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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 136 
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:  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nll/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
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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/


 
 

 
 

 
 

 
 
Schaakweek Zomerschool voor jeugd t/m 18 jaar 
Vier keer een week online trainen met ervaren jeugdtrainers IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs. 
Je kunt je inschrijven per week: 27,5 uur trainen en schaken met IM’s voor 125 euro. 
https://schaakweek.nl/zomerschool 
Inbegrepen bij de trainingen zijn online (Zoom) ouderbijeenkomsten met Karel van Delft.  
Ouders krijgen het ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en documentatie over trainen en coachen. 
 

https://schaakweek.nl/zomerschool


   
www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices 

 

      
Warmerdam - Leenhouts 26. Lxd1                                                   Admiraal – Fier 13. Pxg5 
 

Gameviewer Warmerdam - Leenhouts Apeldoorn Invitational 2020 
Gameviewer Admiraal - Fier Apeldoorn Invitational 2020 

 

Boeken MPS Apeldoorn Invitational voor Max Warmerdam en Miguoel Admiraal 
Het KO toernooi Apeldoorn Invitational vond 27 juni plaats. Organisator IM Merijn van Delft heeft 
het verslag op https://schaakweek.nl/2020/06/29/apeldoorn-invitational uitgebreid met een alinea.  
Update van Merijn van Delft : in overleg met New in Chess is besloten dat IM  Max Warmerdam en 
IM Miguoel Admiraal allebei een boek krijgen. Max voor zijn voorbeeldige positionele kwaliteitsoffer 
tegen Koen. Miguoel voor zijn moedige loperoffer tegen Alex. Alle prijzen zijn inmiddels uitgereikt of 
onderweg en als organisatie kijken we terug op een prachtig toernooi en een bijzondere Schaakweek 
2020. Alle partijen zijn terug te vinden via  
https://theweekinchess.com/chessnews/events/apeldoorn-invitational-2020  
Gameviewer alle partijen Apeldoorn Invitational 2020 

http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=VZ8/3oMsUhj2BUOe2o3RAlU0bbyxxUl6QJwhGHNIhyafGNUld7zJgQhRtXFD2AxT
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=iAWYWqVRYc+9IxZOmtmJ/rJkFevD7vgHHdOy4IKKKSZti/GteF56ThvmNLFm2f7W
https://schaakweek.nl/2020/06/29/apeldoorn-invitational/
https://theweekinchess.com/chessnews/events/apeldoorn-invitational-2020
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=q2sLdkKgPjRfciOYvaFx2OjZsh9kNMR89igx/dLhwd0tr6I4sQk2hzrQL0zVSro1


 
Hidde Weller haalde 3 juli Stap 2. Dat leverde een diploma en cadeautjes op. Favoriete club en speler! 

 

 
Examen maken (foto Wilko Fennema) en blij met diploma (foto Marijke van Delft). 

 
 

 
 
Nieuwe jeugdcommissie Schaakstad Apeldoorn en verhuizing naar De Regenboog 
Er komt een nieuwe jeugdcommissie bij Schaakstad Apeldoorn en de jeugdafdeling speelt komend 
seizoen in basisschool De Regenboog. Andrea Denekamp stopt na twee jaar als jeugdcoördinator. 



Dat en meer nieuws staat in de Nieuwsbrief Jeugd van juni. 
De nieuwsbrief staat op de site www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd 
 
De nieuwe jeugdcommissie bestaat uit: 
Coördinator: IM Stefan Kuipers 
Schoolschaken: Chris Doornekamp 
Pr en communicatie: IM Merijn van Delft 
Lessen: IM Nico Zwirs 
Materiaal en locatie:  Maarten ter Bals 
Algemeen: Véronique Hijl 
Algemeen: Jorinde Klungers 
Daarnaast blijven vrijwilligers lesgeven, zoals Marc, Sharwan, Ramses, Maarten, Wilko, Tjapko, Frie 
en Bert. Mogelijk gaan ook Hessel, Casper en Mick door. 
Ouders en grootouders die willen meehelpen bij competitie en/of lesgeven kunnen zich melden bij 
Stefan Kuipers via stefan.kuipers@gmail.com 
Het nieuwe seizoen is de speellocatie: De Regenboog locatie Woudhuis, Lage Landenlaan 1. 
 

 
https://lichess.org/tournament/0OyvAzJR 

 

Laatste jeugd Europa Cup voor de zomer 
Apeldoorn deed met zo’n twintig jeugdspelers mee 2 juli. Het team werd tweede in de SFT U14 Cup 
League 2 Teamcompetitie. Via de link vind je de spelersnamen en via die namen vind je partijen. 
 
 

 
Het lukt eindelijk om met het telefoontje te praten. Zowel spelers als toeschouwer. 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd
mailto:stefan.kuipers@gmail.comb
https://lichess.org/tournament/0OyvAzJR


 
https://lichess.org/patron/list 

 
 

        
 

Lichess en Zoom tips: Bellen via Lichess en helpen Lichess uit te breiden 
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. 
= Het telefoonicoontje blijkt te werken. Zowel spelers als toeschouwer kunnen meepraten.  
= Lichess is gratis. Door een gering bedrag te sponsoren kan de organisatie uitbreiden. 
= In Lichess kan een studie maximaal 64 partijen bevatten 
 
 

 
Alec interviewt Hidde over het Nederlandse wolvenbeleid. 

https://lichess.org/patron/list
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien


 
Leerzame partijen van Alec Pantus tegen Bas de Boer in Apeldoorn Invitational. 
 

 

 
Spelerslijsten op Lichess https://lichess.org/player 

 

 
Muurtje kapot maken. 

 

 
Wat valt op aan de zwarte koning? Die staat nog in het midden. 

https://lichess.org/player


 
Emilie en vader Robbie tegen Karel. Daarna analyse.  
 

 
Herdersmat. 

 

 
Mat in vijf door IM Max Warmerdam vs GM Joh van der Wiel (snelschaak Batavia 2019, Amsterdam).  
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508


 
DZTiziano heeft team schaak bro’s opgericht. 
Dat kun je vinden via Lichess, Gemeenschap, Teams, Zoekvenster. 

 
Lichess heeft heel veel mogelijkheden. Je kunt bjivoorbeeld alle partijen van iemand vinden. 

 

 
Als de vijandelijke koning nog in het midden staat, kun je het centrum openen. 

 



 
Passief stuk (Lf6) tegen actief stuk (Pe5) afruilen. Gebeurde niet en Lasker offerde zijn dame vanwege mataanval. 

 

 
www.online.chessmatec.com (Lichess via Chessmatec) 

 
Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Muurtje kapot, mat met toren 
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op 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.  
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen. 
 

Schaakacademie Apeldoorn kan voor de zomervakantie geen lessen op scholen geven. Andere 
volwassenen dan leerkrachten hebben geen toegang tot de scholen. In principe beginnen we weer in 
september, is met zeven schooldirecties afgesproken. Onder voorbehoud dat er geen risico’s voor 
gezondheid zijn. Ouders en leerlingen zijn hierover per email geïnformeerd. 

 

Online lessen komend seizoen 
Schaakacademie Apeldoorn geeft komend seizoen online lessen. Ook als gewone lessen doorgaan. 

http://www.online.chessmatec.com/


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

-  Tutor 2 tien oefeningen mat in twee met koning toren  
-  Stappen hoofdstukken tien oefeningen 
-  GC toernooi winstpartij Hidde bekeken 
-  Interviews voor school door Alec met deelnemers over wolvenbeleid overheid  
-  Apeldoorn Invitational: twee partijen Alec bekeken 
-  Telefoontje tijdens partij Lichess werkt! 
-  Spelerslijst wereldtop Lichess bekeken 
-  Stukken op 3D gezet en gekeken naar achtergrondkleuren 
-  Twee onderlinge partijen Alec – Hidde en analyse 
-  Apeldoorn Invitational: Stream Max Warmerdam bekeken 
-  Demonstratiepartij Lichess met uitleg Karel 2+1: 2 minuut bedenktijd plus seconde per zet 
-  Onderling partijtjes spelen en bespreken 
-  Zelf geschaakt: met neefje. Tip: samen tegen Lichess 
-  Paar foto’s van stellingen voor nieuwsbrief gemaakt 
-  Nieuwsbrief 135 bekeken 
-  Mat van Légal: dameoffer en mat zetten met paarden en loper 
-  Offeren: materiaal geven voor activiteit 
-  Partij Emilie en vader Robbie tegen Karel + analyse via Lichess 
-  Tweevoudige aanval: twee stukken vallen één stuk aan 
-  Dubbele aanval: één stuk valt twee stukken aan 
-  Lichess heeft veel mogelijkheden, menu bekeken 
-  Donato heeft team Schaak bro’s opgericht 
-  Simultaan door Karel https://lichess.org/simul/yEfyzW0P  
-  Tutor 1 tien oefeningen test H15 B 
-  Streamen IM Max Warmerdam bekeken: https://www.twitch.tv/xamax2000 
-  Mat in vijf Max Warmerdam 

https://lichess.org/RofrcGYD#41  Apeldoorn Invitational 2020 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508  Batavia 2019 

-  Mooiste partij: Lasker – Thomas: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009  
-  Simultaan tegen Karel: https://lichess.org/GKjJ1ElBBp5k 
-  Analyse simultaanpartijen 
-  Chessmatec: nieuwe functie Space + online.chessmatec.com tegen elkaar spelen 

 

 
 
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/simul/yEfyzW0P
https://www.twitch.tv/xamax2000
https://lichess.org/RofrcGYD#41
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1259009
https://lichess.org/GKjJ1ElBBp5k
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Jessica maakt van een ketting een hondje. 

 

 
Tekenen in de pauze. 
 

 
Penning in www.chessmatec.com 

  



 
Test Stap 2. Hidde bediende programma, Evan uit Kaapstad te gast en Lucas vertaalde Nederlands en Engels. Karel 
coachte en installeerde ondertussen ook Zoom op een laptop. 

 

Schaakschool Het Bolwerk online: Twee keer mat in vijf Warmerdam en Tutor test 
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 1 juli: 
Groep 13.30 uur 

-  Twee keer mat in vijf Warmerdam (Leenhouts en Van der Wiel) 
-  Streamen op Twitch door Max Warmerdam bekeken 
-  Stap 1 H13  in het Engels oefeningen (mat zetten met dame) 
-  Chessmatec (penning) 
-  Onderling partij Lichess + besproken 

Groep 16 uur 
-  Onderling partijen op Lichess 
-  Tutor 2 test tien oefeningen  
-  Max Warmerdam twee keer mat in vijf: 

Apeldoorn Invitational Warmerdam – Leenhouts   
https://lichess.org/RofrcGYD 
Amsterdam Batavia Van der Wiel – Warmerdam   
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508  

 
 

 
https://ratings.fide.com/profile/1000012 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
https://lichess.org/RofrcGYD
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508
https://ratings.fide.com/profile/1000012


 
https://wikikids.nl/Taxonomie_van_Bloom 
 

 

 
Wolff – Sokolov: Velimirovic aanval. 

https://wikikids.nl/Taxonomie_van_Bloom


 
Online schaakles senioren: Paradox taxonomie van Bloom 
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 12e Online training dd 1 juli 2020 

-  Besproken partijen 40 en 41 Chess Movies 1 
-  Openingsvalletje Russisch 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 Pxe4 4.De2 Pf6 5.Pc6+ Line 
-  Apeldoorn Invitational partij Max Warmerdam mat in vijf (zie vorige nieuwsbrief) 
-  Mat in vijf snelschaak Batavia 2019 GM John van der Wiel – IM Max Warmerdam 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508 
-  www.schaakweek.nl blog verslag 
-  www.fide.com ratings en titels GM, IM, FM 
-  N.a.v. rating Timman (ooit nr twee van de wereld) 

Ouder worden: fysiek, concentratie, openingen studie bijhouden, motivatie 
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-
oudere-schaakbrein 
https://wikikids.nl/Taxonomie_van_Bloom zes cognitieve niveaus 
Paradox bij topschakers: moeten veel tijd stoppen in openingen leren en onthouden (lower 
skill) voordat ze toekomen aan creativiteit (higher skill) 
Nemanja Vaci London Chess Conference 2019 big data analysis ouderen en schaakprestaties 

-  Lichess: gebruik telefoontje en limiet inlezen aantal partijen vanuit pgn bestand 
-  Partij boek Mastering Positional Sacrifices via Lichess, Studie 

Patrick Wolff – Ivan Sokolov Baguio City 1987, Velimirovic attack 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1335276 

-  GM Ivan Sokolov: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Sokolov 
-  GM Patrick Wolff: https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Wolff  
-  Experiment patroonherkennen Chabris met Wolff: 

https://www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc  
-  Simultaan https://lichess.org/simul/zkOf0hvi  
-  Bespreken simultaanpartijen 
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http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508
http://www.schaakweek.nl/
http://www.fide.com/
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein
https://wikikids.nl/Taxonomie_van_Bloom
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1335276
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Sokolov
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Wolff
https://www.youtube.com/watch?v=rWuJqCwfjjc
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Simultaanpartijen: https://lichess.org/simul/uSWGGS1J  

 

Afsluiting online lessen IM Nico Zwirs met simultaan 
door Nico Zwirs 
Sinds de coronatijd heb ik veel jeugdschakers uit Apeldoorn onder mijn vleugels genomen in mijn 
online schaaklessen. Ruim 3 maanden lang hebben in totaal zo’n 40 schakers meegedaan. Dat was 
echt fantastisch leuk! Met de zomervakantie voor de boeg werd deze periode afgesloten met een 
simultaan die ik ook online gestreamd heb. Tevens was dit ook mijn Twitch debuut. De hele 
simultaan is terug te zien op mijn kanaal. Na de zomervakantie gaan de online schaaklessen weer een 
herstart krijgen.  Zie https://www.twitch.tv/nicozwirs/videos 
 
 

       
 

Simultaan IM Max Warmerdam voor de Worldwide Juniors 
door Nico Zwirs 
 
Afgelopen zondag 4 juli heeft Max een simultaan gegeven voor de Worldwide Juniors. Worldwide 
Juniors is een organisatie die voor jeugdschakers een online teamcompetitie organiseert. Voor de 
simultaan mocht ieder team één spelers afvaardigen. Veel van deze spelers zijn grote talenten uit 
hun regio of land. Voor Max hadden jeugdwereldkampioen Shtembuliak en Morozevich het erg  
lastig in de simultaan. Het zou voor Max dus een flinke kluif worden. Uiteindelijk had hij de perfecte 
simultaan score. Niet als in 100% halen, maar veel winnen en af en toe ook wat laten liggen. Hopelijk 
motiveert het zijn jeugdige tegenstanders voor de toekomst! Een van de jeugdige deelnemers die 
een half punt van Max afsnoepte is de Apeldoornse Fiede Adams. Fieke mocht namens Schaakstad 
Apeldoorn meedoen. Fieke stond zelfs het grootste gedeelte van de partij beter, maar uiteindelijk 
werd haar voordeel door Max vakkundig geneutraliseerd.  
Die partij is terug te vinden in de volgende link: https://lichess.org/6jLd54Mn/white#74 
Het event werd door Max gestreamd op zijn Twitch kanaal: https://www.twitch.tv/xamax2000 

https://lichess.org/simul/uSWGGS1J
https://www.twitch.tv/nicozwirs/videos
https://lichess.org/6jLd54Mn/white#74
https://www.twitch.tv/xamax2000


 
 

Schaken in de Vlindertuin 
Nu er weer mogelijkheden zijn om te schaken, kun je ook weer in de Vlindertuin terecht. 
Schaakacademie Apeldoorn houdt daar deze zomer een paar keer een schaakinstuif. 
Je kunt onder meer op de schaaktafel en op grote pleinborden schaken. Nader bericht volgt.  
Zie voor meer informatie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen  
 
 

 
Vieze schaakhendel op schaakklok. (foto Jos Pots) 

 
Schaakstukken ontsmetten en veiligheidsmaatregelen 
Hoe ontsmet je schaakmaterialen?? Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig?  
Informatie RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene  
Schaakstad Apeldoorn: binnen schaken na 1 juli 
Meest actuele versie sportprotocol: https://nocnsf.nl/sportprotocol  
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen  
https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis  
Zie ook eerdere nieuwsbrieven 86 en 132 (via site Schaakacademie Apeldoorn). 
 

Ervaringen zijn welkom. Reactie in app schoolschaaktrainers KNSB: 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/06/26/binnen-schaken-voor-alle-leeftijdsgroepen-mogelijk-vanaf-1-juli/#more-16225
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis


 
Twitch uitzending dag 1: https://www.twitch.tv/videos/668678742 
Twitch uitzending dag 2: https://www.twitch.tv/videos/669673469   

 

 
Tweede snelschaakronde. Coach GM Loek van Wely heeft zijn twijfels over de zwarte openingsopzet. Volgens 
commentator IM Stefan Kupers komt IM Thomas Beerdsen er vaak goed mee weg. Het is beter dat ‘Apeldoorn’ Thomas 
tot de orde roept, meent Van Wely. 

 

 
Van Wely houdt het lekker simpel. ‘Als ik geen gezeik heb aan de andere kant kan ik gewoon lekker focussen op g5.’ 

https://www.twitch.tv/videos/668678742
https://www.twitch.tv/videos/669673469


 
Maar Beerdsen kwam er wel door heen. https://lichess.org/WmJVW3t8/black  

 

 
De partijen werden via Lichess gespeeld. Via accountnamen kun je partijen vinden. 

 
Apeldoorners in interland Nederland - Uzbekistan 
Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli vond online een interland plaats tussen jonge spelers van Nederland en 
Uzbekistan. De Uzbeken wonnen het snelschaak, de Nederlanders de rapidpartijen. 
Gameviewer partijen Nederland - Uzbekistan 3n en 4 juli 2020 

https://lichess.org/WmJVW3t8/black
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=4PCpPjTFqlb9ee0YC6wwK0Ziq16NfRhl3Uv+3eybTaaP3EjF+6sgdH6/+hcfYdiL


Onder de vijf Nederlandse spelers waren ook twee spelers van MuConsult Apeldoorn: IM Max 
Warmerdam en IM Thomas Beerdsen. 
De andere spelers waren GM Jorden van Foreest, IM Liam Vrolijk en GM Casper Schoppen.  
Coach GM Loek van Wely en commentator IM Stefan Kuipers gaven leerzaam commentaar. Kant en 
klaar studiemateriaal! Van Wely is heel duidelijk en dus goed te begrijpen. Tegen eerste bordspeler 
GM Jorden van Foreest vertelde hij tijdens de teambespreking dat hij maar beter tactisch kon spelen, 
want ‘anders krijg je de lamme tegen de blinde.’ 
Meer informatie over de match: 
https://www.twitch.tv/schaakbond 
https://schaken.nl/nieuws/schaakmatch-nederlandoezbekistan-live-op-twitch  
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/07/01/schaakmatch-nederland-oezbekistan-live 
Verslag KNSB site https://schaken.nl/nieuws/oezbekistan-wint-snelschaak-van-nederland  
 

 

 
 
Verhaal over dove en slechthorende schakers en jeugdschakers 
door Karel van Delft: 
Graag kom ik in contact met dove en slechthorende schakers en jeugdschakers, alsook schaakleraren 
en ouders. Ik schrijf een verhaal over schaakles geven aan dove en slechthorende jeugd. Dat verhaal 
is bedoeld voor de Engelse vertaling van mijn boek 'Schoolschaken'. Dat wordt in 2021 door New In 
Chess uitgegeven. Het boek bespreekt onder meer didactiek, wetenschappelijk onderzoek naar 
voordelen van schaakles, alsook schaakles aan 'special needs' groepen (o.a. autisme, blind, 
hoogbegaafd, dyslexie, Syndroom van Down). Je kunt me bereiken via karel@kvdc.nl  
Preview van het boek Schoolschaken: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
 
 

              
  

Online bootcamp positionele offers en profylactisch denken volwassen schakers 
Tijdens het weekend van 11 en 12 juli 2020 organiseren IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs een 
online bootcampweekend. De thema’s die aan bod komen zijn positionele offers door Merijn en 
profylactisch denken door Nico. Het leuke is dat deze soms hand in hand gaan! 
Op beide dagen begint de bootcamp om 13:00 en eindigt rond 17:00 met tussendoor een pauze. De 
online bootcamp wordt aangeboden via Zoom en kost €60,- per deelnemer. Het weekend is gericht 
op volwassen schakers (18+) met een minimale rating van 1700. Er is plek voor 6-8 deelnemers. 
Info: www.schaaksite.nl/2020/07/04/online-bootcamp-positionele-offers-en-profylactisch-denken 
 

https://www.twitch.tv/schaakbond
https://schaken.nl/nieuws/schaakmatch-nederlandoezbekistan-live-op-twitch
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/07/01/schaakmatch-nederland-oezbekistan-live/
https://schaken.nl/nieuws/oezbekistan-wint-snelschaak-van-nederland
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
http://www.schaaksite.nl/2020/07/04/online-bootcamp-positionele-offers-en-profylactisch-denken


 
Spectaculaire 77e partij. 

 

 
Eindstand Superfinale. 

 
Gameviewer TCEC 18 Superfinal 
 

TCEC 18 superfinale: Stockfish verslaat Leela Chess Zero met 53,5 - 46,5 
door Jeroen Noomen: 
 
Na 13 dagen non stop schaken is de TCEC 18 superfinale geëindigd. Vorige week kon u lezen dat 
Stockfish een redelijk comfortabele 4 punten voorsprong had op Leela Chess Zero. Maar dat het nog 
alle kanten op kon. Maar in deze finale liet Stockfish er geen twijfel over bestaan wie de beste was: 
'the fish' liep in het restant van de finale nog verder weg en behaalde een volkomen verdiende 
overwinning: 53,5-46,5.  
 
In totaal won Stockfish 23 partijen, Leela won er 16. Dat betekent 39 winstpartijen, een record. Dat 
had uiteraard te maken met mijn openingskeuzes, die veel riskanter waren dan in vorige 
superfinales. Sommige varianten werden zelfs regelrecht weerlegd door Stockfish en/of Leela, voer 
dus voor de theorieboekjes. Kijk vooral eens naar de oude hoofdvariant in de 6. Lg5 Najdorf, vroeger 
o.a. een wapen van Fischer. Zowel Leela als Stockfish kraakten deze variant in no time. Zeer 
interessant.  
 
Waarom won Stockfish deze superfinale? Antwoord: omdat Stockfish behoorlijk was verbeterd en 
Leela eigenlijk niet. Daar kwam bij dat Leela problemen had met de hardware en niet helemaal op 
volle kracht kon spelen. Ook lieten de developers van Stockfish hun engine met contempt=0 spelen, 
hetgeen veel veiliger was. Hierdoor maakte Stockfish geen blunders en werd er in mindere stellingen 
consequent op remise gespeeld. Stockfish bleek een fantastische verdediger te zijn, Leela wist 
meerdere gunstige en zeer goede stellingen niet te winnen door het geweldige keepwerk van 
Stockfish. 
 
Een voorbeeld waarom deze superfinale anders was dan de vorige (die Leela won): 
 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=emJjxr2R6ROew//v9P4qlqjHY6MLAj9Rsp54pHdrdJLd0pKlsRJPsDWFXK7TzY5o


 
 
Deze opening is heel goed voor wit en Leela is een absolute meester in het kraken van dubieuze 
Franse varianten. Iedereen was er dus van overtuigd dat Leela met wit zou winnen en met zwart de 
stelling zou keepen. Zelfs de Stockfish fans waren het hier mee eens. In de praktijk pakte het anders 
uit: door taai en stug verdedigingswerk hield Stockfish met zwart remise. Om Leela vervolgens in de 
return met wit volledig te overspelen. In vorige superfinales had dat zeker nooit gekund! Het is 
duidelijk dat de Stockfish developers hebben geleerd van de nederlagen in het Frans in het verleden. 
 
Alle 100 partijen van de superfinale heb ik bijgevoegd, deze kunt u naspelen met de gameviewer. Van 
harte aanbevolen, door de dubieuze openingen was er een keur aan geweldige en spectaculaire 
partijen te bewonderen.  
 
YouTube video's met besprekingen van GM Sadler: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpHVzIq5Hw4  
https://www.youtube.com/watch?v=Vxh3U1C-i_4 
https://www.youtube.com/watch?v=nw2daP3qVow 
https://www.youtube.com/watch?v=jMlToJFwsYs 
https://www.youtube.com/watch?v=a8Kiz4XYOaQ   
 
Een paar andere video's met partijbesprekingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=lNm-88KDu70  
https://www.youtube.com/watch?v=Zgv0gdBhcC0 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZHHrRMMAUY 
  
Site https://tcec-chess.com/# 
Over de openingen:  
https://blogchess2016.blogspot.com/2020/07/tcec-18-superfinal-opening-pgn-available.html 
 
 
Als toetje na de TCEC 18 superfinale werd een match gespeeld tussen Stockfish en Komodo, de twee 
beste alpha-beta engines van dit moment. Speeltempo 12 minuten voor de hele partij, plus 3 
seconden per zet. In totaal 100 partijen, dezelfde openingen die in de superfinale werden gespeeld.  
Resultaat:  
 
TCEC Season 18 -  CPU Superfinal Bonus 2020 

 
Stockfish won dus met 71-29, een enorm verschil. Dat geeft duidelijk aan hoe ver Stockfish bij de 
alpha-beta concurrentie is weggelopen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cpHVzIq5Hw4
https://www.youtube.com/watch?v=Vxh3U1C-i_4
https://www.youtube.com/watch?v=nw2daP3qVow
https://www.youtube.com/watch?v=jMlToJFwsYs
https://www.youtube.com/watch?v=a8Kiz4XYOaQ
https://www.youtube.com/watch?v=lNm-88KDu70
https://www.youtube.com/watch?v=Zgv0gdBhcC0
https://www.youtube.com/watch?v=ZZHHrRMMAUY
https://tcec-chess.com/#/
https://blogchess2016.blogspot.com/2020/07/tcec-18-superfinal-opening-pgn-available.html


 
 
Quote IM Rob Hartoch: ‘Ik wil het hebben van de fascinatie.’ 
Niet iedere topjeugdschaker kent IM Rob Hartoch (1947-2009). Dat vraagt om een quote. 
In de jaarlijkse Schaakkrant Apeldoorn 2001 staat een interview met hem. 
‘Tegenwoordig vind ik het spel ook veel moeilijker, doordat ik er meer van begrijp.’ 
Zie www.schaaktalent.nl/databanktraining/02schaakkrant_sept2001.pdf 
Bij het verhaal staat een analyse waarin hij een winst op wereldtopper GM Paul Keres analyseert. 
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1073331  
Hartoch was beroepsschaker. Hij is de uitvinder van ‘Schaken tegen de beer’. Twee maal speelde hij 
voor Nederland mee op een Olympiade. Hoogtepunt was de tweede plaats op het WK jeugd in 1965. 
Hartoch speelde in de nadagen van zijn carrière voor Apeldoorn. Hij maakte deel uit van het team dat 
promoveerde naar de Meesterklasse. 
Hij gaf ook op bevlogen wijze jeugdtrainingen in Apeldoorn. Veel plezier beleefde hij aan lesgeven 
aan de allerjongsten tijdens ‘Jeugd Ontmoet Meesters’ trainingen.  
Hij nam als speler en commentator deel aan Apeldoornse weekeindtoernooien. Daarbij was hij niet 
te beroerd om een eigen partij voor te dragen voor de schoonheidsprijs. 
Video (2001) waar Hartoch analyseert op een Apeldoorns weekeindtoernooi met Daniël Stellwagen: 
www.youtube.com/watch?v=HiJvbrdxbbc  

Zie voor alle negen schaakkranten (2000 t/m 2008):  
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/7-schaakkrant-apeldoorn 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Hartoch  
Een interview met Rob Hartoch over Jeugd Ontmoet Meesters staat in het boek ‘Schaaktalent 
ontwikkelen’. 
 
 

Divers nieuws  

 
-  Nieuwsbrief juni 2020 Nederlandse Bond van Correspondentieschakers  
-  Carlsen wint in finale Chessable Masters van Giri 

 

 

 
 
Nieuwsbrief juni 2020 Nederlandse Bond van Correspondentieschakers 
Nieuwsbrief juni NBC 
www.correspondentieschaken.nl  
 

http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/02schaakkrant_sept2001.pdf
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1073331
http://www.youtube.com/watch?v=HiJvbrdxbbc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Hartoch
https://mcusercontent.com/d976d460714ad5607050e9872/files/74b2f9c9-be56-4395-a391-d7b0b4720302/NBC_Brief_36.pdf
http://www.correspondentieschaken.nl/


 

 
Carlsen perst water uit stenen. 

 

Carlsen wint in finale Chessable Masters van Giri 
https://www.schaaksite.nl/2020/07/04/carlsen-wint-chessable-masters-na-drie-ontsnappingen 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/chessable-masters-2020-final-8/3/1/1 
https://www.chess.com/news/view/carlsen-wins-chessable-masters-giri  
 
  

Training 

 
-  Schaakweek Zomerschool 2020 
-  Schaakwoordenlijsten Engels – Nederlands 
-  Poloegajevski – Nezjmetdinov (Sotsji 1958) 
-  The truth is deeper than it seems 
-  Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
-  Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
-  Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
-  Ebook Developing Chess Talent 
-  Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

https://www.schaaksite.nl/2020/07/04/carlsen-wint-chessable-masters-na-drie-ontsnappingen
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/chessable-masters-2020-final-8/3/1/1
https://www.chess.com/news/view/carlsen-wins-chessable-masters-giri


 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 
 

 

 
 

Schaakwoordenlijsten Engels – Nederlands 
Als je 200 woorden kent, kun je de helft van een tekst begrijpen. 
Google translate helpt ook. 
Engels is de internationale schaaktaal. 
Lees en/of download woordenlijsten:  
www.schaaktalent.nl/databanktraining/Schaakwoordenlijstje%20-%20Engels%20-%20Nederlands.pdf 
www.schaaktalent.nl/databanktraining/Schaakwoordenlijstje%20Nederlands.pdf 

 

 
 

 
 

Poloegajevski – Nezjmetdinov (Sotsji 1958) 
Verhaal Gert Ligterink met partij in gameviewer: 
www.schaaksite.nl/2020/07/01/schaakrubrieken-weekend-27-juni-2020 
  

 

 
 

The truth is deeper than it seems 
NM Franklin Chen over psychologische lessen omtrent partij Bill Gates – Magnus Carlsen 
https://chessimprover.com/9-lessons-to-learn-from-bill-gates-9-move-loss-to-magnus-carlsen 
 

https://schaakweek.nl/zomerschool
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/Schaakwoordenlijstje%20-%20Engels%20-%20Nederlands.pdf
http://www.schaaktalent.nl/databanktraining/Schaakwoordenlijstje%20Nederlands.pdf
http://www.schaaksite.nl/2020/07/01/schaakrubrieken-weekend-27-juni-2020
https://chessimprover.com/9-lessons-to-learn-from-bill-gates-9-move-loss-to-magnus-carlsen


 

 
 

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

 

 
 

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

 

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

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


 

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

 

 
 

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

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


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

 

 
 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit 
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk. 
Deelnemers krijgen documentatie: 
-          Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
-          PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets) 
-          Analysevragenlijst 
-          Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ 
-          Coaching video lijst 
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk. 
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer. 
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl. 

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


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 
 

      
 

 
 
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 
 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
https://lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://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  
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 
 
IM Nico Zwirs 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/nicozwirs  
 
Jayden Breider 
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ 
 
Karel van Delft 

Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  

Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
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Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
Facebook groep Schaakpsychologie 
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn 
 
Apeldoorn Apes: 
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   
Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club 
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour 
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com 

 

Meer schaaksites 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites  
 
Computerschaak 
Zie links Schaaktalent 
 
Eindspeldatabases 
Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en  
Finalgen: https://www.chessprogramming.org/FinalGen  
Syzygy: https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases 
 
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  
International Physically Disabled Chess Association www.ipca.online  
 
Engels 
The Week In Chess https://theweekinchess.com  
www.chess24.com  

www.chess.com, www.chess.com/tv  

www.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie  
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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  
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  
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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 
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