Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 130 – 24 mei 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.

FM Armen Hachijan geeft MuConsult simultaan.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 130
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 433 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 uitgesteld ‘t Paardje Made ‘schaken en strategisch denken’ en De Zeven Pionnen Epe.
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

Tijd

Event

Speeltempo Link

18.45-20.05
uur

Schaakstad Apeldoorn
Crazyhouse Arena

5+3

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

18:30-19:50

Worldwide U11 Group B
Team Battle

10+3

19.00-19.45
uur

eFXO Partijanalyse door
IM Thomas Beerdsen

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

Donderdag
28 mei

19.00-21.00
uur

MuConsult Simultaan door
IM Arthur v/d
Oudeweetering

30+30

lichess.org/simul

Vrijdag
29 mei

19.00-20.30
uur

Schaakacademie Apeldoorn
Blitz Arena: thema Italiaans

5+0

lichess.org/tournament/ Nieuwsbrief lezers
xQf19qSt

19.15-20.00
uur

Schaakstad Jeugd Interne
Competitie

20+0

Schaakstad Apeldoorn
jeugdleden stap 1-3

20.00-21.15
uur

Schaakstad Jeugd Interne
Competitie

35+0

Schaakstad Apeldoorn
jeugdleden stap 4-6

Zaterdag
30 mei

17.00-19.00
uur

Worldwide Junior C Team
Battle

10+2

lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
t/m 16 jaar

Zondag
31 mei

20:00-22:00
uur

GC Teambattle

3+2

lichess.org/tournament/ Alle Apeldoorners

Maandag
25 mei

Woensdag
27 mei

Doelgroep

lichess.org/tournament/ Alle Apeldoorners
QGg7SHvH
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog
lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
URv80dcO
t/m 11 jaar
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog
Alle Apeldoorners

Weekschema online toernooien
Schoolschaken Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting
Schaakweek maken samen een weekschema met activiteiten.
Het staat ook op www.schaakweek.nl en www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Voor wachtwoorden kun je contact opnemen met Andrea Denekamp, Chris Doornekamp, Merijn van
Delft, Stefan Kuipers, Nico Zwirs en Karel van Delft.

Uitleg 960 schaak
Uitleg IM Stefan Kuipers en IM Thomas Beerdsen
https://www.youtube.com/watch?v=5MgUiuoOiFg&feature=youtu.be

Deelnemers vierde MSA-training.

Uitgangsstelling Italiaans.

Online: Vijfde MSA jeugdtraining Italiaans met IM Nico Zwirs
De vijfde MSA jeugdtraining is zondag 21 juni. Het thema is Italiaans.
MSA staat voor matches, simultaan en analyse.
De training is online. Van 12.30 – 17.00 uur. Met korte pauzes.
Trainer is IM Nico Zwirs. Mail nico@zwirs.net of Whatsapp: 06-12081142.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft. Mail karel@kvdc.nl of Whatsapp: 06-22226928.
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
Er is ruimte voor circa tien deelnemers. Prijs 25 euro per deelnemer.
Je hebt een Lichess.org account nodig (zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken).
Je hebt een Zoom account nodig (gratis, download via www.zoom.us/download).
Programma:
= van 12.30 - 13 uur inloop (technische problemen tackelen en kennismaking met Nico en groep)
= 13 - 17 uur inleiding, partijen spelen, analyse en simultaan
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie (links naar sites, pgn voorbeeldpartijen en tekst).
Voorafgaand aan de training krijgen deelnemers een email met praktische informatie.
Trainer IM Nico Zwirs is al zijn hele leven fan van het Italiaans. Zijn grootste succes met deze opening
was afgelopen winter, toen hij een grootmeester in 16 (!) zetten wist te verslaan. Die partij staat in
een online gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/20/Game1808020.html

https://lichess.org/tournament/wvfCL9Ol

Laurens van Grol meldt een kort winstpartijtje: https://lichess.org/dWtniOut

Via Lichess, Gereedschap, Bordbewerker kun je de Italiaanse opening oefenen.

Evan wint Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena, volgende keer Italiaans
Hier boven staat het podium van 22 mei. Evan West won het met overmacht en sterk spel.
Volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 29 mei 2020 van 19-20.30 uur.
We spelen dan de Italiaanse opening. Voortaan is er elke week een andere opening.
De partijen beginnen automatisch met die opening.
Op internet staat veel informatie over openingen. Het is ook leerzaam om openingsvalletjes te
bestuderen. In het Engels heten valletjes ‘traps’.
Link https://lichess.org/tournament/xQf19qSt Wachtwoord: academie.
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen.
Info staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien en www.schaakweek.nl
Daar staat ook informatie over hoe je je bij Lichess aanmeldt.

Kennemer Combinatie wint GC zondag Teamcompetitie
Zondag 24 mei werd het team Schaakstad Apeldoorn gedeeld tweede in de hoogste klasse van de GC
Teamcompetitie, waarin de sterkste spelers van Nederland meedoen. De scores van de hoogste tien
spelers per team worden bij elkaar opgeteld voor de eindscore. Via de spelersnamen zijn partijen te
vinden. Link naar het toernooi: https://lichess.org/tournament/x3KXezyx
De links naar de battles staan elke week op de site van Groninger Combinatie
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles

Team battles voor jeugdteams
Martijn Hardeman meldt:
Sinds enkele weken organiseren we ieder weekend team battles voor jeugdteams. Normaal
gesproken op zaterdag om 19 uur, een enkele keer op zondag. Inmiddels doen er zo’n vijftien teams
en ruim honderd jeugdspelers mee die over twee groepen verdeeld zijn met een
promotie/degradatie-systeem. Dit worden er steeds meer. Volwassenen mogen niet meespelen in de
jeugdteams. Wel is er een team voor Schaakouders, voor zover ze niet sterker zijn dan hun eigen
deelnemende kind. We hebben nog plek voor meer jeugdteams.
Team Jeugd NL
Sinds een week is er ook een club overstijgend jeugdteam op Lichess: Team Jeugd NL
(https://lichess.org/team/jeugd-nl). Alle Nederlandse jeugdspelers (2002 of later) kunnen zich hierbij
aansluiten om mee te doen aan Lichess-jeugdtoernooien of team battles.
Meedoen?
Wil je ook meedoen met de jeugdteam battles of heb je vragen over de andere
jeugdschaakactiviteiten op Lichess, dan kun je contact opnemen met Martijn Hardeman
(Paardensprong, Groningen): https://lichess.org/inbox/organisatie of via Whatsapp: 06- 179 179 81
Ter aanvulling hierbij de link naar één van de twee jeugdteam battles van gisteravond:
https://lichess.org/tournament/0w3WP40W

20 mei https://lichess.org/tournament/oFgMcRE9

23 mei https://lichess.org/tournament/TV7eIfqG

veestal: lichess.org/simul/HYExb7wW 5 gewonnen, 2 verloren
kaasplankjuh: lichess.org/simul/GeMMZVZ5 7 gewonnen
vreetschuur: lichess.org/simul/8FE91Jv7 5 gewonnen, 2 verloren

Schaakstad Apeldoorn hield zondagavond 24 mei speciale jeugdsimultaans. Die zijn gegeven door de
drie broers veestal, kaasplankjuh en vreetschuur.
Ze hebben de afgelopen weken laten zien tot de sterkste Apeldoornse jeugdschakers te behoren,
meldt IM Stefan Kuipers.
De simultaans waren toegankelijk voor leden van team Schaakstad Apeldoorn. De bedenktijd was 15
minuten plus 30 seconden per zet (de simultaangevers begonnen met een kwartier extra).
Stefan Kuipers meldt dat de jongens het erg leuk vonden en het graag nog een keer willen doen.

Battles afgelopen week: tegenstanders uit de hele wereld
Afgelopen week waren er weer veel battles tegen tegenstanders uit de hele wereld.
Hierboven staan enkele ranglijsten en podia.
Via team namen kom je op team pages. Daar kun je zien waar de teams vandaan komen.
Op de blog-pagina van www.schaakweek.nl zijn alle toernooien met links terug te vinden.

Elke week 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 nemen moet je lid van
‘team Apeldoorn’ zijn. Apeldoorners en mensen die in Apeldoorn trainen, kunnen lid worden.
Let op: het is niet altijd op dezelfde dag. Zie het weekschema.

www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/05/21/muconsult-simultaan-met-fm-armen-hachijan

Armen Hachijan (oranje shirt) met o.m. Thomas Beerdsen tijdens training bij Karel van Delft.

Armen Hachijan met Thomas Beerdsen tijdens training met IM Mark Dvoretsky bij Karel van Delft thuis.

https://lichess.org/LtsQOnhV/black

https://lichess.org/FTCOs7rF/black

Gemiste winst.

karelschaakt - armencho
FM armencho simul , 21.05.2020
[Commentaar Armen Hachijan]
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3 e6 7.Le2 Le7 8.0–0 0–0 9.Le3 Pc6 10.Dd2 Ld7
11.Tad1 Pxd4 12.Lxd4 Lc6 13.a3 b5 14.b4 Dc7 15.De3 Tac8 16.Ld3 Db7 17.Pe2 Pd7 18.Lb2 Pe5
19.Pd4 Ld7 20.Pb3 Tc7 21.Pa5 Da8 22.h3 Tfc8 23.Kh1 Lf8 24.Lxe5 dxe5 25.c4ƒ Goed tactisch ingezien
dat dit werkt en dit rechtvaardigt de vorige zet (Lxe5). 25...bxc4 26.Pxc4 f6 27.Pb6 Da7 28.Pc4
[28.Tfe1 zou beter zijn. Op deze manier garandeert wit dat hij de witveldige loper pakt, waarna hij
een kleine plus heeft. 28...Tb8 29.Pxd7 Dxe3 30.Txe3 Txd7 en wit staat iets beter door de zwarte
dubbelpionnen en de zwakte op a6.] 28...Dxe3 29.Pxe3 Lb5 30.Lxb5 axb5 31.Td3 Ta8 32.Tfd1 h5
33.T1d2 g6 34.Kg1 Tc1+ 35.Kf2 Ta1 36.Pc2 Ta2 Dit is een gevaarlijke zet omdat de toren nu wel
ingesloten staat. Als zwart niet oplet dan kan hij deze toren zomaar verliezen (wat ook in de partij
gebeurde) 37.Ke1 Kh7 38.Kd1 Kh6 39.h4 g5 40.g3 g4 41.fxg4 hxg4 42.Td8ƒ Na deze zet is het voorbij
en wint wit omdat de zwarte toren ingesloten staat. 42...Lxb4 Een laatste blufpoging. [42...Txd8
43.Txd8 Lg7 44.Kc1 En wit wint de toren.] 43.Txa8 [43.axb4 Zou simpeler geweest zijn. De tekstzet is
echter nog steeds wel winnend.] 43...Lxd2 44.Kxd2 b4 45.Kc1 b3 46.Pb4 Tg2 47.a4 Txg3 48.Kb2 Tf3
49.a5 g3 50.Tg8 [50.a6 Is misschien simpeler. 50...Kh7 51.a7 g2 52.Th8+ Kxh8 53.a8D+ Kg7 54.Da7+
Kh6 55.Dg1 en hoewel wit nog wel nauwkeurig moet spelen, moet het wel voorbij zijn.] 50...Kh7
51.Tg4 f5 52.exf5 exf5 53.Tg5 Tf4 54.Pd5 Ta4? [54...Txh4 was beter geweest, waarna wit het moet
hebben van zijn a pion en goede winstkansen heeft.] 55.Pf6+ Kh6 56.Pg8+ Kh7 57.Pf6+ [57.h5 zou de
partij direct beëindigen. Wit dreigt Pf6+, Kg6, Tg6# en zwart kan daar niks aan doen. 57...Tg4 58.Pf6+
Kh6 59.Txg4 fxg4 60.Pxg4+ en de a pion loopt door.] 57...Kh6 58.Pg8+ Kh7 59.Pf6+ ½–½
Partij in gameviewer: karelschaakt - armencho in gameviewer

Armen Hachijan over simultaan
Op Hemelvaartsdag heb ik een leuke simultaan gegeven aan de leden van Schaakstad Apeldoorn. Het
was een hele interessante ervaring en de leden hebben goede partijen afgeleverd. De partij van Karel
van Delft wil ik hierbij nader belichten.
Hij speelde heel solide en sloeg toe op het juiste moment met het insluiten van mijn toren. Daarna
was hij heel dichtbij de winst, maar kwam ik met remise goed weg. Hele sterke partij van Karel.
Daarnaast was ook de partij tegen Véronique Hijl erg interessant. Hier kwam een scherpe Najdorf
Siciliaan op het bord die nog alle kanten op kon gaan, maar helaas door een bug van de website
vroegtijdig beëindigd werd.

Karel van Delft over een half ei
Het eindspel tegen Armen Hachijan zag er veelbelovend uit. Ik koos om diverse redenen voor een
geforceerde zetherhaling.
1= Je moet praktisch zijn en onoverzichtelijke complicaties vermijden (les IM Mark Dvoretsky).
2= Ik zag de winstvoering niet.
3= Een pionnenwals kan heel sterk zijn, had ik al eens beschreven in boek ‘Schaakideeën’ aan de
hand van Socko – Negi: Gameviewer Socko - Negi, Leiden 2010 pionnenwals
4= Een zet overzien is me vaker overkomen, bijvoorbeeld …Lh6 in een Meesterklassepartij
Gameviewer Karel van Delft - Tieme Verlinde Meesterklasse 2009 loperzet gemist
Conclusie: beter een half ei dan een lege dop.

Simultaan FM Armen Hachijan, volgende simultaan IM Arthur van de Oudeweetering
MuConsult Apeldoorn 1 speler FM Armen Hachijan gaf 21 mei een simultaan aan veertien
deelnemers op Lichess. Dat zijn er minder dan normaal. Kennelijk was Hemelvaartsdag met stralend
weer niet zo’n goede datum. Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/tJGeLAD7
IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.
Verhaal over Armen Hachijan op site Schaakstad Apeldoorn:
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/05/21/muconsult-simultaan-met-fm-armen-hachijan
Partijen van Armen Hachijan: https://lichess.org/@/armencho
De volgende simultaangever is IM Arthur van de Oudeweetering. Deze simultaan is donderdag 28
mei vanaf 19.00 uur. Op 2 juni geeft GM Erwin l’Ami simultaan. Alle simultaangevers spelen in
MuConsult Apeldoorn 1.

Tip van Hidde: In Zoom kun je jezelf een andere naam geven.

Via ‘volgen’ maak je vrienden. Als je inlogt bij Lichess zie je dan waar je vrienden mee bezig zijn.

Met rechtsklik muis kun je in analyse aan elkaareen veld aanwijzen.

Lichess en Zoom tips: Via rename een nieuwe naam
Lichess is een gratis site met heel veel mogelijkheden.
Een aantal tips staat op: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien (kijk onderaan)
Nu nieuwe tips. Tips komen wekelijks op deze link van Schaakacademie Apeldoorn te staan.
= Tip van Hidde: In Zoom kan je jezelf een nieuwe naam geven via ‘rename’.
= Via ‘volgen’ maak je vrienden. Als je inlogt bij Lichess zie je dan waar je vrienden mee bezig zijn.
= Met rechtsklik muis kun je in analyse aan elkaar een veld aanwijzen.

Wit offert paard na 2…f6

In het Engels uitschakelen verdediger.
Als je 200 belangrijkste woorden kent kun je 50 procent van een tekst lezen.
Werkwoorden als hebben en zijn, namen van stukken en dergelijke.
Engels is de internationale taal in de schaakwereld.

Englund gambiet. Om er meer van te leren, kun je in Lichess partijen van topspelers naspelen. Je kunt ook nog op
YouTube video’s zoeken en via Google naar uitleg over de opening zoeken.

https://www.apronus.com/chess/puzzles/mate-in-1

Mat in één.

Als zwart geen tijd meer heeft, is het remise. Want wit heeft geen materiaal om mat te zetten.
We noemen dat ‘door de vlag gaan’ omdat vroeger bij houten klokken een wijzertje langs een ‘vlag’ ging.

Scandinavische verdediging. Zelfs wereldkampioen Carlsen speelt dit.

Cadeautjes moet je uitpakken. Kijken, Denken, Doen.

Wit dreigt mat met Te8#
Maar zwart heeft STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: partijquiz, Englund en Dilaram
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 helemaal open gaan en buitenschoolse activiteiten mogelijk zijn.
Bij de lessen gebruiken we Lichess en Zoom. Soms Whereby.com
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen.
Binnensporten tot 1 september niet toegestaan
Dat geldt ook voor schaken. Zie informatie schaakbond KNSB
Besproken onderwerpen
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en partij bespreken.
- Tutor 2 tien oefeningen penning
- https://www.apronus.com/chess/puzzles mat in één
- Nieuwsbrief 128 in eindspel één toren op bord houden
- 960 schaken uitleg oefenen en toernooi 18 mei https://lichess.org/tournament/UcWd5YvG
- Onderling partijtjes Lichess https://lichess.org/eA637DR3
- Quiz Lucas Smid 7
- Rondvraag, school
- We zijn een team en samen op avontuur, samen denken en overleggen
- Stap 3 H7 in Engels uitschakelen verdediging
- Eigen partij uit een battle bespreken: https://lichess.org/wd8XsxfH/black
Englund gambiet en via YouTube en Google op avontuur, dan vind je bijvoorbeeld
thechesswebsite op Facebook of als je geen FB hebt googelen op de site naam en je vindt
https://www.thechesswebsite.com
- Nieuwsbrief 129: enkele onderwerpen
- Gameviewer Chessbase, bijv. in laatste nieuwsbrief (engine, varianten)
- FENN code kopiëren en stelling in Fritz inlezen
- Mansube (Arabische studie) https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
Met moderne loop loper (alfil) ook mat in vijf
- Chessvision.a1: app om stelling van bord in Lichess in te lezen en te analyseren
- Mat in één. https://www.apronus.com/chess/puzzles/mate-in-1
- Pas op met 2…f6. Voorbeeld 1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1–f3 f7-f6 3.Pf3xe5 f6xe5 4.Dd1–h5+ Ke8-e7
5.Dh5xe5+ Ke7-f7 6.Lf1–c4+ Kf7-g6 7.De5-f5+ Kg6-h6 8.d2-d4+ g7-g5 9.h2-h4 Line
- Partij tegen Fritz. Thema eeuwig schaak is remise.
- Stap 1 H7 mat in één
- Partijtjes besproken (mat zetten koning dame, combinaties, letten op gevaar)
- Uitleg Lichess vrienden en elkaar volgen
- Eigen partij Lichess analyseren
- Via openingsboek en toppartijen kun je in Lichess veel leren van openingen die je zelf speelt
- Van verliezen kun je leren, nooit bang zijn
- Niet twee keer zelfde stuk in opening
- Vuistregels zijn algemene regels die je helpen bij denken en maken van plannen
- Weggeef schaak, zie Lichess antichess
- Cadeautjes moet je uitpakken
- Schaken is een vechtsport: aanval en verdedigen
- Stap 1 test C in Engels + herhalen (aanvallen)
- https://www.apronus.com/chess/puzzles/ avoid mate (verdedigen)
- Verdedigen door STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval
- Zoom rename
- karelschaakt - armencho in gameviewer besproken
- Zoekstrategie: eerst wat is probleem, daarna oplossing zoeken
- Toren op bord houden in eindspel.

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat veel informatie over schaakdidactiek en
werkvormen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.
Peter Boel heeft de vertaling klaar. Publicatie is uitgesteld naar 2021.
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 is er een hoofdstuk met ruim 300 didactische werkvormen en psychologische inzichten.
Qua wetenschap worden kwantitatief (Gobet) en kwalitatief (Rowson) onderzoek vergeleken.

Jessica speelde vorige week tegen een Grieks meisje. Dat zie je aan het vlaggetje bij de naam.

Wit zet mat in één.

Tutor-methode. Slaan van de verdediger.

Wit doet een wachtzet en zet na …Ka8 mat.

Aanvallen is leerzaam, maar verdedigen ook!
https://www.apronus.com/chess/puzzles/mate-in-1-avoid/?games

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

Schaakschool Het Bolwerk online: Battles en Peruvian Immortal
Schaakschool Het Bolwerk is nu 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 20 mei:
Groep 13.45uur
- Stap 1 H15 test 3 vijf opgaven in het Engels
- Partij Karel – Tieme Verlinde: paard en loper helpen pion naar de overkant
- Onderlinge partij en besproken https://lichess.org/7zsFZUCs
- Woensdag 18.30 Jessica doet mee met U11 battle
o https://lichess.org/tournament/oFgMcRE9
o battles kun je vinden via kalender op www.schaakweek.nl en in nieuwsbrief
- Partij Jessica vorige battle: https://lichess.org/tournament/jNrPV67Z (vind je terug via
Schaakweek overzicht): partij besproken https://lichess.org/L1S4jPNM
- Pauze met tekenen in Zoom
- Onderlinge partij https://lichess.org/vjbT0QR3/white + besproken
Groep 16 uur
- Rondvraag: Hidde heeft online openingen geoefend met oom Merijn
- U11 Battle, zie schaakweek.nl, op ia teampage informatie, vertalen met google translate
- IM Etienne Mensch in Frankrijk organiseert battles waarbij coaches via live stream
commentaar geven, mogelijk doet team Schaakacademie Apeldoorn in juni ook mee:
www.saintmaurechecs.com/articles/55236-xp-young-battle-une-entree-en-matiere-reussie
- Tutor 2 H4 uitschakelen verdediger
- Via Lichess Gereedschap Bordbewerker koning+toren vs koning. Stelling uitgespeeld
- Aanvallen is belangrijk, maar verdedigen ook. Dat kun je goed oefenen via
https://www.apronus.com/chess/puzzles/mate-in-1-avoid/?games
- Partijen in nieuwsbrieven: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
o Via Ctrl-f kun je op naam partijen terugvinden.
- Bill Wall Chess Page: http://billwall.phpwebhosting.com
- MSA training 21 juni met IM Nico Zwirs
- Peruvian Immortal: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050
- Meer immortals: https://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1015164
- Hidde heeft video van laatste trainingsonderdeel gemaakt

Hoe wint zwart?

…d5

Gameviewer in de war na omdraaien bord.

Online schaakles senioren: simultaan met Italiaanse opening
De senioren van Het Bolwerk zijn 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 6e Online training dd 20 mei 2020
- Besproken partijen 28 en 29 Chess Movies 1
- Kan je voorspellen wat je tegenstander doet? Hangt van niveau af (van jezelf en van
tegenstander). Zie databases voor partijen tegenstander. Speelstijl speelt een rol. Soms ook
verrassing (ander openingsrepertoire kiezen of juist speelstijl van tegenstander kiezen).
- Apronus schaak puzzles: https://www.apronus.com/chess/puzzles
- Partij Nico Zwirs – Milan Pacher, Groningen 2019
http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/20/Game3201748.html
- Partij Karel van Delft – Tieme Verlinde Meesterklasse 2009 link naar gameviewer
- Wolga-gambiet: www.schaaksite.nl/2012/09/24/begrijp-wat-u-doet-wolgagambiet-1
- Simultaanpartij Lucas van Foreest – Karel van Delft (te creatief gedacht, beter toreneindspel
simpel houden): http://view.chessbase.com/cbreader/2018/7/1/Game7432062.html
- Opening leren kennen via bekijken van openingsvallen, Google bijv. op chess italian traps
- Simultaan met Italiaanse opening https://lichess.org/simul/7lUhrCuZ
- Simultaan partijen besproken

https://www.twitch.tv/tcec_chess_tv

TCEC 18: Premier Division start deze week
door Jeroen Noomen
Met ingang van de 18e editie van TCEC is er een flinke metamorfose doorgevoerd. Alleen engines die
nog actief ontwikkeld worden zijn nog toegelaten. Dit betekent dat o.a. Houdini niet meer van de
partij is. Ook is het speeltempo versneld, zodat er meer superfinales in een jaar worden verspeeld.
Inmiddels zijn we aanbeland bij de Premier Division, die komende week van start gaat. Deze zal
ongeveer 22 dagen in beslag nemen. Daarna vindt de superfinale plaats.
League 1 eindigt vandaag, zondag 24 mei. Vlak voor het einde is al duidelijk dat de promovendi Fire
en Rofchade zullen zijn. Voor Fire is dat geen verrassing, deze engine was in de vorige Premier
Divisions steeds van de partij. Rofchade is een nieuwe engine die enorme progressie boekt.
Verrassend genoeg wist de neurale netwerk engine Scorpio ditmaal de promotie mis te lopen. De
(bijna) eindstand van League 1 luidt als volgt:

Dit betekent dat de deelnemers aan de Premier Division zijn:

1. Leela Chess Zero (kampioen van TCEC 17)
2. Stockfish
3. AllieStein
4. Komodo
5. Stoofvlees
6. Ethereal
7. Fire (gepromoveerd uit League 1)
8. Rofchade (gepromoveerd uit League 1)
Zoals altijd kunt u TCEC live meebeleven (24 uur per dag) via de volgende link:
https://tcec-chess.com/#

Toetje: match Leela-Stockfish met hele korte openingen
Inmiddels bezit ik een laptop met een grafische kaart, zodat ik met Leela Chess Zero kan analyseren.
Uit nieuwsgierigheid speelde ik een match tussen Leela en Stockfish met hele korte openingen van
één zet. Beide engines spelen die openingen met wit en met zwart. Denk aan 1.e4 e5, 1.e4 c5, 1.d4
Pf6 enzovoort. Leela won deze match overtuigend, zie de bijgevoegde partijen in de gameviewer.
Heel interessant is te zien hoe anders Leela alle bekende openingen speelt in vergelijking met
Stockfish. Naspelen van harte aanbevolen.
Gameviewer: Gameviewer Leela - Stockfish één zet openingen

LcO en Stockfish match 1+1 tijdtempo
Dries Wedda meldt:
Op chess.com wordt een match gehouden tussen Lc0 en Stockfish, het zijn heel veel partijen met een
1 minuut + 1 seconde extra per zet tempo en in allerlei openingen. Zie bijvoorbeeld een mooie partij:
www.chess.com/computer-chess-championship#event=eco-megamatch-ii&game=648
Partij in ChessBase Gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/23/Game962906.html
Site: https://www.chess.com/computer-chess-championship

Bron: chesshistory.com

Quote GM Evgeny Bareev: There is always luck in the air, and one has to grab it.
Bron: GM Jonathan Rowson in artikel ‘What Chess Can Teach You About Luck.’
https://forge.medium.com/what-chess-can-teach-you-about-luck-e5b741dfe6ec
Foto’s Bareev zie Wikipedia Commons
Literatuuroverzicht over schaken en geluk van schaakhistoricus Edward Winter:
https://www.chesshistory.com/winter/extra/luck.html

Divers nieuws
-

NK D Online
Chess Unlimited mei 2020
Samenwerking clubs Twello en Dordrecht
New Chess Items van Sean Marsh
From homeless refugee to chess prodigy

IM Stefan Kuipers en IM Max Warmerdam deden verslag van het NK D online

NK D online
Donderdag 21 mei https://www.twitch.tv/schaakbond
Zie KNSB site voor verslag: https://schaken.nl/nieuws/sascha-kurt-wint-verrassend-nk-d-online

Chess Unlimited mei 2020
Kineke Mulder brengt weer een inspirerende nieuwsbrief met interviews.
https://mailchi.mp/1f7f400290e7/schach-im-mrz-2667588?e=8c18bff2c6
Dit keer:
- Wolfgang aus Landau (D)
- Karel aus Apeldoorn (NL)
- Sean aus Teesside (UK)
Interview met Karel van Delft is ook in het Nederlands.
Tientallen andere interviews (ook Nederlanders) en allerlei activiteiten: https://chess.mulder.at

Hans Berrevoets (links) en Gerard Bons. (foto’s Henk Casteel)

Laurens de Vries (foto Laurens de Vries, zelfontspanner)

Schaak-jumelage Twello en Dordrecht
Gerard Bons meldt:
Dorpsclub Twellose Schaakclub, nabij Apeldoorn, heeft voor haar digitale clubavonden op dinsdag
honderd kilometer ver weg een partner gevonden: de gerenommeerde Schaakclub Dordrecht,
opgericht in 1888. Het is vergelijkbaar met een stedenvriendschap, wordt met een duur woord een
jumelage genoemd.
Een grote charme van de schaak-samenwerking is de coördinatie van blitz- en rapidtoernooitjes. Ze
worden gespeeld in afgesloten digitale ruimtes van het wereldwijde Lichess. Twello-lid en ictsupport-medewerker Laurens de Vries (1999, Wilp-Achterhoek) organiseerde kort na de lockdown
de www-schaakclub. ‘Programmeren kun je dat niet noemen, alle programma’s zitten al in Lichess’,
zegt hij bescheiden.
Wouter de Bruin deed hetzelfde in Dordrecht. De links staan onderin. De clubs groeiden met de
samenwerking, vooral het kleinere Twello, dat zijn ledental in enkele weken verdubbeld zag naar 39
en nu digitaal groter is dan de vereniging in speelzaal Taverne.
Talloze clubs hebben dit al ingevoerd. Bijzonder bij Dordrecht en Twello is, dat ze al vroeg hun blijfthuis-clubs open stelden voor iedereen. Met meer spelers meer kans op gelijkwaardige potten in een
semi-Zwitsers systeem. Niet volwaardig omdat het indeelprogramma niet wacht op de laatste
voltooide pot. Zo ontstaan veel kortere wachttijden dan in de pre-corona toernooipraktijk. Ook
steeds korter bij meer deelnemers.
De twee teamleiders hebben afgesproken dat ze om-en-om blitz en rapid spelen. Zo staat bij Twello
voor aanstaande dinsdag een toernooitje klaar met rapidspeeltijd 15 + 10, bij Dordrecht moet de
exacte blitztijd nog worden vastgesteld, maar de basis is hooguit 5 minuten.
De tijden met bonusseconden kunnen variëren, het principe blijft dat iedereen elke dinsdag een
keuze heeft. Er ontstaan ‘overlopers’, hier hep dat nadeel een groot voordeel: Meer gelijkgestemde
liefhebbers van een speeltijd. De chatboxen stromen altijd vlotjes vol.
Netwerker Hans Berrevoets uit Dordt, Lichess-naam Groothoofd1978, initieerde de samenwerking.
Hij was al een goede bekende omdat hij geregeld in het Twellose Peter Verburgtoernooi speelde en
het een keer won. Hij kwam bij Twello www-schaken om zijn vriend Gerard Bons (‘voor mij de
ambassadeur van de Twellose Schaakclub’) in een plezierige internetomgeving te ontmoeten. Zij
hebben samen in 1978 Schaakclub Groothoofd opgericht, vandaar het ???-oproepende pseudoniem

Twello speelt elke dinsdag tussen 20.00 en 24.00 op: lichess.org/team/twelloseschaakclub
Dordrecht speelt elke dinsdag tussen 20.00 en 23.00 uur op: lichess.org/team/schaakclub-dordrecht.
In principe wordt iedereen die zich aanmeldt direct in de ledenlijst opgenomen. Onder de inleiding
klikken op ‘Tournaments’, en op het bovenaan staande toernooi van die avond, daarna op het
groene veld ‘Join’ en wachten maar. De spanning groeit als om 19.59.50 uur de laatste tien seconden
worden afgeteld, kort daarna zie je het bord voor de eerste pot. Later beginnen kan, je mag eerder
weg, waardoor ‘lagere doorzetters’ je uiteraard op de ranglijst kunnen passeren. Voor koffie en
langduriger onderbreking is er een pauze-knop.

New Chess Items van Sean Marsh
Dear All,
We are suddenly into week number nine of the lockdown and it is interesting to see the hairstyles of
the 1970s have finally returned.
Here is a summary of the latest chess activity.
= The UK Chess Challenge has been converted into a Summer Festival of Chess:
http://cscteesside.blogspot.com/2020/05/uk-chess-challenge-2020-online.html
This is particularly important information for all of the children who participated in the UK Chess
Challenge as part of our weekly CSC sessions, so please could you circulate the link if it is relevant to
your school.
= Lesson 13 in the weekly series devised by CSC can be found here:
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home
= My latest CSC lockdown blog post is here:
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
= My own take own the potential return to action in June is here:
https://marshtowers.blogspot.com/2020/05/infested-waters.html
= Finally for this week, my Chessable blog posts have new additions and they may appeal to the
serious players amongst us.
= Attacking the Castled King:
https://www.chessable.com/blog/2020/05/14/attacking-the-castled-king/
= Wilhelm Steinitz - The First World Champion of Chess:
https://www.chessable.com/blog/2020/05/19/wilhelm-steinitz-the-first-world-champion-of-chess/
= The FIDE Online Steinitz Memorial (Day One):
https://www.chessable.com/blog/2020/05/20/the-fide-online-steinitz-memorial/
= Stay safe!
Sean

From homeless refugee to chess prodigy
https://www.espn.com/espn/story/_/id/29195851/from-homeless-refugee-chess-prodigy-9-yearold-dreams-becoming-youngest-grandmaster
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FIDE Chess in Education Commission
FIDE Education about autism and chess for education
Jussupow Schachakademie Sommerprogramm 2020
Most memorable games
Video’s ESNAJ en playlist Let’s Learn Chess From Zero
First Rank mei 2020
Smithy’s Opening Fundamentals
Reginacide: dameoffers
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

FIDE Chess in Education Commission
https://edu.fide.com

FIDE Education about autism and chess for education
https://edu.fide.com/autism-chess-for-education
Met links naar Spaans-Engels en Nederlandse teksten:
http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish
http://schaken-en-autisme.nl/artikelen

http://www.jussupow.de

Jussupow Schachakademie Sommerprogramm 2020
Liebe Schachfreunde,
die Jussupow Schachakademy fährt mit Online-Webinaren fort. Ich habe unser Sommerprogramm
beigefügt. Wenn einige von Ihnen interessiert sind, würde ich mich sehr freuen, Sie wieder online zu
sehen. Ich wäre Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie die Informationen über Webinare weiterleiten
würden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.jussupow.de
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Artur Jussupow




Most memorable games
Chess News brengt een nieuwe serie most memorable games.
https://en.chessbase.com/post/my-most-memorable-game-shankland

Video’s ESNAJ en playlist Let’s Learn Chess From Zero
Playlist Lets Learn Chess
https://www.youtube.com/playlist?list=PLakSIzWtNhb9XkxJbExI683cq5wC7mzvB&fbclid=IwAR1_wJl
Yjx46BaotMoacH8HBcqRFu8VbXQWod0TINCFdcyXIXbEP2b4itkI
ESNAJ: Escuela Nacional de Ajédrez (nationale schaakschool Mexico)
www.facebook.com/escuelanacionaldeajedrezac
www.facebook.com/Esnaj
https://www.youtube.com/user/ruy1978
https://www.youtube.com/user/Esnaj2008

First Rank mei 2020
Link First Rank mei 2020
https://chessplus.net
https://www.europechess.org

Smithy’s Opening Fundamentals
Geert van de Velde van Chessable meldt:
https://www.chessable.com/smithys-opening-fundamentals/course/21302
Dit is een gratis cursus over de achterliggende ideeën hoe de opening bij het schaken gespeeld zou
moeten worden. Het is een zeer populaire cursus bij absolute beginners die nog niets weten van
"ontwikkelen", "tempo", "het centrum", etc.

Reginacide: dameoffers
https://en.chessbase.com/post/reginacide-the-art-and-the-pleasure-of-sacrificing-your-queen

Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
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.

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

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

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
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.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie
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
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
Juga Chess Artist: https://www.jugamusica.com
www.chesstech.org
Duits
GM Artur Joesoepov http://www.jussupow.de
HSK 1830 https://hsk1830.de
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

