
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 134 – 21 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 Roeland Pruijssers gaf de laatste MuConsult simultaan.  
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 134  
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 440  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  
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Aankondiging online toernooien 
De Schaakweek weekschema’s met online toernooien zijn afgelopen voor dit seizoen. 
Deze nieuwsbrief blijft in de zomer verschijnen, voorlopig nog wekelijks. Kinderen en volwassenen 
die online simultaans of toernooien organiseren, kunnen dat aankondigen via deze nieuwsbrief. 
 
 

 
Simultaan tijdens vijfde MSA-training. 

 

Even zwaaien na afloop. Iedereen wil volgende keer weer meedoen. 
 

 
Eén van de uitspeelstellingen. 



Verslag online MSA training Italiaans 
Trainer IM Nico Zwirs meldt: 
Tijdens de tweede online MSA training 21 juni werd Italiaans bekeken. MSA staat voor matches, 
simultaan en analyse. De training werd online gehouden met behulp van Zoom en Lichess. Er waren 
zeven deelnemers. We begonnen met een voorstelrondje en stelden we een paar regels op voor 
tijdens de les. Online lessen kunnen snel rumoerig worden, dus de hoofdregel was om elkaar te laten 
uitpraten.  
In totaal is er tijdens de training een drietal stellingen uitgespeeld. Van rustige Italiaanse stellingen 
tot gigantisch scherpe stellingen. Er werden vele fantastische zetten gespeeld en na drie uur matches 
en analyseren werd er afgesloten met de simultaan. Uiteindelijk kon iedereen met een tevreden en 
leerzaam gevoel zijn laptop/desktop weer afsluiten. Na de zomer komt er weer een nieuwe editie.  
De fanatiekelingen kunnen tijdens de zomer deelnemen aan de zomerschool!  

 
https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM 
 

   
Organisator Hidde Weller tijdens de ‘Voor de hele wereld Arena’. (foto’s Marijke Weller) 
 

https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM
https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM


 
 

Mensen uit vier landen in ‘Voor de hele wereld Arena’ 
Aan de ‘Voor de hele wereld Arena’ namen zaterdagmiddag 20 juni 19 mensen deel uit vier landen. 
De toernooisite is: https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM  
Motto van wereldschaakbond FIDE is ‘Gens Una Sumus’. Dat is Latijn en betekent ‘We zijn één 
familie’. Schaken is voor alle mensen, over de hele wereld.  
 
Het toernooi was bedacht door Hidde Weller (8 jaar). Hij schrijft over de ‘Voor de hele wereld Arena’: 
‘Ik vind het leuk dat er veel mensen waren die mee wouden doen. Ik kwam op het idee doordat er 
veel toernooien op Schaakweek kwamen en toen dacht ik: Ik kan het zelf ook wel een keer doen en 
mijn opa en oom hebben er ook bij geholpen.’  

 
IM Merijn van Delft meldt: 
Afgelopen tijd hebben we veel grote en kleine toernooien gehad, het is geweldig wat er allemaal 
mogelijk is op sites als Lichess. Op zaterdagmiddag organiseerde mijn neefje Hidde een gezellig 
toernooitje, niet alleen voor familie en vrienden, maar gewoon maar meteen voor de hele wereld. 
Nico en ik werden meteen in de eerste ronde tegen elkaar ingedeeld. De opening leek prima te 
verlopen voor mij, maar al snel nam Nico het initiatief over en werd ik langzaam maar zeker 
weggetikt. Voor de onderlinge verhoudingen was het wel fijn dat ik in onze volgende partij mooi 
revanche wist te nemen: https://lichess.org/XlUDAXf7/white#69 
Nico moest daarna training geven, zodat ik er uiteindelijk met de toernooiwinst vandoor wist te gaan. 
Hidde bedankt voor de organisatie! 
 
 

 
https://lichess.org/RGpRKv4u/black 
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https://lichess.org/XlUDAXf7 
 

 

 
Ik heb ook een belangrijke les geleerd in het toernooi. Onverdedigde stukken moeten in gespannen situaties beschermd 
worden. Bijvoorbeeld mijn wedstrijd tegen WFM OlympeDG.  

  

Voor de hele wereld Arena  
door Evan West 
Op zaterdag organiseerde Hidde een toernooi genaamd Voor de hele wereld Arena dat plaatsvond 
van 14.00 uur tot 15.30 uur.  
Het had veel kwaliteitsspelers, bijvoorbeeld IM Rooie, IM FirstKnight en WFM OlympeDG. Het was 
een zeer uitdagend toernooi, maar ik wist naar de 5e plaats te kruipen. Mijn vader (darronw) speelde 
ook! Felicitaties aan IM Rooie die 1e werd met 36 punten, WFM OlympeDG 2e met 28 punten en 
Iodelode derde met 28 punten. Het was een fantastisch toernooi! Extra dank aan Hidde voor het 
maken ervan! 
In dit toernooi speelden vier landen: Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika en Zimbabwe. 
Bedankt Hidde voor een super toernooi! 
 

 
 

 
 

Schaakweek Zomerschool 
https://schaakweek.nl/zomerschool 
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Apeldoorn Invitational 
Een KO toernooi op 27 juni met 64 deelnemers, waaronder diverse GM’s, IM’s en jeugdtalenten.  
Enerzijds zo’n beetje het hele eerste team van Schaakstad Apeldoorn, anderzijds jeugdtalenten. 
De 64 deelnemers staan op de openbare teampage. Publiek kan het toernooi via Lichess volgen.  
En via beeld-uitzending. Met continu commentaar van IM Stefan Kuipers en IM Merijn van Delft. 
Meer info:  
https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational 
https://schaakweek.nl  
https://www.twitch.tv/schaakweek 
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https://lichess.org/tournament/qMOZguo9 
 
MayaB wint Schaakacademie Apeldoorn Blitz Wolgagambiet 
Hier boven staat het podium van 19 juni. 
Het was het laatste blitztoernooi op vrijdagavond voor de zomer. 
Na de zomer komen er weer toernooitjes waar in je met een bepaalde opening kunt oefenen. 
 

 
 

Schaakstad Apeldoorn wint Voorheen GC zondag Teamcompetitie 
Het team Schaakstad Apeldoorn werd 21 juni eerste in de hoogste klasse van de Voorheen GC 
zondag Teamcompetitie. Daar 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/AhM6fZ6t 
IM Nico Zwirs scoorde de meeste punten. Best presterende Apeldoorners op tpr (toernooi prestatie 
rating): IM Merijn van Delft (Rooie) 2667, FM Tim Lammens (KillerCow) 2617, IM Stefan Kuipers 
(Tricksonly) 2603 en GM Roeland Pruijssers (Roelax) 2594). 
 

De links naar de battles staan elke week op de site van Groninger Combinatie 
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles  
De laatste GC battle van dit seizoen is 28 juni. 
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15 juni https://lichess.org/tournament/16FiZTdA 

 

 
17 juni https://lichess.org/tournament/ryCklMta  

 

 
20 juni https://lichess.org/tournament/FrTxwG3D 

 
Jeugd battles afgelopen week  
Afgelopen week waren er weer jeugd battles tegen tegenstanders uit Apeldoorn en de hele wereld.  
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. 
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GM Roeland Pruijssers (foto Ed van der Meulen) 

 
GM Roeland Pruijssers heeft de serie online simultaans afgesloten.  

IM Stefan Kuipers schrijft over hem: 

Deze 30-jarige Apeldoorner is de enige Grootmeester die is opgegroeid op onze club. Hij heeft al vele 

mooie resultaten geboekt, maar 2013 was een absoluut topjaar. Hij werd toen 5e van Nederland en 

scoorde ook nog een ongelooflijke 8,5 uit 9 op het eerste bord in de Meesterklasse. Tegenwoordig is 

hij weer fulltime professional en haalde hij dit jaar zijn hoogste rating ooit (2564). Een echte all-

round speler die, als hij in vorm is, door niemand te stoppen is.  

 

Verslag simultaan GM Roeland Pruijssers 
MuConsult Apeldoorn 1 speler GM Roeland Pruijssers gaf 18 juni de afsluitende simultaan aan 23    
leden van team Schaakstad Apeldoorn op Lichess. Hij scoorde 22 uit 23. 
Mogelijk doordat de aankondiging niet op de Simultaanpagina van Lichess verscheen, was dat aantal 
minder dan bij andere simultaans. 
Simultaanpartijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/4i1UXlrY  
Partijen van Roeland Pruijssers https://lichess.org/@/Roelax/all  
Alle simultaangevers spelen in MuConsult Apeldoorn 1. 
IM Stefan Kuipers schets portretten van de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn. 

GMRoelax: En toen was er een vreugdedans 
GM Roeland Pruijssers blikt terug op zijn simultaan: 

Op 18 juni om 19:03 ving onze simultaan aan. Drieëntwintig tegen één. Gelouterde spelers en jonge 
talenten van Schaakstad Apeldoorn tegen de arme GMRoelax online op lichess.org. Wat moest ik 
tegen deze overmacht beginnen? Het leek alsof de spelers gezamenlijk een strategie bepaald 
hadden. Alle spelers zetten vanaf het begin enorme tijdsdruk op mij wat het zweetgehalte van mijn 
lichaam deed toenemen.  

Ik was heel blij om te zien dat ik partijen begon te winnen. De angst ebde weg en zelfverzekerdheid 
begon de boventoon te voeren in mijn spel. Echter zorgden vier spelers, de vier Apeldoornse lichess 
musketiers, ervoor dat het weer weggenomen werd en dat de zenuwen weer begonnen toe te slaan: 
Maartenterbals, JB8_JB8,  schaduwkampioen en karelschaakt.  Ik had absoluut geen idee wie dit 
waren, maar ik had het idee tegen gereïncarneerde schaakhelden van ouds te spelen. Ze bleven 
goede zetten doen en in alle vier de partijen moest ik vechten voor mijn leven. Ondertussen rekening 
houdend met andere uitstekend spelende deelnemers.  

https://lichess.org/simul/4i1UXlrY
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Maar wacht, ik hoefde plotseling geen zet meer te doen. Met gemiddeld nog zo’n tien minuten op de 
klok stond ik verbaasd naar het scherm voor me te staren. Was er iets mis? Ik was constant van bord 
aan het wisselen met gemiddeld zo’n 5 seconden per zet aan tijd te besteden, maar ik stond nu 
opeens stil. Toen kon ik mijn ogen niet geloven. Ik was niet aan zet, op alle borden die nog over 
waren, was ik niet aan zet! Een euforisch gevoel steeg in me naar boven en uit ontspanning leunde ik 
achterin mijn stoel. Maar ik schopte mezelf direct onder mijn kont, want die ontspanning is een 
vijand! Ik leunde direct weer voorover want er waren nog formidabele tegenstanders over die het 
me moeilijk aan het maken waren. JB8_JB8 was de eerste van de vier vermeende GM’s die een fout 
beging. Hij probeerde een truc uit maar, muhaha, ik had een val gezet! In plaats van dat de truc voor 
hem werkte, won ik opeens een stuk! Het noodlot had toegeslagen voor deze schaakgigant.  

Phew, dat was één. Hoe ging het met de andere drie? Die partijen waren nog steeds voetwegen van 
diep zand voor mij. Tegen schaduwkampioen kon ik geen potten breken, maar toen kreeg ik opeens 
een cadeautje. Een verwoestende penning maakte een einde aan alle illusies. Ik zou ook deze partij 
gaan winnen!  

Hoe kan dit, het leek zo’n onmogelijke taak! Ik kreeg alleen enen tegen nullen te zien op mijn scherm. 
De gebogen koningen ter verduidelijking van opgave bleven op het scherm verschijnen. Tot er nog 
maar drie partijen over waren. En helaas voor mij, er was nog een GM opgestaan. De D’Artagnan van 
het strijdgezelschap, Veroh72. Ik probeerde door de stelling te komen, maar het was alsof ik de 
Hunnen was en probeerde door de Chinese muur heen te breken. Bij MaartenterBals was het precies 
hetzelfde. Ik had wat druk, maar het was ook hier niet duidelijk of ik genoeg man had om door zijn 
muur van staal heen te komen. 

Bij beiden was ik ontiegelijk fortuinlijk. Veroh72 had niet gezien dat mijn loper op h3 het veld op c8 
dekte en zette daar de zwarte dame neer. Het was direct over. Dan MaartenterBals. Deze speler gaf 
niks toe de hele partij.  Tot de speler een pion naar f4 bewoog en ik mijn zwarte toren naar h2 kon 
zetten met een alles vernietigende röntgenschaak. ‘’Foutje’’ werd in de chat gezegd. De partijen 
hadden een beter lot dat dit verdiend.  

Dan was er nog één tegenstander, mijn rivaal, mijn aartsvijand: Het schaakbeest karelschaakt. De 
speler waarvan ik wist dat ik tot het absolute gaatje zou moeten gaan. Ik had alle ramen in mijn huis 
open gezet en de draagbare airconditioner stond op volle toeren te draaien. Want wat was dit een 
verhitte partij! Hij kreeg een uiterst dominante octopus paard op e6. Een paard dat, als het paard van 
Troje, mijn koninkrijk van binnenuit kon vernielen. Ik zag maar één oplossing, zo onontbeerlijk was 
deze manoeuvre, ik zou en moest hetzelfde doen! Het risico was groot en het idee ging gepaard met 
de grootst denkbare angst. Ik plaatste uiteindelijk mijn eigen paard van Troje met volle trots op d3, 
maar…. die overleefde het niet. Mijn ogen konden het niet droog houden toen het paard er 
onmiddellijk afgeslagen werd. De witte toren op d1, de nobele strijder, gaf zich op voor het groter 
doel. Ik zag het niet meer zitten, ik wist dat dit bijna over was. Maar ja, ik moest zetten blijven doen 
in de minuscule hoop dat de stelling nog te redden viel.  Dat er in zekere zin…. een wonder zou 
geschieden.  

We bleven zetten doen, hij had zeeën van tijd en de golven van de stelling werden tot mijn verbazing 
tammer en tammer. De druk ebde weg, een eindspel kwam op het bord. Maar ik had een toren 
extra. Ik had meer materiaal, mijn koning stond actiever, hij had zwakke pionnen. Is het wonder dan 
daar? Ben ik zo gezegend dat ik ook deze partij zou gaan winnen? En inderdaad! Mijn h-pion 
promoveerde, zijn eens alles vernietigend paard werd gevangen en ik kon ook hier de 1 tegen nul 
noteren.  

En toen was er een vreugdedans in huize GMRoelax. Heel Apeldoorn kon mijn alles overstemmende 
strijdkreet horen.  
De simultaan was mijn overwinning.  
GMRoelax 

 



 
Roeland Pruijssers speelde 13 mei 2008 ook een simultaanpartij tegen Karel van Delft 
Uit SBSA bericht 387: Simultaan Roeland Pruijssers - Karel van Delft 2008 

 

 

             
 
 

 

 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=YuV/dC5lW4iXdltMVAcw7xjWUiEXVA1XVT4huNZL1hjjrdfucmMaIOjYhaBK+7m7


 

        
 

Lichess en Zoom tips: Openingsvallen leren via Lichess Studie en Zoom Quickstart Guides 
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. 
= In Lichess kun je geluid aan zetten. 
= In lichess kun je via Studie, Mijn Studies een gifje maken en op een site zetten. Je zet het gifje op 
het bureaublad van je PC. In de editor van je site lees je het gifje in als afbeelding.  Zie voor voorbeeld 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien-en-lichess (onder aan pagina).  
= In Lichess kun je onder meer openingsvallen bestuderen en tactiek oefenen. Ga in het menu naar 
Leren, Studie: https://lichess.org/study. Onder topics kun je bijvoorbeeld tactische oefeningen 
vinden.  
= Zoom Quickstart Guides: https://support.zoom.us/hc/en-us 
 
 

 
Afsluiting seizoen bij KWS. (foto Chris Doornekamp) 

 

KWS doet mee aan het NK schoolschaak voor groepen 3, 4, 5 
KWS heeft de finale van het NK bereikt. Alle info kun je vinden via: 
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/nk-online/nk-schoolschaak-bo-online-2020-op-schaakmatties  
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/nk-online/nk-schoolschaak-online-345/team-tussenstanden-nk-
345  
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/nk-online/nk-schoolschaak-online-345/geplaatst-voor-finale-
individueel-nk-345  
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/finalisten-nk-345  
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Chris Doornekamp reikt prijzen uit bij De Regenboog. 
 

 
Afsluiting seizoen schoolschaakclub De Regenboog. (foto’s Chris Doornekamp) 



 
http://schakenregenboog.nl 

 

Afsluiting seizoen schoolschaakclubs De Regenboog en KWS op schoolplein 
Chris Doornekamp meldt: 
Toch nog een gezellige afsluiting van de Regenboog schaakclub van dit moeilijke seizoen op 15 juni. 
Was mooi weer, dus we konden dit met toestemming van school buiten op het schoolplein doen. 
We hebben eerst een leuke spelvariant gedaan in de vorm van ‘fluitschaken’. Onze wedstrijdleider is 
ook voetbalscheidsrechter en hij gaf met de fluit het tempo van de zetten aan! Daarna deden we nog 
een rondje doorgeefschaak. We sloten af met de uitreiking van de behaalde Chessity diploma’s en de 
bekers voor de interne competitie. Uitslag van interne competitie: 1. Lars Schipper, 2. Sebastiaan 
Heynneman en 3. Alano Cujé. 
Ook bij KWS (Koningin Wilhelmina School) was er toch nog een leuke afsluiting van een bijzonder  
schaakseizoen. Met dank aan Nico Zwirs voor de online lessen in corona tijd  
 
 

 
Onderlinge partij Lichess. Daarna met Karel analyseren. 

 

 
Kunstmatige rokade in Kunin – Zaragatski, Maastricht 2009 

 

http://schakenregenboog.nl/


 
Röntgendekking 

 

 
Mat in 1 

 

 
Uitleg video Racing Kings: https://lichess.org/variant/racingKings 

 

 
Kijken met je vingers: https://www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI 

https://lichess.org/variant/racingKings
https://www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI


 
…f4 blunder wegens aftrekaanval, 
 

 
Zie Lichess, Leren, Studie, topics: mat van Légal 

 

 
Hardop denken, dan kan de trainer meedenken over hoe jij denkt. 

 
 



 
 

 
 
Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: tot de zomer geen les op scholen 
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.  
Bij de lessen gebruiken we Lichess en Zoom. Soms Whereby.com 
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen. 
 

Na contact met schooldirecties blijkt dat tot de zomer voor Schaakacademie Apeldoorn geen les op 
scholen mogelijk is. Andere volwassenen dan leerkrachten hebben geen toegang tot school. 
In principe beginnen we weer in september. Ouders krijgen hier binnenkort bericht over. 

 
Besproken onderwerpen 
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen. 
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en partij bespreken. 
 

- Hidde houdt zaterdagmiddag 20 juni toernooi: https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM 
- Onderlinge partij met analyse 
- Analyse partij Karel – Tieme Verlinde, Sas van Gent 2009 (Konings-Indisch, pionnenwals, 

paard en loper helpen pion promoveren) 
- Analyse Kunin – Zaragatski, Maastricht 2009 (Wolgagambiet, diverse thema’s)  

https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM


- Bewust: je weet dat je iets denkt. Onbewust: je denkt automatisch. 
- Chessmatec 
- Stappen oefeningen 
- Toernooitje deelname Crazyhouse  en uitleg 
- Uitleg via partijtje en video Racing Kings: https://lichess.org/variant/racingKings  
- Onsterfelijke partijen nagespeeld via gameviewers: 

Canal – NN: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050 
Lasker – Thomas: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009 

- Blindenschaak: Kijken met je vingers https://www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI 
- Eerdere partij Donato - Karel https://lichess.org/3BHw6CrD besproken 
- Lichess Leren studie https://lichess.org/study/CQhQn8Kg openingsvallen 
- Lichess allerlei oefeningen: https://lichess.org/study/topic  
- Simultaan https://lichess.org/simul/qoLzI9ty en partijen besproken 
- Erg belangrijk: kijken wat tegenstander kan doen, geen stukken weggeven 

In oefeningen en partijen: aftrekschaak en aftrekaanval. 
- Vraag leerling: ‘Waarom kan ik wel schaak zetten, maar niet schaakmat?’ 
- Antwoord Karel:  Dat moet je leren. Schaakmat is moeilijker, eerst leer je woordjes en dan 

zinnen. Nu ben je klein, als je groeit word je net zo groot als je vader. 
- Stap 1 H15 test F 10 oefeningen 
- Stappenstelling in schaakprogramma Fritz bekeken  
- www.chessvision.ai app gratis downloaden, daarmee stelling van site analyseren 
- Correspondentieschaak via www.chess.com 
- Oefenen via Lichess https://lichess.org/study/topic  
- Mat van Légal https://lichess.org/study/CQhQn8Kg 
- Greco https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1273705 
- Mat Dilaram https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA  Mansube As-Suli 946 
- Onderling spelen en analyse (met gong-schaak om tien seconden zet doen) 

o https://lichess.org/uilfBkeW/black 
o bij remise of opgeven: twee keer klikken 
 

 

 
 
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. 

https://lichess.org/variant/racingKings
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009
https://www.youtube.com/watch?v=enuGHH8pymI
https://lichess.org/3BHw6CrD
https://lichess.org/study/CQhQn8Kg
https://lichess.org/study/topic
https://lichess.org/simul/qoLzI9ty
http://www.chessvision.ai/
http://www.chess.com/
https://lichess.org/study/topic
https://lichess.org/study/CQhQn8Kg
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1273705
https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
https://lichess.org/uilfBkeW/black
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


          
 

Partij uit Mastering Positional Sacrifices vinden in Chessgames en analyseren met Lichess 
Tijdens een online  privé training bespraken Tony Maertzdorf en Karel van Delft de partij Björn Moller 
Ochsner – Merijn van Delft (Europees teamkampioenschap Rhodos 2013). Thema is een positioneel 
pionoffer. 
Het boek bevat boeiend commentaar, maar de partij daarnaast op een online bord analyseren heeft 
voordelen. Dat ging als volgt: 
Eerst Googlen op spelersnamen 
https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=82389&crosstable=2&unlimited=1&kpage=3 
Dan speler selecteren 
https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=82389&pid=50447 
Dan partij selecteren 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1735263 
De url van de partij dan inlezen in Lichess, Leren, Studie, Eigen studies. 
 
 

  
Stappen mat of pat of kan nog zetten. 

https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=82389&crosstable=2&unlimited=1&kpage=3
https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=82389&pid=50447
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1735263


 
Oefeningen via Lichess Studie. 

 

 
Wachtzet en mat in twee. Wit aan zet. 

 

 
Pogchess overzicht schaakstreams, o.s. IM Max Warmerdam xamax2000 https://pogchess.com/node/515 
 

 
 

https://pogchess.com/node/515


 
Google Translate app: gesproken taal omzetten in gewenste taal in tekst:  www.youtube.com/watch?v=x1WVg-oEhfM  
 

 
 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x1WVg-oEhfM


Schaakschool Het Bolwerk online: gevaar, spraakconvertor en stream Warmerdam 
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 17 juni: 
Groep 13.30 uur 

- Stap 1 H12  in het Engels oefeningen (mat of pat) 
- Chessmatec  
- Onderling partij Lichess + besproken (letten op gevaar) 
- Lichess oefeningen https://lichess.org/study/topic/Stap%201/hot  
- Groep 16 uur 
- Toernooi van Hidde is 20 juni vanaf 14 u https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM  

o Idee: zelf vrienden uitnodigen  
- Tip Hidde: na aanmaken van toernooi kan de maker via instellingen dingen veranderen 
- Voorbereiden Stappen examen via proefexamens: aantal dagen één bladzijde, maar ook een 

keer een heel proefexamen (drie bladzijden) 
- Tutor 2 oefeningen mat zetten met toren 
- Tip Hidde: in Lichess zie je links in beginpagina wat mensen doen die je volgt (bijv. streamen) 
- Tip TOG chess https://lichess.org/tournament/ryCklMta  Overzicht van streamen 

o Stream Warmerdam – Grandelius bekeken: 
o Grandelius nr 106 wereld https://ratings.fide.com/profile/1710400 
o Warmerdam 897 wereld https://ratings.fide.com/profile/1048104  

- U11 battle wo 17 juni https://lichess.org/tournament/ryCklMta 
- Do simultaan GM Roeland Pruijssers, zie team Schaakstad Apeldoorn op Lichess 
- Zo 21 juni MSA online http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 
- Google Translate app: gesproken taal omzetten in een gewenste taal in tekst 

o https://www.youtube.com/watch?v=x1WVg-oEhfM  
- Lichess studies oefeningen topics, Een van de oefeningen was eindstelling Saavedra 

o https://lichess.org/study/topic  
- Saavedra zie Wikipedia  https://nl.wikipedia.org/wiki/Saavedra-positie  
- MPS partij Bologan, Viktor – Ye, Jiangchuan 

o https://old.chesstempo.com/gamedb/game/2906703 
o Via Google gezocht, via Chesstempo pgn download, pgn ingelezen in Lichess Studie 
o Bologan - Ye, 2000 Beijing 

 
 

 
In Lichess Studie, eigen Studies kun je commentaar in woorden en varianten invoeren. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
https://lichess.org/study/topic/Stap%201/hot
https://lichess.org/tournament/oi7mTFcM
https://lichess.org/tournament/ryCklMta
https://ratings.fide.com/profile/1710400
https://ratings.fide.com/profile/1048104
https://lichess.org/tournament/ryCklMta
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
https://www.youtube.com/watch?v=x1WVg-oEhfM
https://lichess.org/study/topic
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saavedra-positie
https://old.chesstempo.com/gamedb/game/2906703
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=OpR7lmZYc8QmOxDCqCunYVs1oI87I9YufH453kI8MDUjUEO3fVgfOlvMp2uguiGv


 
Eerst letten op gevaar. Zet …b6 is fout, …h6 was nodig. 
 

 
Aljechin Defense: Kracht (ruimte voor wit) kan ook je zwakte zijn. Zwart kan de pionnen aantasten en afruilen. 
 

 
DocodeChess site https://decodechess.com ga naar See an example en voer een partij in 
Video https://londonchessconference.com/explaining-chess met uitleg  
 

https://decodechess.com/
https://londonchessconference.com/explaining-chess


Online schaakles senioren: analyse in woorden en varianten met DecodeChess 
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 10e Online training dd 17 juni 2020 

- Besproken partijen 36 en 37 Chess Movies 1 
- Magazine New In Chess: https://www.newinchess.com/new-in-chess-magazine  
- www.decodechess.com online analyse van partijen, varianten in engine Stockfish en ideeën 

en concepten in tekst via AI algoritmen DecodeChess 
- Partij uit boek Mastering Positional Sacrifices Viktor Bologan – Ye Jiangchuan, Beijing 2000 

o Nagespeeld via https://old.chesstempo.com/gamedb/game/2906703 
- www.chesstempo.com: database, oefeningen enz 
- Simultaan https://lichess.org/simul/nteU1hJe 
- Bespreken simultaanpartijen 

 
 

 
 

Verhaal Francesco Lupo over boek Developing Chess Talent 
De Italiaan Francesco Lupo heeft een verhaal geschreven over het boek ‘Developing Chess Talent’ 
van IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Lupo heeft het verhaal in het Italiaans en Engels 
geschreven. De artikelen: 
www.scacchiascuola.it/public/87800804_developing_chess_talent.pdf  (Engels) 
www.scacchiascuola.it/pagina-1032/Developing-Chess-Talent.aspx  (Italiaans) 
 
Het boek is de Engelse vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’, dat nog in print verkrijgbaar is.  
Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen  
Developing Chess Talent in print is uitverkocht. 
Beide boeken zijn als ebook verkrijgbaar (www.schaaktalent.nl). 
Op www.chesstalent.com vertelt IM Merijn van Delft in een video een verhaal in het Engels over het 
boek. Die video is in 2010 door Peter Doggers gemaakt in het Max Euwe Centrum.  
 
De site van de Italiaanse schaakschool van Francesco Lupo is http://www.scacchiascuola.it 
Op de site van Lupo staat ook een verhaal over het onlangs verschenen boek ‘Mastering Positional 
Sacrifices’ van IM Merijn van Delft. 
Tevens staat er een tekst over www.schaken-en-autisme.nl. Lupo nam onlangs het initiatief om een 
verhaal in het Italiaans te vertalen. Zie http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish  

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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1e Gelders Open online jeugdtoernooi 
Anja Janssen meldt: 

 
Gelders Open online jeugdtoernooi – update 
Eerste voorronde van start met 57 deelnemers 
Arthur Maters (A), Jayden Breider (B) en Y. Eric Zhang (C) groepswinnaars 
Op woensdag 17 juni 2020 vond de eerste voorronde plaats van het Gelders Open online 
jeugdtoernooi op Lichess. In drie groepen streden 57 jeugdspelers om vier plekken per groep voor de 
finale. De groepswinnaars mogen ook nog meedoen aan de online simultaan tegen Jorden van 
Foreest op 5 juli. Arthur Maters won de A-groep, Jayden Breider de B en Y. Eric Zhang de C. 
Ga voor een verslag en alle uitslagen naar: 
https://www.arnhemseschaakacademie.nl/gelders/nieuws 
Aanmelden voor de Gelders Open is nog steeds mogelijk via dit aanmeldformulier: 
https://cutt.ly/GeldersAanmelden. De volgende voorrondes zijn wo 24 juni (15 uur) en zo 28 juni (14 
uur). De finale is op za 4 juli. De eerste zes spelers van elke groep winnen een online groepstraining 
van IM Merijn van Delft (A), IM Stefan Kuipers (B) en WGM en meervoudig Nederlands kampioene 
Anne Haast (C). 
Alle info staat op: https://www.arnhemseschaakacademie.nl/gelders  
Als je partijen wilt bekijken, moet je naar de teampagina's gaan op Lichess,  Bijvoorbeeld  
https://lichess.org/team/gelders-open-groep-a en dan op het toernooi klikken.  
Bij de andere groepen eindigt de link op b, of c. 

 

 
 

Online KNSB bijeenkomst voor jeugdleiders van schaakverenigingen 
De KNSB hield 17 juni via Zoom een bijeenkomst voor jeugdleiders van schaakverenigingen. Ook 
andere geïnteresseerden waren welkom. Er werd van gedachten gewisseld over actuele 
ontwikkelingen en mogelijkheden omtrent schaakactiviteiten. 
Er waren ruim dertig deelnemers onder wie van de KNSB Iozefina Paulet, Lise ten Holder en Eric van 
Beugel. 
Mogelijkheden om te schaken worden bepaald door protocollen van RIVM en sportkoepel NOSNSF. 
Jeugd t/m 18 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen altijd. 
Op 26 juni publiceert de KNSB een nieuw schaakprotocol, dat 1 juli ingaat. Nieuws staat op de 
Corona pagina van de KNSB: https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis  
Vanaf september zijn er weer jeugdwedstrijden mogelijk, verwacht de bond. Daarbij is wel sprake 
van een maximaal aantal deelnemers van honderd. Per kind kan er één volwassene meekomen. 
Er is een grijs gebied tussen schoolschaken (les) en clubschaken (binnensport). De KNSB adviseert 
over mogelijkheden te overleggen met de eigen gemeente, veiligheidsregio en scholen. 
In veel gemeenten laten scholen geen volwassenen van buiten toe, dus ook geen schaakleraren. 
Buiten lesgeven is wel mogelijk sinds april. 
Zie ook https://schaken.nl/nieuws/protocol-schaken-voor-de-jeugd-de-15-meter-samenleving  
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Update TCEC 18 superfinale Stockfish vs Leela Chess Zero 
Jeroen Noomen meldt: 

 
Op het moment dat ik dit schrijf, zondagmiddag 21 juni, zijn er 14 partijen in de TCEC 18 superfinale 
verspeeld. Stockfish won de Premier Division voor Leela (2e), AllieStein (3e) en Stoofvlees (4e). 
Daardoor gaat deze finale wederom tussen Stockfish en Leela. Omdat Stockfish behoorlijk verbeterd 
is sinds de vorige superfinale en Leela nauwelijks, wordt een spannende finale verwacht, waarin het 
dichtbij elkaar blijft. 
 
Na 14 partijen heeft Stockfish echter een zeer verrassende voorsprong van 3 punten genomen: 8,5 - 
5,5. Natuurlijk is het nog veel te vroeg om daar conclusies uit te trekken, maar na de vorige 
superfinale is de dominantie van Stockfish in het begin van deze superfinale toch wel opmerkelijk. In 
totaal waren er 7 winstpartijen, dus het winstpercentage is 50%. Dat is zeer hoog. 
 
Er zijn wat geruchten dat Leela niet de zoekdiepten haalt die verwacht werden en dat kan te maken 
hebben met een in de haast geïmplementeerd "MLH" algoritme. Dit moet ervoor zorgen dat Leela 
partijen sneller afmaakt en er niet zettenlang blijft treuzelen. Het laatste nieuws is dat dit misschien 
niet goed werkt, of in elk geval niet zoals de bedoeling was. M.a.w. Leela speelt met een handicap 
deze finale.  
 
De TCEC 18 superfinale duurt nog tot circa 1 juli (24 uur per dag non-stop) en u kunt deze volgen 
via https://tcec-chess.com/#x=live 
 
Partijen: klik op https://tcec-chess.com/#x=live  linksboven op Archive, scroll naar beneden, klik op 
Seasons, selecteer vervolgens Season 18 en klik op Superfinal. Uit de lijst kunt u dan partijen 
selecteren en naspelen.   
 
Interessant zijn ook de commentaren van GM Matthew Sadler op Twitter:  
https://twitter.com/gmmds 
 
Informatie over het boek dat ik voor deze finale maakte:  
https://blogchess2016.blogspot.com/2020/06/opening-selection-tcec-18-superfinal.html 
 
 
 

 

https://tcec-chess.com/#x=live
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https://blogchess2016.blogspot.com/2020/06/opening-selection-tcec-18-superfinal.html


 
 
Quote Rashid Nezhmetdinov: I took along a book of Kubbel’s endgame studies 
https://www.facebook.com/groups/ChessPM/permalink/1139207226412282 
Nezhmetdinov:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Nezhmetdinov 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLImMqjKLPzEyMoE1alD65DUuKXCuvsa1c&app=desktop 
Kubbel: http://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/128-kubbel-leonid-1892-1942  
 

https://www.facebook.com/groups/ChessPM/permalink/1139207226412282
https://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Nezhmetdinov
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Divers nieuws  

 
- 8th London Chess Conference: Chess and Technology 
- NK FGH 2020 - Online 
- On Racism: IM Watu Kobese 

- Giri over online schaken 
- Yadava School of Chess for Deaf & Deam 
- KNSB competitie 2020-2021   

 
 

 

 
8th London Chess Conference: Chess and Technology 
Op 5 en 6 december 2020, hybride conferentie. 
https://londonchessconference.com/the-theme-for-2020-is-chess-and-technology 

https://londonchessconference.com/the-theme-for-2020-is-chess-and-technology


 

 

 
 

NK FGH 2020 - Online 
https://www.twitch.tv/schaakbond 
 

 

On Racism: IM Watu Kobese 
Deel drie van een artikelenserie van Peter Doggers op Chess.com. 
https://www.chess.com/article/view/chess-racism-watu-kobese 
 

 

 
 
Giri over online schaken 
https://en.chessbase.com/post/anish-giri-interview-times-of-india-2020 
 

https://www.twitch.tv/schaakbond
https://www.chess.com/article/view/chess-racism-watu-kobese
https://en.chessbase.com/post/anish-giri-interview-times-of-india-2020


 

 
 

Yadava School of Chess for Deaf & Deam 
Contact mogelijk via Whatsapp  
Bron: Whatsapp groep First Saturday 
 
 

 

 
 
KNSB competitie 2020-2021   
Koos Stolk meldt:  
Wij willen u informeren over de plannen die op 27 juni 2020 in de Bondsraad besproken worden.  
Deze plannen kunt u hier nalezen: 
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bondsraad/2020-06-
27/BR%2027%20juni%202020%20Voorstel%20vorm%20KNSB%20competitie%202020-2021.pdf 
KNSB competitiemailing 18 juni 2020 
Aanmelden:  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/abonneren-op-de-competitie-mailings  
Afmelden:   per e-mail aan kstolk@schaakbond.nl 
Aantal abonnees:   1507 
 

Training 

 
- Schaakweek Zomerschool 2020 
- Van de Oudeweetering: Ebook Improve Your Chess Pattern Recognition 
- Pruijssers/Zwirs: How to slay the Sicilian 
- Your weekly dose of chess content of Sean Marsh 
- Boekrecensie: Dvoretsky’s Endgame Manual – 5th edition  
- Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bondsraad/2020-06-27/BR%2027%20juni%202020%20Voorstel%20vorm%20KNSB%20competitie%202020-2021.pdf
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bondsraad/2020-06-27/BR%2027%20juni%202020%20Voorstel%20vorm%20KNSB%20competitie%202020-2021.pdf
http://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/abonneren-op-de-competitie-mailings
mailto:kstolk@schaakbond.nl


 

 Schaakweek Zomerschool 2020  
 
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. Trainers zijn IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs. Je kunt je inschrijven per week.  
Meer informatie: https://schaakweek.nl/zomerschool 
 

 

 
 

Van de Oudeweetering: Ebook Improve Your Chess Pattern Recognition 
The new ebook of the Week is Improve Your Chess Pattern Recognition: Key Moves and Motifs in the 
Middlegame by Arthur van de Oudeweetering, available for the next seven days at just $9.99! 
Save big on Improve Your Chess Pattern Recognition and start reading immediately. 
The link offers 10 sample pages to get a feel for this book. Meer info:  
https://mailchi.mp/newinchess/hickl_powerofpawns_ebookoftheweek_20200503dol-1437161?e=ffd442599e 
 

https://schaakweek.nl/zomerschool
https://www.newinchess.com/improve-your-chess-pattern-recognition
https://www.newinchess.com/improve-your-chess-pattern-recognition
https://www.newinchess.com/improve-your-chess-pattern-recognition
https://mailchi.mp/newinchess/hickl_powerofpawns_ebookoftheweek_20200503dol-1437161?e=ffd442599e


 

 
 

Pruijssers/Zwirs: How to slay the Sicilian 
https://en.chessbase.com/post/pruijssers-zwirs-how-to-slay-the-sicilian-vol-1-3-available-now 
 

 

 
 

Boekrecensie: Dvoretsky’s Endgame Manual – 5th edition  
https://www.schaaksite.nl/2020/06/18/boekrecensie-dvoretskys-endgame-manual-5th-edition 
 

 

 
 

https://en.chessbase.com/post/pruijssers-zwirs-how-to-slay-the-sicilian-vol-1-3-available-now
https://www.schaaksite.nl/2020/06/18/boekrecensie-dvoretskys-endgame-manual-5th-edition


Your weekly dose of chess content of Sean Marsh 
I hope you are still coping with the highly unusual situation. 
Here is an update on our chess activities. 
 
The CSC lessons are now to part 17, which is all about Discovered Attacks. 
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home 
 
Ah! Memories of Secondary School, 'Crusher' Cole and how we learned to use discovered attacks to 
our advantage. 
Yes folks, it's the latest instalment of my CSC Lockdown Blog!  
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog 
 
The final part of my interview with the great Kineke Mulder is now available: 
http://cscteesside.blogspot.com/2020/06/an-interview-with-kineke-mulder-part.html 
 
As is an update on our International Chess Challenge: 
http://cscteesside.blogspot.com/2020/06/international-chess-challenge-queen.html 
 
There are also new blog posts over at Chessable: 
Tournament Ready: 
https://www.chessable.com/blog/2020/06/15/tournament-ready-a-course-in-four-parts/ 
Mark Dvoretsky: 
https://www.chessable.com/blog/2020/06/16/mark-dvoretsky-the-worlds-best-chess-trainer/ 
 
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.chessinschools.co.uk/chess-at-home
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
http://cscteesside.blogspot.com/2020/06/an-interview-with-kineke-mulder-part.html
http://cscteesside.blogspot.com/2020/06/international-chess-challenge-queen.html
https://www.chessable.com/blog/2020/06/15/tournament-ready-a-course-in-four-parts/
https://www.chessable.com/blog/2020/06/16/mark-dvoretsky-the-worlds-best-chess-trainer/
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL
mailto:nico@zwirs.net
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.  
 

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/jeugd 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn  
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   
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  

https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
https://lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakweek.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://twitter.com/Schaakstad
https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schakenregenboog.nl/
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 en https://www.twitch.tv/schaakweek  
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 

http://www.sv-deschakel.nl/
http://www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://www.schaakweek.nl/
https://www.twitch.tv/schaakweek
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
http://www.schaakweek.nl/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TricksOnlyNL
https://stickchess.com/
https://www.twitch.tv/xamax2000
https://www.instagram.com/_maxwar/?hl=nl
https://twitter.com/TUUR1
https://www.twitch.tv/monkey_chess
https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
https://twitter.com/ApesApeldoorn
https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour


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) 
www.chessqueens.nl 
 
FIDE, ECU, internationale organisaties 
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org  
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com 
Fide Chess in Education Commission http://edu.fide.com  
Doven: https://chessdeaf.org  
Blinden, slechtzienden: https://ibca-info.org  
Nederland blinden, slechtzienden www.nsvg.nl  
 
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 
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http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://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 
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  
 
Frankrijk 
https://www.chess-and-strategy.com  
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
 
Italië 
http://www.scacchiascuola.it 
 
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 

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
https://www.iccf.com/
http://www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA
https://www.jugamusica.com/
http://www.chesstech.org/
https://ruchess.ru/en
https://new.uschess.org/home/
http://www.jussupow.de/
https://hsk1830.de/
https://schachbundesliga.de/
https://www.facebook.com/chessemy
https://karlonline.org/
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https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast
http://www.scacchiascuola.it/
http://www.arves.org/
http://www.yacpdb.org/
http://www.chesspm.com/
http://afekchess.com/
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https://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.digitalgametechnology.com/
http://www.schaakboek.nl/
https://www.raindroptime.com/

