
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 132 – 7 juni 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.  

 

 
  GM Erwin l’Ami tijdens MuConsult simultaan 2 juni. (foto IM WGM Alina l’Ami, www.alinalami.com)  

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.alinalami.com/


Inhoud  
- Weekschema online toernooien 
- Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 132 
- Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn 
- Boek Mastering Positional Sacrifices wereldwijd 
- Schaakles op school na 8 juni 
- KNSB-beleid schaken in coronatijd 
- Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs 
- Hygiëne en schaakstukken: de vergiftigde pion 
- Denksportcentrum Noord: Aangepaste indeling nog niet toegestaan 
- NOCNSF: actuele stand van zaken 
- Accres: Het Bolwerk nog niet toegankelijk voor schaken 
- Zomerschool Stichting Schaakweek 
- Apeldoorn Invitational 
- KNSB en Schaakstad Apeldoorn waarschuwen voor online cheaten 
- Na Schaakacademie Apeldoorn Blitz Deens gambiet volgt Koningsgambiet 
- Schaakstad Apeldoorn wint Voorheen GC zondag Teamcompetitie 
- Jeugd battles afgelopen week 
- MuConsult Simultaan GM Erwin l’Ami: 34 uit 36 
- Lichess en Zoom tips: Tekst aan partijen toevoegen en handleidingen 
- Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Immortal game Canal 
- Schaakschool Het Bolwerk online: immortal game Rotlewi – Rubinstein 
- Online schaakles senioren: Deens gambiet 
- eFXO partijanalyses IM Thomas Beerdsen 
- 1e Gelders Open online jeugdtoernooi 
- TCEC 18 Premier Division update: Stockfish neemt de leiding 
- Probleem met weergave gameviewer in Firefox 
- Quote Alexander Nikitin: Garik understood that he needed stamina. 
- Divers nieuws      
- Training 
- Kalender en sites  

 
 

 Tijd Event Speeltempo Link Doelgroep 

Maandag  
8 juni 

18.45-20.05 
uur 

Apeldoornse 3-check Arena 5+3 lichess.org/tournament/Bis
oed2l 

Alle Apeldoorners 

 20.00-23.00 
uur 

Schaakstad Online Competitie 30+5  Schaakstad leden 

Woensdag  
10 juni 

18.30-19.50 
uur 

Worldwide U11 Group B Team 
Battle 

10+3 lichess.org/tournament/gV
DVcHFd 

Apeldoornse jeugd t/m 
11 jaar 

 19.00-19.45 
uur 

eFXO Partijanalyse door  
IM Thomas Beerdsen  

  www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog 

 
 

20.00-23.00 
uur 

Schaakstad Online Competitie 30+5  Schaakstad leden 

Donderdag  
11 juni 

17.30-19.00 
uur 

MuConsult Simultaan door 
FM Sjef Rijnaarts 

30+30 lichess.org/simul Alle Apeldoorners 

Vrijdag  
12 juni 

19.00-20.30 
uur 

Schaakacademie Apeldoorn Blitz 
Arena: Koningsgambiet 

5+0 lichess.org/tournament/qW
lMQcnd 

Nieuwsbrief lezers 

Zondag 
14 juni 

20.00-22.00 
uur 

GC Teambattle 3+2 Lichess.org/team/schaaksta
d-apeldoorn 

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 
Wachtwoorden zijn verkrijgbaar bij diverse organisatoren. 

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


    
 

Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 132  
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 439 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  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops


 
Hidde bracht het boek op de fiets bij Karel. Wat doe je dan? Op 1,5 meter een partij analyseren! (foto Xedes Engelen) 

 

 
 
Boek Mastering Positional Sacrifices wereldwijd 
Het boek ‘Mastering Positional Sacrifices’ van IM Merijn van Delft krijgt wereldwijd belangstelling.  
Dat blijkt uit allerlei reacties van contacten van Schaakacademie Apeldoorn. De eerste die reageerde 
was Ransith Fernando, computerschaakspecialist en voormalig nationaal jeugdcoach van Sri Lanka. 
Dergelijke verre contacten zijn inmiddels niet meer vreemd. Het boek ‘Developing Chess Talent’ 
(vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’) is inmiddels in meer dan 40 landen verkocht (zie ook 
www.chesstalent.com). Dat heeft een groot netwerk aan contacten opgeleverd. 
Eerder was het boek ‘Het offer in het schaakspel’ van Vladimir Vukovic de klassieker op dit gebied. 
Het boek van Merijn van Delft is een waardige opvolger. 
Persbericht van uitgever New In Chess: https://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices 

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


 
Lessituatie basisschool voor hoogbegaafde kinderen Quadratum in Rotterdam. (foto’s Rick Lahaye) 
Wie vragen heeft kan Rick mailen via ricklahaye@hotmail.com 
 

  
Op de grijze steun staat een plastic scherm. Afstand houden via digibord en eigen laptop. 
 

 

 
Aankondiging webinar met informatie over centrale vragen die aan de orde zijn. 
https://www.schaakbond.nl/nieuws/webinar-schaakles-op-school-na-8-juni-donderdag-4-juni 

 

mailto:ricklahaye@hotmail.com
https://www.schaakbond.nl/nieuws/webinar-schaakles-op-school-na-8-juni-donderdag-4-juni


Schaakles op school na 8 juni 
De basisscholen gaan maandag 8 juni weer open voor alle leerlingen. Dat gebeurt onder een reeks 
voorwaarden die in een protocol van het RIVM staan beschreven.  
Op diverse scholen in het land zijn onder schooltijd en na schooltijd al schaaklessen begonnen. Dat 
bleek 4 juni tijdens een KNSB-webinar van Rick Lahaye. Zelf is hij al begonnen met lessen op een 
school in Rotterdam (zie foto’s hier boven). 

Mogelijkheden om op school te schaken 
Rick Lahaye heeft een samenvatting geschreven over het webinar. 
In het webinar werd het protocol van het RIVM besproken, alsook mogelijkheden om op scholen 
schaaklessen te geven. 
Deze samenvatting staat grotendeels hier onder. Met toestemming van Rick Lahaye. 

RIVM richtlijnen en grijs gebied 
Scholen en naschoolse organisaties hebben vorige week het ‘protocol volledig openen 
basisonderwijs ontvangen’ (zie https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-
basisonderwijs.pdf)  Aangezien iedere school verschilt, is het een richtlijn vanuit het RIVM waar 
ruimte is voor een deels eigen invulling vanuit scholen en naschoolse organisaties. Op basis van het 
RIVM-document maken scholen en naschoolse organisaties specifiek het besluit of schaakles op hun 
eigen locatie doorgaat. Dit gaat in overleg met onder meer de ouderraad en stichtingsbesturen. 
Aangezien de ene school strikter is dan de ander, ontstaan er verschillende besluiten inzake externen 
(e.g. schaakdocenten).  
 
Heb je een eigen schaakclub aansluitend op school en organiseer je alles zelf? Dan krijg je te maken 
met het grijze gebied van veiligheidsregio’s. Een gemeente en veiligheidsregio kan anders doen 
besluiten inzake naschoolse ‘clubactiviteiten’. De vraag is immers of het valt onder een vereniging of 
onder naschoolse activiteiten. Neem contact op met je eigen veiligheidsregio als je hier meer 
duidelijkheid over wilt hebben.  

Wie interesse heeft kan zich aanmelden voor een Whatsapp groep schoolschaakdocenten via  
https://chat.whatsapp.com/DrRQ8cLRDJx8O5ecm2W6Ty 
Naast Rick Lahaye is ook Lise ten Holder bij dit thema betrokken. 
Zij is coördinator Schoolschaak en Opleidingen van de KNSB 

Per onderdeel van het protocol heeft Rick Lahaye op persoonlijke titel aandachtspunten en 
mogelijkheden geformuleerd en besproken met de deelnemers aan het webinar. Deelnemers is 
gevraagd hier feedback op te geven. Tevens legt hij zijn concept voor aan het bondsbureau van de 
KNSB. Mogelijk leidt dit tot een document met adviezen voor schaakleraren. 

 

 
Rick Lahaye met Dries Wedda en Merijn van Delft in Dieren. 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://chat.whatsapp.com/DrRQ8cLRDJx8O5ecm2W6Ty
https://www.schaken.nl/nieuws/lise-ten-holder-wordt-co%C3%B6rdinator-schoolschaak-en-opleidingen


  
 
KNSB-beleid schaken in coronatijd 
KNSB-directeur IM Dharma Tjiam heeft een brief met update over de coronacrisis en het schaken 
gestuurd naar alle schaakverenigingen. 
Hij kondigt aan dat er binnenkort een schaakprotocol wordt geformuleerd na overleg met NOCNSF. 
Ook kondigt hij onder meer een jeugdleidersbijeenkomst via Zoom aan op 17 juni. 
Nadere informatie volgt op de sites van de KNSB www.schaken.nl en www.schaakbond.nl 
Zie ook: https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis 
 
 

 
 
Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs 
https://www.rijksoverheid.nl 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl 
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school 

Enkele conclusies 
Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep. 
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor 
kinderen niet nodig onderling anderhalve meter afstand te houden en ten opzichte van volwassenen 
alleen wanneer mogelijk. 

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de 
patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze 
het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen 
leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht 
nemen 

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar 
school. Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 
70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren 
dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.  

https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/corona/20-20376%20Mailing%20clubs%2029%20mei%202020.pdf
http://www.schaken.nl/
http://www.schaakbond.nl/
https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid


 

 
 

Hygiëne en schaakstukken: de vergiftigde pion 
In nieuwsbrief 86 van Schaakacademie Apeldoorn (pagina 22-24) staat een verhaal van Karel van 
Delft over schaken en hygiëne. De term ‘vergiftigde pion’ verwijst naar een schaakvariant. 
Toernooidirecteur GM Loek van Wely trekt de conclusie dat er ook letterlijk vergiftigde pionnen zijn. 

 
  

 

 
 

Denksportcentrum Noord: Aangepaste indeling nog niet toegestaan 
https://denksportapeldoornnoord.nl/blog/2020/05/17/schaakzaal-met-aangepaste-indeling 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2086%20-%201%20november%202018.pdf
https://denksportapeldoornnoord.nl/blog/2020/05/17/schaakzaal-met-aangepaste-indeling/


 
 

NOCNSF: actuele stand van zaken 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport 
 
 

 

 
 
Accres: Het Bolwerk nog niet toegankelijk voor schaken 
Zaalverhuurder Accres meldt in een mail aan huurders dat Apeldoornse wijkcentra vanaf 1 juni deels 
open mogen. Onder strikte voorwaarden, zoals maximaal 30 mensen per gebouw. 
Schaken is nog niet toegestaan. Accres heeft een coronaprotocol opgesteld. 

 

Apeldoorn Invitational 
 zaterdag 27 juni 13:00-19:00 uur 
 op lichess 
 64 deelnemers 
 6 ronden KO, minimatches 
 speeltempo 10+2 
 eerste prijs 150 euro 
 hele middag live show Stefan & Merijn  

 Zomerschool Stichting Schaakweek 
 
Stichting Schaakweek organiseert deze zomer vier weken lang Schaakweek Zomerschool voor 
schaakjeugd op diverse niveaus. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess en 
Youtube/Twitch. 
Week 1: 20-24 juli 
Week 2: 27-31 juli 
Week 3: 3-7 augustus 
Week 4: 10-14 augustus 
Je kunt je inschrijven per week. Deelname kost 125 euro per week. Naar aanleiding van de 
aanmeldingen maken we in overleg lesgroepjes en een lesplan. 
Elke middag 13:00-17:00 uur interactieve schaakles (met tussendoor pauzes) en 's avonds 19:15-
20:45 uur een toernooitje met een gezellige live stream. Centraal in de lessen staat, naast nieuwe 
dingen leren, plezier in het schaken en zelf dingen uitproberen. 
De lessen worden gegeven door IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft.  
oor de ouders hebben we elke week een ouderbijeenkomst, waar ouders met hun vragen en voor 
advies terecht kunnen bij Karel van Delft. 
Site: https://schaakweek.nl  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://mcusercontent.com/f39b50fb9b4ccc31b46fa2607/files/aa8b8813-054e-40b9-ac0d-129eec7d70bb/SCA_Apeldoorn_Accres_Coronaprotocol_huurders_20200602_DEF.pdf?utm_source=SCA+Apeldoorn+samenvatting&utm_campaign=40268a5aa6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_04_06_48&utm_medium=email&utm_term=0_9debb68762-40268a5aa6-199262066
https://schaakweek.nl/


 
 

KNSB en Schaakstad Apeldoorn waarschuwen voor online cheaten 
Gebruik van schaakprogramma’s is niet toegestaan bij online schaaktoernooien. 
Het is een vorm van valsspelen, ofwel cheaten. 
Lichess controleert op cheaten via software. De site heeft accounts gesloten van mensen bij wie 
cheaten is geconstateerd. 
De KNSB heeft een waarschuwing gegeven omtrent cheaten op de site van de schaakbond: 
https://schaken.nl/nieuws/online-schaken-speel-eerlijk  
De schaakbond roept op vermoedens van cheaten rechtstreeks bij de KNSB te melden. Er zijn  
privacyregels. Maar het valt het op als cheaters opeens uit ranglijsten verdwijnen, stelt de bond. 
De organisatoren van Lichess Team Schaakstad Apeldoorn hebben aan de 177 leden een bericht 
gestuurd waarin ze potentiële valsspelers waarschuwen. 
Internationaal is er ook veel aandacht voor cheaten.  
Lichess: 
https://lichess.org/how-to-cheat  
ChessTech: 
https://www.chesstech.org/2020/can-online-chess-overcome-cheating 
https://www.chesstech.org/2020/the-hunt-is-on  
De Duitse Schaakjeugd: 
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2020/zehn-alternativen-zu-cheating-im-onlineschach 
Wereldschaakbond FIDE: 
https://www.chesstech.org/2020/a-crisis-is-also-an 
Chess.com video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-7PI9Q9uoSE 
US Chess Federation: 
https://new.uschess.org/administration/chess-com-fair-play-endorsement-us-chess   
First Rank Newsletter (met oog voor psychologische aspecten) 
https://mailchi.mp/2ec390d7b4e7/first-rank-newsletter?e=a892ac8fcb 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheating_in_chess  
 

 
Met Deens gambiet 5 juni 2020  https://lichess.org/tournament/DmIlCFgy 
 

https://schaken.nl/nieuws/online-schaken-speel-eerlijk
https://lichess.org/how-to-cheat
https://www.chesstech.org/2020/can-online-chess-overcome-cheating
https://www.chesstech.org/2020/the-hunt-is-on
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2020/zehn-alternativen-zu-cheating-im-onlineschach
https://www.chesstech.org/2020/a-crisis-is-also-an
https://www.youtube.com/watch?v=-7PI9Q9uoSE
https://new.uschess.org/administration/chess-com-fair-play-endorsement-us-chess
https://mailchi.mp/2ec390d7b4e7/first-rank-newsletter?e=a892ac8fcb
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheating_in_chess


 
Koningsgambiet. 

 
Na Schaakacademie Apeldoorn Blitz Deens gambiet volgt Koningsgambiet 
Hier boven staat het podium van 5 juni. Winnaar was Kaasplankjuh. 
Volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 12 juni 2020  van 19-20.30 uur.  
We spelen dan met het Koningsgambiet: 1. e4 e5, 2. f4. Wit offert een pion, maar krijgt daarvoor in 
ruil veel aanval. Elke week is er 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/qWlMQcnd  
Wachtwoord: academie  
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen. 
Info staat ook op www.schaakweekl.nl en www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien. 
Op deze site staat ook informatie over hoe je je bij Lichess aanmeldt. 
 
 

 
 

 
Schaakstad Apeldoorn wint Voorheen GC zondag Teamcompetitie 
Het team Schaakstad Apeldoorn won zondag 7 juni in de hoogste klasse van de Voorheen GC zondag 
Teamcompetitie. Daarin doen de sterkste spelers van Nederland mee. Het is de Meesterklasse van 
het online schaken. 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/R1HOc9S5 
 

De links naar de battles staan elke week op de site van Groninger Combinatie 
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles  

https://lichess.org/tournament/qWlMQcnd
http://www.schaakweekl.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
https://lichess.org/tournament/R1HOc9S5
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles


 
Woensdag 3 juni 2020. https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf  
 
 

 
Donderdag 4 juni 2020. https://lichess.org/tournament/Z6VcyYmK  
 

 
Zaterdag  6 juni Vreetschuur simul  https://lichess.org/simul/58KzH5wv  
 

https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf
https://lichess.org/tournament/Z6VcyYmK
https://lichess.org/simul/58KzH5wv


 
https://lichess.org/tournament/Z6VcyYmK  

 
Jeugd battles afgelopen week  
Afgelopen week waren er weer jeugd battles tegen tegenstanders uit de hele wereld.  
Hierboven staan ranglijsten. 
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. 
In het weekschema staan nieuwe toernooien aangekondigd. 
 
 
 

 
 
 

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. 

 
 

https://lichess.org/tournament/Z6VcyYmK
http://www.schaakweek.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
https://lichess.org/FpbQjiPZ/black 
 

 
https://lichess.org/BpDat3JK 
 

 
https://twitter.com/erwinlami 

 

MuConsult Simultaan GM Erwin l’Ami: 34 uit 36 
MuConsult Apeldoorn 1 speler GM Erwin l’Ami gaf 2 juni een simultaan aan 36 leden van team 
Schaakstad Apeldoorn op Lichess.  
Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/jk9blSpI  
IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn: 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.  
Partijen van Erwin l’Ami https://lichess.org/@/erwinlami  
Alle simultaangevers spelen in MuConsult Apeldoorn 1. 
11 juni simultaan door FM Sjef Rijnaarts, 18 juni (afsluiting) simultaan door GM Roeland Pruijssers. 
 
 
 

  
 

https://lichess.org/FpbQjiPZ/black
https://lichess.org/BpDat3JK
https://twitter.com/erwinlami
https://lichess.org/simul/jk9blSpI
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://lichess.org/@/erwinlami


 
Twee schermen gebruiken bij spelen en analyseren (Lichess en Whereby.com) 

 



 
 
Bij battles tellen de scores van de best presterende spelers mee. Je kunt een team selecteren (blauwe balk). Klik op het 
aantal behaalde punten van een speler. Rechts zie je dan zijn tegenstanders. Als je op een tegenstander klikt, komt de 
partij in beeld. Het voorbeeld is niet toevallig gekozen. 

 

 
Bij andere spelers van een team klik je op een team en de balk wordt blauw. Rechts verschijnen de teamdeelnemers. Als 
je op een naam klikt, komt er een venstertje. Klik op de naam en je komt op de pagina van de speler terecht. Daar kun je 
zijn partijen vinden. 
 

 
In het onderdeel Study van Lichess kun je tekst aan partijen toevoegen.  
Ga op een zet staan en klik op het chatwolkje in de taakbalk. Daar is een tekstvenster. 
 

 
Lichess oprichter Thibault Duplessis lezing over Lichess 

https://www.youtube.com/watch?v=LZgyVadkgmI&list=PLe5ZNOR8Ttm2_ylQmrjQFJuzgc1RYsMiA


 
Lichess YouTube kanaal 

 

 
Via profiel kun je achterhalen hoeveel en welke volgers je hebt 

 
Lichess en Zoom tips: Tekst aan partijen toevoegen en handleidingen 
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. 
= Bij spelen en analyseren kun je twee schermen tegelijk open zetten, waardoor je kunt spelen en 
elkaar gelijk ziet. Bij Zoom kun je bij meerdere deelnemers een beeld met kleine schermpjes van de 
deelnemers zien. 
= In het onderdeel Study van Lichess kun je tekst aan partijen toevoegen.  
Ga op een zet staan en klik op het chatwolkje in de taakbalk. Daar is een tekstvenster. 
= Via profiel kun je je volgers zien. 
 
Op diverse sites staan handleidingen over Lichess: 
Eerbeekse schaakclub: www.eerbeekseschaakclub.nl/lichess-studies-handleiding 
Pascal Losekoot: www.schaaktraining.nl/wp-content/uploads/2020/04/Webinar-Lichess-v2-2.pdf  
Lichess: https://lichess.org/blog/V0KrLSkAAMo3hsi4/study-chess-the-lichess-way 
Lichess YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCr6RfQga70yMM9-nuzAYTsA  
 
 

 
www.chessmatec.com. Wit aan zet. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCr6RfQga70yMM9-nuzAYTsA/featured
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
http://www.eerbeekseschaakclub.nl/lichess-studies-handleiding
http://www.schaaktraining.nl/wp-content/uploads/2020/04/Webinar-Lichess-v2-2.pdf
https://lichess.org/blog/V0KrLSkAAMo3hsi4/study-chess-the-lichess-way
https://www.youtube.com/channel/UCr6RfQga70yMM9-nuzAYTsA
http://www.chessmatec.com/


 
Donato (rechts op foto) was topscoorder voor team Schaakstad Apeldoorn bij U11 Battle. 

 

 
Bij ruilen verlies/win je allebei zes punten. Maar wit heeft loper en paard meer en die zijn in het middenspel sterker dan 
zwarte toren en pion. 
 

 

 
Als je voorstaat afruilen. 

 



 
Donato maakt het fraai af:  https://lichess.org/oe4VwHRu/white#55 

 

 
Wit offert dame. 

 

 
Partij tegen tegenstander op Lichess spelen en daarna analyse met leraar. 
Ook Lichess gebruik leren. 
 

https://lichess.org/oe4VwHRu/white#55


 
Schijnoffer. 

 
Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Immortal game Canal 
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. 
 
Besproken onderwerpen 
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen 
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en partij bespreken. 
 

- Stap 1 H8 oefeningen mat in 1 
- Oefeningen Chessmatec gedaan 
- Ratings wereldschaakbond www.fide.com  
- Pauze met tekenen in Zoom 
- Partijen U11 battle besproken https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf  

Leerzame stellingen komen in nieuwsbrief 
- Onderlinge partij gespeeld en besproken 
-  Immortal game Canal www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050   

 
- Zelf geschaakt: nieuwsbrief bekeken, zelf tegen Lichess gespeeld 
- Foto voorbeeldklas met scherm voor leraar 
- Tutor 1 test laatste hoofdstuk tien oefeningen 
- Schaakweek.nl bekeken, programma toernooien 
- Eigen partij Lichess gespeeld en geanalyseerd 
- Eigen partijen opzoeken in browserregel https://lichess.org/@/accountnaam of via profiel 
- Drie Gouden Regels van de Opening: 

o Pion in centrum 
o Stukken er uit (paarden en lopers) 
o Koning veilig (rokade) 

http://www.fide.com/
https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050
https://lichess.org/@/accountnaam


Zelf spelletje maken en spelen via Apronus 
https://www.apronus.com/chess 
https://www.apronus.com/chess/diagram/editor 
empty 
stukken, pionnen op bord slepen 
export 
tweede blauwe link 

 
 

 
 
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 heeft zich aangemeld voor U11 Battle: https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf  

https://www.apronus.com/chess
https://www.apronus.com/chess/diagram/editor
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf


 
Gibeau – Lazard https://www.chess.com/forum/view/game-analysis/shortest-gm-game 
 

 

 
Zetvolgorde is belangrijk. 

 

 
Gens Una Sumus (wij zijn één familie, motto van wereldschaakbond www.fide.com 

https://www.chess.com/forum/view/game-analysis/shortest-gm-game
http://www.fide.com/


 
Wanneer kunnen we weer naar Het Bolwerk gaan? 
 

 
 
Schaakschool Het Bolwerk online: immortal game Rotlewi – Rubinstein 
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 3 juni: 
 
Groep 13.45uur 
Stap 1 H15 test 5 en H10  in het Engels elk vijf oefeningen 
Onderling partij  + besproken (niet snel dame spelen, eerst kijken wat ander kan doen) 
Pauzes met tekenen in Zoom 
Weekschema.nl U11 World battle  
Chess Course GM Lev Alburt game 6 Gibeau - Lazard  
Samen partijtje tegen Lichess 
 
Groep 16 uur 
Tutor 2 H6 tien oefeningen mat in twee + herhalen 
Schaakweek.nl: World U11 battle https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf 
Google Earth: Het Bolwerk opgezocht 
Simultaanpartij Karel – Erwin l’Ami: Als je te langzaam ontwikkeld, kan je klemgezet worden 
Immortals: https://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1015164 
Eerste drie gedaan, n.a.v. derde Rotlewi – Rubinstein: 
Partij Aronian – Anand, Wijk aan Zee 2013 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1704763 
https://www.youtube.com/watch?v=90kwP4SrIAI 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
https://lichess.org/tournament/AcbRyLFf
https://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1015164
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1704763
https://www.youtube.com/watch?v=90kwP4SrIAI


 
www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen 

 
Hoofdstuk 44 boek Schaakideeën:  
 

 
 
 
44. Anand kent zijn klassiekers 
 
Levon Aronian (2802) – Viswanathan Anand (2772) 
75th Tata Steel  Wijk aan Zee, 15.01.2013 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.e3 Pbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Ld6 9.0–0 0–0 10.Dc2 Lb7 
11.a3 Tc8 12.Pg5 c5 13.Pxh7 Pg4 14.f4 cxd4 15.exd4 Lc5 16.Le2 Pde5 17.Lxg4 Lxd4+ 18.Kh1 Pxg4 
19.Pxf8 f5 20.Pg6 Df6 21.h3 Dxg6 22.De2 Dh5 23.Dd3 Le3 0–1 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen


 
Schaaktrainers adviseren leerlingen om bekende klassieke partijen na te spelen. Dat zijn partijen van 
vroegere meesters. In die partijen komen belangrijke schema’s op een heldere manier aan de orde. 
Ook grootmeester Magnus Carlsen adviseert om klassieke partijen na te spelen. 
 
Patroonherkenning en schema’s vormen de basis van het schaakdenken. Een patroon is een 
bepaalde opstelling van stukken. Een schema is een plan: waar zet je je stukken neer. 
Schaken kun je vergelijken met een taal. Zoals veel mensen 50.000 woorden kennen, herkennen 
grootmeesters algauw 50.000 patronen en schaakschema's. 
 
In het Tata Steel Chess Tournament 2013 in Wijk aan Zee boekte wereldkampioen GM Viswanathan 
Anand een prachtige overwinning op wereldtopper GM Levon Aronian. 
Na de partij vertelde Anand dat hij het aanvalsschema kent uit de klassieke partij Georg Rotlewi – 
Akiba Rubinstein, die in 1907 in het Poolse Lódz is gespeeld. 
 
Georg A. Rotlewi – Akiba Rubinstein, Lódz, 1907. 
1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.e3 c5 4.c4 Pc6 5.Pc3 Pf6 6.dxc5 Lxc5 7.a3 a6 8.b4 Ld6 9.Lb2 0–0 10.Dd2 De7 
11.Ld3 dxc4 12.Lxc4 b5 13.Ld3 Td8 14.De2 Lb7 15.0–0 Pe5 16.Pxe5 Lxe5 17.f4 Lc7 18.e4 Tac8 19.e5 
Lb6+ 20.Kh1 Pg4 21.Le4 Dh4 22.g3 Txc3 23.gxh4 Td2 24.Dxd2 Lxe4+ 25.Dg2 Th3 0–1 
 
Anand licht de partij tegen Aronian toe in een video: 
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w5vSn9JhVnA  
Video over de partij  Georg Rotlewi – Akiba Rubinstein, Lódz 1907: 
www.youtube.com/watch?v=BnfONHUqAgM  
 

 
  

 
Wit wint een pion. Na …Lxd1 volgt mat in twee (Mat van Légal). 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w5vSn9JhVnA
http://www.youtube.com/watch?v=BnfONHUqAgM


    
Pas op de diagonaal a7-g1.                       Een pion is drie tempi waard.                 Partijquiz Lucas Smid 

 
Online schaakles senioren: Deens gambiet 
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 8e Online training dd 3 juni 2020 

- Besproken partijen 32 en 33 Chess Movies 1 
- Nieuwsbrief 132 concept  
- Site Alina l’Ami www.alinalami.com  
- Schaken en kleding: https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-

kleding-presteren-en-presenteren 
- Zes partijquizen Lucas Smid  

www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid  
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining (foto en filmpje) 

- partijquiz 7 Lucas Smid Deens gambiet   
- Simultaan https://lichess.org/simul/OjMiH8Jk met Deens gambiet 
- Partijen besproken 

 
 

 
 

eFXO partijanalyses IM Thomas Beerdsen 
IM Thomas Beerdsen geeft elke woensdagavond een online eFXO partijanalyse via YouTube voor 
leden van Schaakstad Apeldoorn. Leden krijgen een link en kunnen dan via de chat meepraten. 
Alle partijanalyses staan op het YouTube kanaal van Schaakstad Apeldoorn: 
https://www.youtube.com/channel/UCF8bmVxBo8GiKnZrZtHUyAg 
Alle video's in een playlist:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mA08Z14GsaaffxmsV3bGR5-uYUC8L_K 
 

  
 

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.alinalami.com/
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining
https://lichess.org/simul/OjMiH8Jk
https://www.youtube.com/channel/UCF8bmVxBo8GiKnZrZtHUyAg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mA08Z14GsaaffxmsV3bGR5-uYUC8L_K


 
 

1e Gelders Open online jeugdtoernooi 
Anja Janssen meldt: 
Speciaal voor jeugdspelers t/m 18 jaar organiseren de Arnhemse Schaakacademie en SV Wageningen 
de Gelders Open, een gratis online toernooi op Lichess bestaande uit vier voorrondes en een 
finaleronde. We hebben leuke prijzen, zoals een online kloksimultaan tegen GM Jorden van Foreest, 
en online groepstrainingen van IM Merijn van Delft, IM Stefan Kuipers, en WGM en meervoudig 
Nederlands kampioene Anne Haast. 
De speeldata voor de voorrondes zijn wo 17 juni, za 20 juni, wo 24 juni en zo 28 juni 2020. De finale is 
op za 4 juli 2020. Gespeeld wordt in drie ratinggroepen. De jeugdschakers mogen aan zoveel 
voorrondes meedoen als ze willen. In elke voorronde zijn vier finaleplekken per groep te verdienen. 
In bijgaande flyer staat de belangrijkste info op een rij. Meer informatie en het aanmeldformulier is 
te vinden via: www.arnhemseschaakacademie.nl/gelders 

http://www.arnhemseschaakacademie.nl/gelders


 
 

TCEC 18 Premier Division update: Stockfish neemt de leiding 
door Jeroen Noomen: 

 
Vorige week kon u lezen dat Stoofvlees verrassend de leiding had genomen in de Premier Division 
van TCEC, met een score van +4. Met een punt voorsprong op Leela Chess Zero, Stockfish en 
AllieStein met +2. We zijn inmiddels een week verder en er zijn 25 van de in totaal 42 ronden 
verspeeld. Inmiddels is het beeld wel gewijzigd, want Stockfish zette een tussensprint in en wist 5 
partijen te winnen. Daarmee leidt Stockfish momenteel comfortabel met een +7 score.  
 
Achter Stockfish blijft het razend spannend. Op de tweede plaats staan Stoofvlees en Leela Chess 
Zero met een score van +4. Op de voet gevolgd door AllieStein met +3. Het lijkt er dus op dat 
Stockfish soeverein naar de superfinale zal gaan, maar de strijd om de tweede superfinale plaats kan 
nog alle kanten op. 
 
Een aantal interessante partijen zijn bijgevoegd en kunt u naspelen met de gameviewer. Vooral het 
treffen tussen Stockfish en Stoofvlees is een fraaie: de koning van Stoofvlees wordt het hele bord 
over gejaagd en dat eindigt uiteindelijk in mat.  
 
TCEC live volgen? Dat kan 24 uur per dag non stop via https://tcec-chess.com/#  
Partijen in gameviewer: Vijf TCEC 18 partijen in gameviewer 
 
 

 
Weergave in Firefox. Geen andere partijen zichtbaar. Via het floppy icoontje zijn ze wel te bereiken. 

https://tcec-chess.com/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=eArhu0TmcJPCoFGG5kqwCUJC7XisljtHEsscjXGi4TOCY+268xU0YVwr/Q7pVJvL


 

 
Weergave in Google Chrome. Notatie één partij zichtbaar, andere partijen staan onder het bord. 

 

Probleem met weergave gameviewer in Firefox 
door Karel van Delft: 
 
Browser Firefox had op mijn PC  opeens problemen met weergeven van Chessbase gameviewers.  
Dat geldt mogelijk voor meer browsers. 
Zie bijvoorbeeld:  
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=eArhu0TmcJPCoFGG5kqwCUJC7XisljtHEsscjXGi4TOCY+268xU0YVwr/Q7pVJvL 

Dat leverde in mijn Firefox geen compleet beeld op en in Google Chrome wel.  
Het probleem kon uiteindelijk ook in Firefox worden opgelost: 
 

Nieuwste versie Firefox uploaden en dan: 
 

 

 

 

 
 

Hamburgermenu 

Help 

Probleemoplossingsinformatie 

Firefox opfrissen 

Je gaat dan terug naar de standaard instellingen. 

 
Met dank aan Frans Peeters voor email-hulp bij het oplossen van het probleem.  
Hij heeft op internet een site met een handleiding in het Nederlands over Chessbase 15: 
www.susendian.nl/chessbase15 
 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=eArhu0TmcJPCoFGG5kqwCUJC7XisljtHEsscjXGi4TOCY+268xU0YVwr/Q7pVJvL
http://www.susendian.nl/chessbase15


 
 

Quote Alexander Nikitin: Garik understood that he needed stamina. 
‘And Garry would run in hot weather on purpose, to make himself more resilient. And, as the Karpov 
matches showed, that helped him greatly. At the very least, he would get tired much more later than 
his opponent.’ 
Alexander Nikitin was trainer van wereldkampioen GM Garry Kasparov. 
Een interview ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Nikitin: 
https://www.chess.com/blog/Spektrowski/alexander-nikitin-garry-kasparov-we-have-lived-a-whole-
chess-life-together 
Zie ook:  https://ruchess.ru/en/persons_of_day/alexander_nikitin  
 
 
 

Divers nieuws  

 
- Max Euwe Centrum weer open met fototentoonstelling Lennart Ootes 
- What can chess professionals do now? 
- Is schaken nuttig? 
- Site Chess Federation of Russia 
- The 10 most important moments in chess history 
- Titled Tuesday Is Now The Speed Chess Championship Grand Prix 
- Just the Rules: Tim Just on Online Chess 
- Nieuws van First Saturday Chess Tournaments  
- First Rank newsletter June 2020 
- Alexey Sarana wins European Online Chess Championship 2020 

 
 

 

 
 

Max Euwe Centrum weer open met fototentoonstelling Lennart Ootes 
https://maxeuwe.nl/index.php/over-mec/in-het-nieuws/588-mec-gesloten 
Het jaarlijkse pleincentrum is 20 juni. Maar wel digitaal. 
Uitgebreide informatie staat op www.maxeuwe.nl 
Nieuwsbrief 97 is verschenen: https://maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief_97.pdf . 
 

https://www.chess.com/blog/Spektrowski/alexander-nikitin-garry-kasparov-we-have-lived-a-whole-chess-life-together
https://www.chess.com/blog/Spektrowski/alexander-nikitin-garry-kasparov-we-have-lived-a-whole-chess-life-together
https://ruchess.ru/en/persons_of_day/alexander_nikitin
https://maxeuwe.nl/index.php/over-mec/in-het-nieuws/588-mec-gesloten
http://www.maxeuwe.nl/
https://maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief_97.pdf


 

   
 
What can chess professionals do now? 
https://www.chesstech.org/2020/what-can-chess-professionals-do-now 
 

 

 
 
Is schaken nuttig? 
Renzo Verwer bespreekt de vraag op zijn site: 
https://renzoverwer.wordpress.com/2020/06/01/is-schaken-nuttig 
 

 

 
 

Site Chess Federation of Russia 
https://ruchess.ru/en  

https://www.chesstech.org/2020/what-can-chess-professionals-do-now
https://renzoverwer.wordpress.com/2020/06/01/is-schaken-nuttig
https://ruchess.ru/en/


 

 
 
The 10 most important moments in chess history 
https://www.chess.com/article/view/the-10-most-important-moments-in-chess-history 
 

 

 
 
Titled Tuesday Is Now The Speed Chess Championship Grand Prix 
https://www.chess.com/news/view/titled-tuesday-speed-chess-championship-grand-prix 
 

 

 
 
Just the Rules: Tim Just on Online Chess 
https://new.uschess.org/news/just-rules-tim-just-online-chess 
 

https://www.chess.com/article/view/the-10-most-important-moments-in-chess-history
https://www.chess.com/news/view/titled-tuesday-speed-chess-championship-grand-prix
https://new.uschess.org/news/just-rules-tim-just-online-chess


 

 
 

      
Organisator László Nagy. 

 

Nieuws van First Saturday Chess Tournaments  
Organisator László Nagy uit Hongarije meldt onderstaande informatie. 
Voor meer informatie over de organisatie en de kalender: www.firstsaturday.hu  
 
Internet Chess Club 
The Internet Chess club owner, Mr Marty Grund offered to the chess players: 
500 free accounts for 6 months ICC membership for the players, 
who wish to play games online and register into the site: 
https://play.chessclub.com/firstsaturday 
For more info: IO Nagy Laszlo 
firstsat@hu.inter.net 
Whatsapp: +36-30-230-1914 
For the registration there is a need for a code No, what I will 
give to the players if they want to play.  
Technical help: support@chessclub.com 
 
First Saturday Budapest tournament hall 
Because of the pandemic we had to cancel our April, May and June FIRST SATURDAY chess events, 
we plan to restart 
4-14 July...GM-IM Nadassy First Saturday Budapest, 
(www.firstsaturday.hu)  whatsapp: +36-30-230-1914 
July 4-14 IM tournament First Saturday Budapest 
 
The list of the registered players, we have 1-2 vacancies yet...  
No. Name title rating country contact 
1. NGUYEN, Van Thanh IM 2382 VIE 
2. FARAGÓ, Sándor IM 2218 HUN 
3. VÉGH, Endre IM 2225 HUN 
4. LYELL, Mark, FM 2293 ENG 
5. GAÁL, Zsóka WFM 2151 HUN 
6. BÓDI, Tibor FM 2343 HUN 05.jún 
7. ISSA, Rafat IM 2358 JOR 
8. TO Nhat Minh IM 2351 HUN ?? 
9. FORGÁCS, Attila 2111 HUN 
10. USTIANOVICH, Nazar FM 2398 UKR ?? 27.jún 

http://www.firstsaturday.hu/
https://play.chessclub.com/firstsaturday
mailto:firstsat@hu.inter.net
mailto:support@chessclub.com
http://www.firstsaturday.hu/


average: 2283 
RESERVE: 
TERBE, Julianna WIM (HUN) 
ASSAUBAYEVA, Bibi 
 
N a g y ,  L a s z l o 
FIDE International chess organizer, 
ARENA online International master,  
www.firstsaturday.hu 
Online chat is possible in the website with  
the middle right red button LIVE CHAT, 
Mobile, viber and whatsapp: +36-30-2301914 
Motto: We do all our best possible for our chess players 

 

 

 
 

 
 
First Rank newsletter June 2020 
https://mailchi.mp/2ec390d7b4e7/first-rank-newsletter?e=a892ac8fcb 
Met video FM Leontxo García. 
En beschouwing redacteur Philippe Vukojevic over cheating. 
 
 

http://www.firstsaturday.hu/
https://mailchi.mp/2ec390d7b4e7/first-rank-newsletter?e=a892ac8fcb


 

 
 
Alexey Sarana wins European Online Chess Championship 2020 
www.europechess.org/20-years-old-alexey-sarana-wins-european-online-chess-championship-2020  
Met een rol voor Apeldoorner GM Roeland Pruijssers als commentator voor Chess.com TV. 

 
 

Training 

 
- Chessbase handleiding Frans Peeters  
- Webinar ‘Introductie Schaakles geven’ 11 en 17 juni 
- Sean Marsh 
- Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Online: Vijfde MSA jeugdtraining Italiaans met IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 
Chessbase handleiding Frans Peeters  
www.susendian.nl/chessbase15 

http://www.europechess.org/20-years-old-alexey-sarana-wins-european-online-chess-championship-2020
http://www.susendian.nl/chessbase15


 

 
 

Webinar ‘Introductie Schaakles geven’ 11 en 17 juni 
https://schaken.nl/nieuws/webinar-%E2%80%9Cintroductie-schaakles-geven%E2%80%9D-11-en-17-juni 

Het webinar is gratis, meldt docente Ester van Muijen desgevraagd. 
Haar site https://dedenksportdocent.nl 
 

 

    
 
Sean Marsh 
Dear All, 
I hope you are keeping safe and well. 
Here is the latest summary activity on the chess front.  
Clearly, the current emergency is far from over and we have no idea when things will start to return 
to anything resembling normality. 
Meanwhile, we are doing our best to keep people connected. We are also maintaining a steady 
stream of top quality chess material, accessible to all, so please feel very free to share as appropriate 
to your pupils, teachers, parents, chess clubs, libraries and whoever else you think may find the 
content of interest. 
 
A reminder to all schools that the UK Chess Challenge is now an online Summer Festival of Chess: 
https://www.delanceyukschoolschesschallenge.com 
 
Lessons 14 and 15 are now available at the CSC website: 
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home 
 
My two latest CSC lockdown blog posts - which are aimed at novices and parents - cover  'Pins and 
Skewers' and 'The Fork'. They can be found here: 
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog 
 
A reminder to all of our schools that you were sent information and links to sign up every pupil for 
ChessKid accounts (a small number of our 16 curriculum schools still haven't taken up the offer, 
which is disappointing as it is a fantastic free offer, giving every child the opportunity to play and 
study chess - but there is still time to join in). 
 
My personal view on the current emergency can be found here: 
https://marshtowers.blogspot.com/2020/05/carrying-shame.html 

https://schaken.nl/nieuws/webinar-%E2%80%9Cintroductie-schaakles-geven%E2%80%9D-11-en-17-juni
https://dedenksportdocent.nl/
https://www.delanceyukschoolschesschallenge.com/
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
https://marshtowers.blogspot.com/2020/05/carrying-shame.html


 
My latest Chessable blog posts are here: 
 
The London System 
https://www.chessable.com/blog/2020/06/02/chess-opening-basics-the-london-system 
 
The Art of Attack 
https://www.chessable.com/blog/2020/05/26/the-art-of-attack-in-chess-updated-tactical-excellence 
 
Steinitz Memorial, Day Three 
https://www.chessable.com/blog/2020/05/20/carlsen-and-lagno-win-steinitz-memorial 
 

Steinitz Memorial, Day Two 
https://www.chessable.com/blog/2020/05/21/the-fide-online-steinitz-memorial-day-two 
 

Stay safe! 
Sean 
 

 

 
 

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  
 
 

https://www.chessable.com/blog/2020/06/02/chess-opening-basics-the-london-system/
https://www.chessable.com/blog/2020/05/26/the-art-of-attack-in-chess-updated-tactical-excellence/
https://www.chessable.com/blog/2020/05/20/carlsen-and-lagno-win-steinitz-memorial/
https://www.chessable.com/blog/2020/05/21/the-fide-online-steinitz-memorial-day-two/
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL
mailto:nico@zwirs.net
https://lichess.org/coach/FirstKnight


 

 
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 
 
 

 

mailto:nico@zwirs.net
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken
http://www.zoom.us/download
http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/20/Game1808020.html


 

 
 
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.  
 

http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl


 

 
 

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.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     

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender 2018-2019   
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html  
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html 
Bijzondere dagen en vakanties:  http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html 
 

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


      
 

 
 
POGchess - overzicht van chess streams 
https://pogchess.com 
https://pogchess.com/contact: streams, nieuws, clips, events doorgeven. 
https://pogchess.com/streamers: overzicht streamers. 
POGchess is een initiatief van Lennart Ootes: https://lennartootes.com  

 

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

 

 

  
 

Stichting Schaakweek 
Stichting Schaakweek is een initiatief van IM Merijn van Delft. 
De site bevat onder meer een wekelijks activiteitenoverzicht en een blog met foto’s en kort nieuws. 
www.schaakweek.nl 
 

 
 

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  

https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
https://lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakweek.nl/
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http://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   
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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 handleiding Frans Peeters www.susendian.nl/chessbase15 
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  

https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
https://www.prochessleague.com/
http://chess-links.org/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.probleemblad.nl/
http://www.chessity.com/
http://www.teamblitz.nl/
https://www.europechess.org/
http://www.fide.com/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chess.com/tv
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.chessbase.com/
http://www.susendian.nl/chessbase15
https://live.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
https://videos.chessbase.com/live
http://www.twitch.tv/chessbaselive
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
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://www.chess.co.uk/
http://chesstempo.com/
http://susanpolgar.blogspot.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.chessable.com/
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com/
https://www.chess-site.com/
http://www.firstsaturday.hu/
https://www.4ncl.co.uk/
http://www.chessmatec.com/
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 
ChessTech www.chesstech.org 
Chess Federation of Russia: https://ruchess.ru/en  
US Chess Federation: https://new.uschess.org/home  
 
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    
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