julia Kamphuis van De Zonnewende 1 tijdens toernooi 14 april (foto Wim Kamphuis) 
 

Verslag online jeugdtoernooien Apeldoornse Arena  
Er waren afgelopen week weer enkele toernooien. Hier boven staan de podia. 
Via de links kun je terugkijken en partijen naspelen. 
IM Stefan Kuipers doet verslag van online activiteiten op site van Schaakstad Apeldoorn: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl 

https://schaakweek.nl/schaakweek-2020
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/


 
https://lichess.org/tournament/hd5xFjhf 
 

 
 

Armenen winnen Internationale jeugd battle  
Gespeeld op 25 april: https://lichess.org/tournament/hd5xFjhf  
Aan de scores te zien waren er veertien Apeldoornse deelnemers.  
De rest was kennelijk toeschouwer, of heeft wel aangemeld maar niet meegedaan. 
Coach Apeldoorn IM TricksOnly Stefan Kuipers. 
Toernooi info: https://t.me/s/worldwide_chess 
 
 

 

https://lichess.org/tournament/hd5xFjhf
https://lichess.org/tournament/hd5xFjhf
https://t.me/s/worldwide_chess


Jayden Breider heeft een stream van de simultaan gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=DfEgcpAnyDM 

Elke donderdagavond is er online een simultaan door een speler van MuConsult Apeldoorn.  
Dat is de naam waaronder Schaakstad Apeldoorn in de KNSB-competitie speelt. 
Om deel te kunnen nemen moet je lid van ‘team Apeldoorn’ zijn. 
Apeldoorners en mensen die in Apeldoorn trainen, kunnen lid worden. 
 

IM Robby Kevlishvili gaf simultaan aan 30 deelnemers, stream Jayden, analyse Wouter 
Op donderdagavond 23 april gaf IM Robby Kevlishvili een simultaan aan 30 deelnemers op Lichess.  
Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/pGj6YDZw 
IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn: 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl 
De volgende simultaangever is FM Tim Lammens. Deze simultaan is op dinsdag 28 april. 
 
 

  
Interessante keuze.                                                           Wouter (wit shirt) met Jayden en Merijn tijdens MSA training. 

 
Wouter Terlouw heeft een verhaal geschreven over zijn partij tegen Robby Kevlishvili.  
Partij op Lichess: https://lichess.org/7AUhxOUb/black  
Het commentaar is de automatische computer-analyse van Lichess.  
Vader Thijs licht toe: ’Die gebruikt Wouter meestal om z'n partijen te bekijken (tenzij hij ze gaat 
bekijken met een schaakcoach). 
Partij in gameviewer ChessBase:  Wouter Terlouw - Robby Kevlishvili simultaan online 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfEgcpAnyDM
https://lichess.org/simul/pGj6YDZw
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://lichess.org/7AUhxOUb/black
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=KdSUt51klDUhp0O64K0EfdMztTpGZK4zy7e9EF9bHB5tq/a25i3ipMi5LFhCaxzE


NexoKnight11 (1720) - LuckyGraaf (1500) [D45] 
IM Robby Kevlishvili - MuConsult simul https://lichess.org/7AUhxOUb, 23.04.2020 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Pg1–f3 d7-d5 4.Pb1–c3 c7-c6 5.e2-e3 Pb8-d7 6.c4-c5 b7-b6 7.b2-b4 
a7-a5 8.b4-b5 b6xc5 9.b5xc6 Pd7-b8 10.Dd1–a4 Pb8xc6 11.Lf1–b5 Lc8-d7 12.Lb5xc6 Ta8-c8 
13.Lc6xd7+ Dd8xd7 14.Pc3-b5 c5xd4 15.Pf3-e5 Lf8-b4+ 16.Lc1–d2 Lb4xd2+ 17.Ke1xd2 Pf6-e4+ 
18.Kd2-e1 Pe4-c5 19.Pb5-d6+ Ke8-e7 20.Pd6xc8+ Dd7xc8 21.Da4-a3 Ke7-e8 22.Ta1–c1 1–0 
 

Ik speel vaak het damegambiet, dus ook in mijn partij tegen Robby. Op zet 6 wilde ik pion cxd4 
spelen, maar ik klikte verkeerd met mijn muis en speelde c5. Toch was het blijkbaar een best 
interessante variant, want ik kreeg namelijk een leuke aanval. Op zet 8 kreeg ik wat voordeel toen 
zwart bxc5 speelde. Beter was geweest: 8...Lb7 , 9.cxb6 Dxb6 , 10.Pa4 Dd8 of Da7 
maar dat speelde hij niet dus toen kon ik op c6 slaan. Toen maakte hij gelijk een fout Pb8, want toen 
had ik een aftrek-aanval op zijn paard door mijn dame erbij te halen. Hij sloeg mijn pion omdat ik als 
ik zijn paard terug sloeg kon hij mijn dame insluiten met ...Ld7 . 
 
Toen ging het best lekker tot hij weer een foutje maakte op zet 13 door met de dame te slaan. Dit 
was wel spannend, want ik zette mijzelf in een penning dus hier heb ik wel even over nagedacht. 
Mijn idee was om er meer stukken bij te halen en dan proberen gebruik te maken van de penning op 
de koning. Op zet 19 speelde ik weer een lastige zet: Pd6+. Hij kon niet terugslaan met de dame, 
omdat die gepend stond en toen had ik dus een vork op koning en toren. Bovendien sloeg ik met 
schaak. Ik speelde op zet 21 dame a3 om weer een penning te maken. Vervolgens kon ik met toren 
c1 het paard twee keer aanvallen en Pd3 werkte niet omdat het paard van d5 het veld d3 dekte. 
 
Ik vond dat Robby goed speelde, het was best lastig. Ik heb van mijn andere partijen tegen de IMs 
geleerd dat je het gewoon snel zo ingewikkeld mogelijk moet maken met veel truukjes. De eerste 
partij (tegen Max) wilde ik gelijk spelen, maar de twee andere partijen wilde ik winnen. Veel stukken 
in de aanval en gebruik maken van penningen, aftrekaanvallen, vorkjes enzovoort. De tegenstander 
heeft weinig tijd in een simultaan en kan dus makkelijk een foutje maken in het begin als hij tegen 
veel andere tegenstanders schaakt. Ik schaak ook beter tegen de IMs omdat ik heel graag wil winnen 
en omdat ik veel tijd heb. Ik vind het heel leuk om in een simultaan mee te doen en ik volg de IMs nu 
ook allemaal op Lichess. Misschien kan ik in de toekomst gewoon potje tegen ze schaken.  
 

 
Pagina IM Robby Kevlishvili aan het eind van zijn simultaan: https://lichess.org/@/LuckyGraaf/loss ‘ 
 
 

https://lichess.org/@/LuckyGraaf/loss


 
 
Tip van Lazlo Moldovan: In Lichess kun je vanuit een stelling uit een studie een vriend uitdagen.  
De procedure kun je in een gifje zien http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien  
 
 

      
 

 
Lichess en Zoom tips: tegenstander vanuit stelling uitdagen 
Omgaan met Lichess is voor de meeste mensen even wennen. 
Het is een gratis site met heel veel mogelijkheden. 
Een aantal tips staat op: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien (kijk onderaan) 
 
Nu een paar nieuwe tips. Tips komen wekelijks op deze link van Schaakacademie Apeldoorn te staan. 
= Als je tijdens een simultaan op de blauwe regel klikt, kom je bij de andere partijen. Als je daar weer 
op je eigen partij klikt, ben je weer terug.  
= Via de pagina van een simultaangever kun je makkelijk zien welke partijen hij heeft verloren en met 
welke hij nog bezig is. Je klikt op zijn naam tijdens de simultaan en je komt op de pagina. Je kan ook 
via lichess.org/@/gebruikersnaam zijn gegevens vinden. 
= Studies kun je weer verwijderen door in een studie te klikken op ‘bewerken’ (icoon drie liggende 
streepjes). Onderaan staat een link om te verwijderen.  
= In Lichess kun je vanuit een stelling uit een studie een vriend uitdagen (zie illustratie hierboven). 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
mailto:lichess.org/@/gebruikersnaam


 
https://lichess.org/tournament/rLSVG2iJ 

 

Thuis met schaken bezig zijn: Toscabattle 
De scholen zijn gesloten. Thuis kun je allerlei manieren met schaken bezig zijn. 
Je kan meedoen aan online toernooien en sites bezoeken. Je kan kinderen en ouders leren schaken.  
 
Je kan ook mensen het boekje ‘ik leer schaken’ sturen. Dat kun je gratis downloaden. 
Tips om zelf thuis te schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 
Via die site vind je veel links, bijvoorbeeld naar de film ‘Lang leve de koningin’.  
Je kunt met vrienden online schaken en dan via de chat over van alles praten. 
 
De familie Chrispijn hield afgelopen week een familietoernooi. De naam van het toernooi is afgeleid 
van een straatnaam, zegt moeder Juliana. Zij is teamleidster van het team van De Zevensprong. 
 
 
 

 
Hertog van Gelre. Les begon met onderlinge partij. Die bespraken we daarna. 

 
 

https://lichess.org/tournament/rLSVG2iJ
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/KVDC%20boekje%20IK%20LEER%20SCHAKEN.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
Hertog van Gelre. Hugo maakte een tekening tijdens de les. 

 

 
Hertog van Gelre. In simultaan mocht de koning pion f7 niet slaan wegens pat. 
 

 
Het Woudhuis. Let op je pionstructuur. Dat is het skelet van je stelling. 
 



 
 

 
Het Woudhuis. Scherm delen in Whereby. 
 

 
Berg en Bos. Simultaan. Links het Narrenmat. 
 

 
St. Victor. www.chess.com/solo-chess 
 

http://www.chess.com/solo-chess


 
Simultaan De Zevensprong. 
 

 
De Eendracht. Via Lichess Study en Gereedschap Bordbewerker eindspel KT-K oefenen. 

 

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: mat zetten met koning en toren 
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op acht basisscholen. 
Er zijn nu online lessen op de zelfde dag en tijdstip als de normale lessen.  
Daar doet een aantal leerlingen aan mee. 
Wie niet mee doet aan de online lessen houdt gewoon recht op resterende lessen van de lesseries. 
Die beginnen weer als de scholen open gaan.  
Bij de lessen gebruiken we Lichess en Zoom. Soms Whereby.com 
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen. 
 

- Onderlinge partijen gespeeld 
- Simultaans gespeeld  
- Partijen geanalyseerd (met uitleg over Lichess) 
- Foto’s gemaakt: Printscreen, Paint, uitvoeren als jpeg, verkleinen met Pixresizer  
- Solo chess: www.chess.com/solo-chess   
- Zelf spelletjes online maken: https://www.apronus.com/chess/diagram/editor 

Klik op empty, sleep stukken (kan zonder koning!), export, tweede blauwe link en spelen 
- www.schaakweek.nl hier staat het weekschema met toernooien 

Op maandag en woensdag jeugdtoernooien, donderdag simultaan 
- Stappenmethode en stelling exporteren en via Fritz analyseren 
- Nieuwsbrief bekeken, o.a. terugblik scholen battle 
- Pat stelling 
- Engelse woorden leren (200 genoeg om veel sites te begrijpen) 
- Leren chatten in Lichess  
- Internationaal toernooi Carlsen Invitational: kun je dagelijks vanaf 16 uur volgen online via 

www.chess24.com. Er is video uitleg via negen talen, zoals Chinees, Turks, Engels (geen 
Nederlands). De beste Nederlander Giri doet mee. 

- Eigen partijen in jeugd Arena’s besproken 
- Lichess Gereedschap – bordbewerker eindspel koning-toren tegen toren 

https://lichess.org/editor  
- Eindspel samen gespeeld via ‘Study’ (kun je allebei stukken bewegen) 
- Tip: oefen dit eindspel samen op een gewoon bord (dan wordt kennen kunnen) 
- Uitleg aanmelden team: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team  

 

http://www.chess.com/solo-chess
https://www.apronus.com/chess/diagram/editor/
http://www.schaakweek.nl/
http://www.chess24.com/
https://lichess.org/editor
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team


Geleerd tijdens analyses: 
Niet snel je dame spelen 
Pas op wat je tegenstander kan doen 
Pionnen kunnen niet terug, pas op met pionzetten.  
Geef geen dame weg (oversteekregel: komt er gevaar aan? 
Als je achter staat actief spelen (verwar tegenstander) 
Muziek kan ontspannen. 
Wereldkampioen Botwinnik zette hard radio aan om te leren beter te concentreren. 
Zoekstrategie: gepend stuk nogmaals aanvallen (pion sterker dan meer verdedigers) 
Drie Gouden Regels van de Opening: 1. Pion in centrum, 2. Stukken er uit (paarden, lopers) en 3. 
Koning veilig (rokade) 
Geleerd: let eerst op wat je tegenstander kan doen 
Niet te veel pionnen spelen in het begin 
Gambiet: pion offeren voor activiteit 
 

 
 

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling 
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.  
Peter Boel heeft de vertaling klaar. Publicatie is mogelijk in het najaar. 
Het boek bevat een update over wetenschap en meer special needs groepen. Naast autisme, dyslexie, 
hoogbegaafd en blind nu ook ADHD, depressie, Syndroom van Down en ziekenhuizen.  
Daarnaast onder meer een hoofdstuk met ruim 300 didactische werkvormen en psychologische inzichten. 

 
 

 
Partijtje bespreken met Jessica en Mika. 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 

 
Lucas thuis tijdens de training. (foto Charlotte Wijnbergen) 
 

 
Carlsen Invitational (www.chess24.com) met commentaar in negen talen. We hebben ze allemaal beluisterd. 
 

http://www.chess24.com/


 
Schaakschool Het Bolwerk Online volgt tijdens les Magnus Carlsen Invitational.  
 
 

 
Analyse. 
 

  
Blunder van zwart                  Verdediger ruilen om meer aanval te krijgen 
 



Schaakschool Het Bolwerk online: partijanalyses, simultaans en varia 
Schaakschool Het Bolwerk is nu ook online. 
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl  
Verslagen 22 april: 
 
Verslag groep 13.45-15.00 

- Kalender www.schaakweek.nl voor activiteiten, je kan meedoen aan jeugdtoernooien en 
simultaan 

- Besproken simultaan partij Jessica – IM Stefan Kuipers 
https://lichess.org/nau9bZyH/black#24  

- Tip solo chess https://www.chess.com/solo-chess  
- Hoe tegenstander uitdagen:  

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/tegenstander-uitdagen  
- Onderlinge partij Jessica – Mika https://lichess.org/s47EZ1gg/black#0 
- Partij besproken 

o Niet twee keer zelfde stuk in opening spelen 
o Kijk wat tegenstander kan doen, geen stukken weggeven 
o Dame niet snel in spel brengen, eerst paarden en lopers 

- Veel schaaksites: http://www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken 
Suske en Wiske video https://www.youtube.com/watch?v=RJjqyC7n6d0  

- Tip: http://www.raindropchess.com  
- Simultaan tegen Karel https://lichess.org/simul/k5Qvev7d, ook besproken 

 
Verslag groep 16.00-17.15 

- Volgende week gewoon training 
- Besproken partij Evan – Karel https://lichess.org/J1RlaCTk/black#12 

Theorie = bekende goede zetten 
- Magnus Carlsen Invitational  

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020/5/1/1 
- Lucas uitleg oefeningen Apronus: https://www.apronus.com/chess/puzzles 
- Simultaan  https://lichess.org/simul/mkCQmUt0 en analyse:  
- www.schaakweek.nl  overzicht toernooien 
- Simultaantje gespeeld https://lichess.org/simul/leBtsVCF en partijen besproken 
- Sites op Twitch 

 
 

     
Stelling uit boek Chess Movies I.          Verdedigingspatroon. 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakweek.nl/
https://lichess.org/nau9bZyH/black#24
https://www.chess.com/solo-chess
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/tegenstander-uitdagen
https://lichess.org/s47EZ1gg/black#0
http://www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken
https://www.youtube.com/watch?v=RJjqyC7n6d0
http://www.raindropchess.com/
https://lichess.org/simul/k5Qvev7d
https://lichess.org/J1RlaCTk/black#12
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020/5/1/1
https://www.apronus.com/chess/puzzles/
https://lichess.org/simul/mkCQmUt0
http://www.schaakweek.nl/
https://lichess.org/simul/leBtsVCF


Online schaakles senioren met simultaan 
De senioren van Het Bolwerk zijn nu ook online. 
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl 
Algemene informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
Verslag 2e Online training dd 22 april 2020 

- Technisch boeken we vooruitging, werkende koptelefoon blijkt praktisch  
- www.chessvision.ai en dan in een browser (bijv. Firefox) installeren. Je krijgt in taakbalk 

icoontje (paars oogje). Daarmee kun je een stelling in een site inscannen en met Lichess 
analyseren 

- Twee stellingen uit boek Chess Movies I besproken (20 en 21) 
- Lichess functies geoefend, wolkje is chat 
- Simultaan opzetten lukte deze keer niet  (Spelen, Simul, Aanmelden) 
- Lid worden van team Schaakacademie Apeldoorn: in menu Lichess Gereedschap, Menu, Alle 

teams, zoekvenster ‘schaakacademie’, klik Schaakacademie Apeldoorn, klik groene balk 
‘Wordt lid van het team’ (en dan gaat beheerder je toelaten) 

- Zie ook tips: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/deelnemen-aan-een-simultaan 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team  

- Partij karelschaakt – Marbru https://lichess.org/zFZ00vcbr9JW  anderen keken mee in 
gedeeld Zoom scherm en deden suggesties 

- Partij geanalyseerd (klik op ‘analyse’ onder de zetten) en Lichess functies besproken 
- Partijen van iemand vinden via https://lichess.org/@/accountnaam in browserregel. 
- Twee stellingen voor volgende keer bestuderen. 

 

 
 

Matches IM Max Warmerdam online 
MuConsult Apeldoorn playing captain kun je volgen via Twitch: https://www.twitch.tv/xamax2000 
Aankondigingen van IM Max Warmerdam over streaming van analyses en partijen:  
Twitter: @max_warmerdam 
Instagram: https://www.instagram.com/_maxwar 
Max Warmerdam speelt wekelijks een match spelen. Afgelopen week tegen IM Thomas Beerdsen.  
Max meldt: 
Bij Instagram gebruiken mensen vooral de app van Instagram in plaats van dat ze op de webbrowser 
van Instagram zitten. 
Bij Instagram gebruiken mensen een handle, die van mij is ''_maxwar''. 
De handle van Schaakstad Apeldoorn is schaakstad_apeldoorn. 

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.chessvision.ai/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/deelnemen-aan-een-simultaan
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team
https://lichess.org/zFZ00vcbr9JW
https://lichess.org/@/accountnaam
https://www.twitch.tv/xamax2000
https://www.instagram.com/_maxwar/?hl=nl


Max meldt 26 april aanvullend: 
De eindstand van de match tegen Thomas was uiteindelijk 21-9 in het voordeel van Thomas. 
De match bestond uit Fischer random, bullet en als laatste Atomic chess.  
Ik wilde dat de match uit drie verschillende onderdelen bestond, maar het was niet zo makkelijk om 
iets te bedenken waarin Thomas en ik even sterk zouden zijn. 
De Fischer random en bullet gingen redelijk gelijk op, alleen vond ik het nog lastig om snel te zijn en 
tegelijk commentaar te geven.  
Thomas is sowieso al heel snel dus het was niet altijd even makkelijk om hem bij te houden. 
Het ging vooral verkeerd bij het Atomic gedeelte. Hierin was Thomas al een stuk sterker, net als bij 
alle andere varianten op Lichess. 
Ik had nog enige training gedaan hiervoor, maar het mocht niet baten. De uitslag van dit onderdeel 
was dan ook 9-1 voor Thomas. 
De match en de rest van de stream was terug te zien op https://www.twitch.tv/videos/599515896. 
De Match begint rond 21:30 en eindigt rond 1:50:00. 
 
Volgende week vrijdag speel ik een match tegen Robby Kevlishvili. Waarschijnlijk gaan we het bij 
schaken houden met normale regels in plaats van versies zoals Atomic. Waarschijnlijk zal een deel 
van de match blindschaken zijn. 
Mijn schema van de komende week: zie de illustratie boven dit verhaal. 
 
 

 
TCEC 17 laatste partij. 

 
 

 
TCEC eindstand. 

 

https://www.twitch.tv/videos/599515896


 
GM Peter Heine Nielsen tweet. 

 
TCEC 17 superfinale: spektakel, drama & Leela Chess Zero herovert titel 
Jeroen Noomen meldt: 
 
Dinsdag 21 april eindigde de 17e editie van TCEC, het officieuze  wereldkampioenschap voor 
schaakengines. Na ruim 3,5 maand schaken hadden Leela Chess Zero en Stockfish zich voor de 
superfinale geplaatst. In een match van 100 partijen zou de kampioen worden bepaald. Met een 
speeltempo van 90 minuten voor de partij en 5 seconden increment per zet, werden non stop zo'n 8 
partijen per dag afgewerkt. 
 
Ondergetekende was weer verantwoordelijk voor de openingenselectie. In totaal 50 openingen, die 
elke engine een keer met wit en een keer met zwart moet spelen. Na de ietwat teleurstellende TCEC 
16 superfinale had ik mijn voorzorgsmaatregelen genomen en dit keer de nodige spectaculaire en 
ook wel meer dubieuze varianten toegevoegd (zie 
ook https://blogchess2016.blogspot.com/2020/04/tcec-17-superfinal-opening-pgn-available.html). 
Dat sorteerde meteen effect, want het aantal winstpartijen lag met 29 een stuk hoger dan de vorige 
edities.  
 
Deze superfinale had werkelijk alles in zich wat je als schaakenthousiasteling graag ziet: briljant 
positioneel spel van Leela, tactische hoogstandjes van Stockfish, blunders, drama, vergooide 
winststellingen en af en toe tenenkrommende eindspeltechniek van Leela. De vele geïnteresseerde 
fans in de chat waren het erover eens, dit was de beste superfinale ooit.  
 
Uiteindelijk trok Leela Chess Zero de superfinale met 52,5-47,5 naar zich toe. Leela won 17 partijen, 
Stockfish won er 12, terwijl 71 partijen in remise eindigden. De zege was volkomen verdiend. 
Stockfish kreeg vrijwel geen vat op het positioneel superieure spel van Leela en werd keer op keer in 
het defensief gedrongen. Dankzij de enorme rekenkracht en de 88 core machine (176 threads) wist 
Stockfish menig dubieuze stelling nog remise te maken. Stockfish moest het weer hebben van 
tactische missers van Leela en geniale koningsaanvallen. Op dit gebied is Stockfish weer 
onovertroffen. Maar in de opening en in het middenspel is Leela momenteel onverslaanbaar. Hier ligt 
Stockfish behoorlijk ver achter. 
 

https://blogchess2016.blogspot.com/2020/04/tcec-17-superfinal-opening-pgn-available.html


Uit deze superfinale heb ik de meest interessante partijen geselecteerd. Ze zijn na te spelen met de 
gameviewer. Ook een aantal mooie YouTube video's met partijbesprekingen ziet u aan het eind van 
dit verslag. Leuk was ook de aandacht die TCEC kreeg van diverse grootmeesters. Er was zelfs een 
keer een uitzending met Jan Gustafsson, Peter Heine Nielsen en Anish Giri aan deze superfinale 
gewijd. En GM Miroshnichenko gaf vele dagen achter elkaar geweldig commentaar. De tweet van 
Peter Heine Nielsen na afloop mocht er ook zijn: "In the interest of science and entertainment, could 
we have a 1000 games match please!?".  
 
Interessante video's met besproken partijen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s4AGNQ40bFQ 
https://www.youtube.com/watch?v=zYgrn4PIyI0 
https://www.youtube.com/watch?v=3H8PKu3I9Jo 
https://www.youtube.com/watch?v=SFn9HvzkOqI 
https://www.youtube.com/watch?v=YAZ3A416ONA 
https://www.youtube.com/watch?v=rfexw9qOaY8 
https://www.youtube.com/watch?v=7Pt3AKSo-4w 
https://www.youtube.com/watch?v=yKvtigUSv88 
https://www.youtube.com/watch?v=PGgsoCTzKZg 
 
Partijen in gameviewer: Meest interessante partijen TCEC 17 finale  

 
Video LcZero blunders and completely crushes Stockfish! | TCEC Superfinal 
https://www.youtube.com/watch?v=k6bOnCFc9KI  
 
Twee partijfragmenten die duidelijk laten zien waar Stockfish beter in is en waar Leela beter in is. 
 

 
 
Stockfish - LCZero, partij 83, stelling na 21.... a4 
Deze partij laat duidelijk zien waar de kracht van Stockfish ligt: taktiek en koningsaanval. Leela zag de 
komende verwoestende aanval niet aankomen: 
22.e5! axb3 23. exf6 (Dreigt Qh7+ en Qh8+ met mat) 23... Nxf6 24. Nxb3 Bb7 25. Bh6!! Bxf3 26. 
Bxg7! Nh5 27. Bf6! Qa7 28. Bg5! Rdc8 29. Rdf1 Bg4 30. Rfg1 Bf3 31. Qh3 Qb7 32. Nd4 b3 33. a3 Rxa3 
34. bxa3 bxc2 35. Qxf3 Qb1+ 36. Kd2 Qb2 37. Nxc2 Qc3+ 38. Kd1 Qb3 39. Rxh5 Rxc2 40. Rh8+! Nxh8 
41. Bh7+ Kxh7 42. Qxb3 Rg2 43. Rxg2 Ng6 44. Bf6 d5 45. Qh3+ Kg8 46. Qh8# 1-0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s4AGNQ40bFQ
https://www.youtube.com/watch?v=zYgrn4PIyI0
https://www.youtube.com/watch?v=3H8PKu3I9Jo
https://www.youtube.com/watch?v=SFn9HvzkOqI
https://www.youtube.com/watch?v=YAZ3A416ONA
https://www.youtube.com/watch?v=rfexw9qOaY8
https://www.youtube.com/watch?v=7Pt3AKSo-4w
https://www.youtube.com/watch?v=yKvtigUSv88
https://www.youtube.com/watch?v=PGgsoCTzKZg
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=RIrLWNrAncRLyElW/EoyCVaAa/MgOcEHdcbA6GzyUwbIZdpqbUJ4vHrkoECuTNg5
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k6bOnCFc9KI


 
Stockfish - LCZero, partij 95, stelling na 17.Le2   
In deze partij zien we het superieure positiespel van Leela. Terwijl Stockfish planloos speelt, versterkt 
Leela stukje bij beetje haar stelling, met o.a. twee positionele pionoffers. Vrijwel achteloos wordt 
Stockfish overspeeld: 
17... d4! 18. cxd4 Ne7 19. Rd1 g5 20. Ne3 Nd5 21. Nxd5 Bxd5 22. Bh5 Qc6 23. h3 Be7 24. Rb2 Rdf8 
25. a3 Rf5 26. Ra2 Kb7 27. Rf1 Rg8 28. Qg4 Ra8 29. Bd2 Raf8 30. Rc2 a5! 31. bxa5 Bxa3 32. Qg3 Be7 
33. Rb2 Ka6 34. Bg4 R5f7 35. Bh5 Rg7 36. Rfb1 Rb8 37. Bb4 g4! 38. hxg4 Be4 39. Rc1 Rd8 40. Bxe7 
Rxe7 41. Qe3 Bxg2 42. g5 Bd5 43. f4 Rb7 44. Kf2 b4 45. Be2 Rc8 46. f5 exf5 47. Rbc2 Qb5 48. e6 f4 
49. Qe5 b3 50. Rb2 f3 51. Bd3 Ka7 52. a6 Rbb8 53. Qg7+ Ka8 54. Qd7 Qxd7 55. exd7 Rc6 56. Bxc4 
Rxc4 57. Rxb3 Rd8 58. Rxc4 Bxc4 59. Rxf3 Rxd7 en zwart won.  0-1 
 

   
 
Quote GM Mikhail Botvinnik: Je leert het meeste van het analyseren van partijen. 
Botwinnik was meervoudig wereldkampioen. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Botvinnik  
 
 

Divers nieuws  
 

- Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in KNSB 
- ONK afgelast 
- Chessity Koningsdag Toernooi 
- Magnus Carlsen Invitational 
- Kasparov in Nations Cup 
- ChessTech News 
- Russische topschakers verzamelen geld voor ziekenhuizen via toernooi 
- Guess the movie 
- Kingpin 

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


 

 
 

Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in KNSB 
Clubhistoricus Bert Baas blikt terug: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/04/21/schaakstad-apeldoorn-21-jaar-in-de-knsb-i/#more-14447 
 

 

 
 
ONK afgelast 
Koos Stolk meldt: 
Vandaag hebben we het volgende persbericht verstuurd: 
DIEREN – Tot zijn grote spijt heeft het organisatiecomité van het Open NK Schaken en de 
Bondswedstrijden in Dieren moeten besluiten dit schaakevenement voor 2020 af te gelasten. Dit 
besluit is genomen naar aanleiding van de coronamaatregelen die het Nederlandse kabinet op 21 
april jl. heeft bekendgemaakt. Het comité heeft alle begrip voor deze maatregelen. 
Het jaarlijkse schaaktoernooi in Dieren zou hebben plaatsgevonden van 20 tot en met 30 juli. Het 
comité en de nieuwe hoofdsponsor UpcoPAY richten zich nu op het Open NK en de 
Bondswedstrijden van volgend jaar, die van maandag 26 juli tot en met donderdag 5 augustus 2021 
zullen worden gehouden. Volgt u ook de ontwikkelingen op onze website, www.schaken.nl/onk. 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/04/21/schaakstad-apeldoorn-21-jaar-in-de-knsb-i/#more-14447
http://www.schaken.nl/onk


 

 

 
 

Chessity Koningsdag Toernooi 
Hele gezin kan meedoen met gratis account. 
www.chessity.com/nl/blog/3144/Koningsdag_2020_het_grootste_online_schaaktoernooi_van_Nederland  
 

 

 
 
Magnus Carlsen Invitational 
Acht wereldtoppers, dagelijks online, 250.000 dollar prijzengeld. Te volgen van 18 april tot 3 mei. 
Met live commentaar in diverse talen. 
https://chess24.com/en/read/news/the-magnus-carlsen-invitational-starts-today  
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020/1/1/1 
Interview met Carlsen:  https://www.gq-magazine.co.uk/sport/article/magnus-carlsen-interview 

 

 

 

http://www.chessity.com/nl/blog/3144/Koningsdag_2020_het_grootste_online_schaaktoernooi_van_Nederland
https://chess24.com/en/read/news/the-magnus-carlsen-invitational-starts-today
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020/1/1/1
https://www.gq-magazine.co.uk/sport/article/magnus-carlsen-interview


 

Kasparov in Nations Cup 
Van 5 tot 10 mei. 
Schema en spelers: https://www.fide.com/news/497  
https://en.chessbase.com/post/garry-kasparov-will-be-captain-in-online-nations-cup 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/garry-kasparov-to-take-part-in-online-nations-
cup-chess-tournament?CMP=share_btn_tw 

 

 

 
 

ChessTech News 
ChessTech is a free weekly newsletter and website bringing the latest technology news and hands-on 
knowledge to the international chess community. Subscribe via www.chesstech.org 
ChessTech News  
https://www.chesstech.org  
info@chesstech.org  
https://www.twitter.com/chesstechnews  
https://www.facebook.com/chesstechnews  
 

 

 
 

Russische topschakers verzamelen geld voor ziekenhuizen via toernooi 
https://ruchess.ru/en/news/all/strongest_russian_grandmasters_to_play_in_charity_tournament_ 
 

 

 
 

Guess the movie 
https://en.chessbase.com/post/guess-the-movie-a-chess-movie-film-quiz 
 

https://www.fide.com/news/497
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https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/garry-kasparov-to-take-part-in-online-nations-cup-chess-tournament?CMP=share_btn_tw
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Kingpin 
https://www.kingpinchess.net/2013/06/the-birmingham-blues 
 
 

Trainingsmateriaal 

 
- Terugkijken eFXO Partijanalyse IM Thomas Beerdsen 22 april 2020 
- Voorbereiden met chess engines 
- CSC publiceert lesmateriaal: werkbladen, Kahoot quizen en video’s 
- Marseillais chess 
- Ebook Herman Grooten: Attacking Chess for Club Players 
- Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Terugkijken eFXO Partijanalyse IM Thomas Beerdsen 22 april 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=C0LssJ97Ij4  

https://www.kingpinchess.net/2013/06/the-birmingham-blues
https://www.youtube.com/watch?v=C0LssJ97Ij4


 

 
 
Voorbereiden met chess engines 
Link naar uitleg voorbereiden chess engines 
 

 

   
 

CSC publiceert lesmateriaal: werkbladen, Kahoot quizen en video’s 
Sean Marsh meldt: 
Hello Everyone, 
Three brand new series of instructional material have just been launched by CSC. 
There are worksheets, Kahoot! quizzes and YouTube videos. 
For further details, please head here: 
https://cscteesside.blogspot.com/2020/04/brand-new-lessons-youtube-worksheets.html 
Please share as far and wide as you possibly can. 
Best wishes, Sean 
 
Zie ook: https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home  
Zie ook: https://www.telegraph.co.uk/education-and-careers/2020/04/24/excellent-free-site-will-
teach-child-play-chess-lockdown  
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/maximise-your-preparation-with-the-chess-engines-tickets-103114903452?aff=estw&utm-source=tw&utm-term=listing&utm-campaign=social&utm-medium=discovery&utm-content=attendeeshare
https://cscteesside.blogspot.com/2020/04/brand-new-lessons-youtube-worksheets.html
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home
https://www.telegraph.co.uk/education-and-careers/2020/04/24/excellent-free-site-will-teach-child-play-chess-lockdown/
https://www.telegraph.co.uk/education-and-careers/2020/04/24/excellent-free-site-will-teach-child-play-chess-lockdown/


 

 
 

Marseillais chess 
Twee zetten achter elkaar spelen. 
https://www.chess.com/member/marseillais 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marseillais_chess 
www.chessvariants.com 
 

 

 
 

Ebook Herman Grooten: Attacking Chess for Club Players 
https://mailchi.mp/newinchess/attackingchess_grooten_ebookoftheweek_20200417eur?e=ffd442599e 

 

 

 
 

Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL 

https://www.chess.com/member/marseillais
https://en.wikipedia.org/wiki/Marseillais_chess
http://www.chessvariants.com/
https://mailchi.mp/newinchess/attackingchess_grooten_ebookoftheweek_20200417eur?e=ffd442599e
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL


 

 

 
 

Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
nico@zwirs.net 
app: 06-12081142 
Trainersprofiel Lichess: https://lichess.org/coach/FirstKnight  

 

 

 
 

Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Het boek 'Schaaktalent ontwikkelen' is verkrijgbaar als ebook.  
Het ebook is in pdf-formaat. Je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord: GM Artur Joesoepov. 
Preview: Preview ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Bestelwijze:  
- Maak 6 euro over op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Schaaktalent ontwikkelen’. 
- Stuur een email naar karel@kvdc.nl  
Het ebook wordt als bijlage naar je email adres verzonden. 
 

 

  
 

mailto:nico@zwirs.net
https://lichess.org/coach/FirstKnight
http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl


Ebook Developing Chess Talent 
Het boek Developing Chess Talent is verkrijgbaar als ebook. 
Het is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord GM Artur Joesoepov. 
Het is in pdf-formaat en je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone. 
Zie www.chesstalent.com voor informatie en een video met toelichting van IM Merijn van Delft. 
Het ebook kost 6 euro. Je kunt het via een Paypal-button op de site bestellen. 
Je kunt ook 6 euro overmaken op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Developing 
Chess Talent.’ Stuur een email met emailadres naar karel@kvdc.nl en je krijgt het ebook per email.  
 

 

 
 

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. 
 
 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
http://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. 

Kalender en sites    (alles onduidelijk) 

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 
 

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

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.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
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
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 Instagram https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn   
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 
Schaakweek www.schaakweek.nl 
 
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn 
 
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 
Twitch https://www.twitch.tv/xamax2000 
Twitter: @max_warmerdam 
Instagram: https://www.instagram.com/_maxwar 
 
IM Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
 
GM Roeland Pruijssers 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/monkey_chess 
 
Jayden Breider 
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
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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. 
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn 
 
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.anishgiri.nl   
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
www.jeugdschaak.nl  
www.probleemblad.nl 
www.chessity.com  
www.teamblitz.nl  (NK snelschaken clubteams) 
 
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org  
Wereldschaakbond FIDE www.fide.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  
Chessbase Twitch: www.twitch.tv/chessbaselive   
Chessbase Twitch eerdere uitzendingen: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos 
http://en.playchess.com 
http://play.chessbase.com  
https://live.followchess.com 
https://chessbase.in 
https://videos.chessbase.com/index 
https://www.apronus.com/chess  
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 
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www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com  (pgn’s van partijen downloaden) 
https://www.chess-site.com 
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu  
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk 
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3  
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com 
Antonio Radic (Agadmator): www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA 
Kanaal ChessTalk: https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA   
 
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 
YACPDB www.yacpdb.org 
IM Michael Pasman: www.chesspm.com 
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com 
 
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 

 
 

 
www.schoolschakenapeldoorn.nl  
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