
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 139 – 18 augustus 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.  

 

 
    In de Vlindertuin is zaterdag 22 augustus van 10 tot 12 uur weer een schaakinstuif. De foto is 1 augustus gemaakt. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 139 
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 online, deels in lesruimten 
 

Schaakschool Het Bolwerk – Binnenkort weer in 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 gaf afgelopen schooljaar schaaklessen aan alle leerlingen 
vanaf groep 3 op Montessori Pallas Athene Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede gaf hij les aan hoogbegaafde leerlingen. 

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen  - Binnenkort duidelijk: op school of nog online 
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 Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 
Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur  

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk – Weer in het Bolwerk, binnenkort ook groepje online 
Lessen van 10.15-11.45 uur. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf 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  (mogelijk binnenkort online) 

 

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 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  
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com  

 
Coaching   
Modulen mentale training, ouders schaaktalenten, schaakdidactiek. Privé en in groepjes. Met documentatie. 
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Schaakacademie Apeldoorn en corona-regels  
Bij lessen houden we rekening met corona en staat veiligheid voorop. 
Regels: 
= Gezond verstand gebruiken 
= Vooraf en na les handen wassen  
= Ventilatie: deuren en ramen open 
= 1,5 meter afstand tot leraar houden, volwassenen ook onderling 
= Alleen leerlingen raken zelf gebruikte computers en schaakstukken aan 
= Alleen de leraar gebruikt zijn eigen laptop 
= Als je je ziek voelt, thuis blijven 
Afhankelijk van omstandigheden kunnen er aanvullende regels zijn. 
We passen waar nodig werkvormen aan. Voorlopig bijvoorbeeld geen DGT-bord (niet te reinigen), 
maar bijvoorbeeld analyse met schaakprogramma via beamer of digibord. 
Informatie schaakbond KNSB: www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis  
Zie ook nieuwsbrief 137 vanaf pagina 16. 

http://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
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Instuif 1 augustus. 

 

 
 
Schaken in de Vlindertuin op zaterdagochtend 22 augustus 
Bij de schaaktafel in de Vlindertuin is zaterdagmorgen 22 augustus van 10 – 12 uur een schaakinstuif. 
Het is de derde instuif die Schaakacademie Apeldoorn deze zomer organiseert. 
Er zijn pleinschaakspelen en schaaksets. 
Jong en oud zijn welkom.  
Kinderen kunnen tegen elkaar schaken, volwassenen houden 1,5 meter afstand. 
De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee. 
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen


 
 

  
 
Schaakschool Het Bolwerk: weer in het Bolwerk 
Na een periode online begint de schaakschool voor jeugd woensdag 2 september weer in het 
Bolwerk, Ravelijn 55. De schaakschool is elke week van 13.30 tot 17.15 uur.  
Deelnemers tekenen in voor een semester (14 weken, niet in schoolvakanties). Dat kost 70 euro. 
Deelnemers krijgen een account op www.chessmatec.com en het boekje ‘Ik leer schaken’. 
In principe komen deelnemers een uur, maar je mag langer blijven. Wanneer je komt, spreek je af 
met schaakleraar Karel van Delft. Enerzijds zijn er een aantal kinderen op het zelfde tijdstip, 
anderzijds overlappen groepjes elkaar.  
De opzet is workshopachtig. Onderdelen zijn uitleg, tactiek oefenen, partijen analyseren, zelf spelen 
en varia. Onder varia vallen allerlei dingen als simultaan, quiz, video’s enzovoort. Zie voor 
voorbeelden eerdere nieuwsbrieven. 
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl  
Uiteraard houden we rekening met corona-regels (zie elders in de nieuwsbrief). 
Er komen ook online groepjes waar jeugdschakers aan kunnen deelnemer. Nader bericht volgt. 

http://www.chessmatec.com/
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Whatsapp-bericht van Fiene van de St. Victorschool: ‘Hoi Karel, op onze camping in Italië is een heel groot schaakbord. 
Dat is leuk dat ik ook op vakantie kan schaken. Groetjes, Fiene Koppelmans’. Foto van  moeder Marte Koppelmans. Zij 

meldt: Hopelijk kunnen we snel weer op school schaken. Fiene vindt live schaken toch wat leuker dan online 😃. 

 
Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: binnenkort nader bericht 
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op basisscholen. 
De afgelopen maanden gebeurde dat met een aantal leerlingen online. 
Zo mogelijk beginnen er begin september weer lessen op school. 
De lessen zijn dan op dezelfde dag en tijdstip als afgelopen schooljaar. 
Hierover is de laatste week van augustus overleg met schooldirecties. 
Leerlingen en ouders krijgen nader bericht. 
Uiteraard houden we rekening met corona-regels. Zie elders in deze nieuwsbrief. 
 

Online lessen komend seizoen 
Schaakacademie Apeldoorn geeft komend seizoen online lessen via Zoom en Lichess.  
Ook als gewone lessen doorgaan. Nader bericht volgt. 

 

 
 
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. 

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


 
 
Schaakles senioren: weer in het Bolwerk en ook groepje online 
Na een periode online lessen beginnen de lessen voor senioren weer op woensdag 2 september. 
Zoals het er nu naar uitziet doen we dat weer in het Bolwerk. De lessen zijn van 10.15 – 11.45 uur.  
Lessen bestaan uit uitleg, oefeningen, partijanalyses en onderling spelen. 
Er is nog plaats voor een enkele nieuwe deelnemer. 
Vanzelfsprekend houden we rekening met corona-regels (zie elders in deze nieuwsbrief).  
Naast lessen in het Bolwerk komt er ook een groepje voor mensen die online lessen willen volgen. 
Nader bericht volgt. Voor informatie kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl 
Algemene informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
 

 
 

mailto:karel@kvdc.nl
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Jeugd clubavond Schaakstad Apeldoorn nieuwe stijl 
door Merijn van Delft: 
Vanaf vrijdag 18 september is iedereen van harte welkom bij de Schaakstad jeugd clubavond nieuwe 
stijl. Sinds mensenheugenis bestaat de clubavond voor de jeugd uit twee onderdelen: les en spelen. 
We hadden al langer het gevoel dat er iets aan ontbrak en daarom bestaat de clubavond voortaan uit 
drie onderdelen: les, spelen en gezelligheid. In dat derde gedeelte is er ruimte om met z'n allen bij 
elkaar te zitten om te kletsen, spelletjes te doen, een zojuist gespeelde partij na te bespreken of een 
potje te snelschaken. Zo komen we met elkaar op nieuwe ideeën en versterken we het clubgevoel. 
We willen de ouders van de kids nadrukkelijker bij de clubavond betrekken en ook nieuw is dat er 
regelmatig een topspeler uit het eerste team van Schaakstad zal komen buurten. De clubavond 
begint om 18:30 uur en eindigt om 20:30 uur. 
 

   
 

VSPN Dag van de sportpsychologie, gratis Zoom workshop schaakpsychologie 
Psycholoog en schaaktrainer drs. Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft woensdag 23 
september een gratis workshop Schaakpsychologie.  
Dat gebeurt online via Zoom. De workshop duurt van 19.30 – 20.30 uur. 
Je kunt je aanmelden via een mail aan karel@kvdc.nl. Noem je naam en eventuele vragen.  
Een kwartier voor de workshop krijg je een Zoom-link gemaild. 
Inhoud van de workshop: Uitleg schaakpsychologie, vragen bespreken, informatie Schaakacademie 
Apeldoorn (o.m. coaching modulen: rol van ouders, mentale training, praktische schaakpsychologie). 
 
De workshop vindt plaats in het kader van de ‘Dag van de sportpsychologie’ van de VSPN: 
www.dagvandesportpsychologie.nl 
Deze dag maakt onderdeel uit van de Nationale sportweek van NOC*NSF: 
https://nationalesportweek.nl 
VSPN staat voor Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. Site VSPN: www.vspn.nl  
 
Alle aspecten van schaken hebben met psychologie te maken. 
Bijvoorbeeld: 

- Zelfbeeld, zelfkennis, zelfmanagement (mentale training) 
- Trainen, didactiek (deliberate practice) 
- Denken (systematisch, creatief, cognitieve biases, perceptie) 
- Presteren (resultaat- of prestatiegericht) 
- Ontwikkeling (gevoelige perioden) 
- Sociale omgeving (stimuleren, samenwerken) 
- Motivatie (intrinsiek versus extrinsiek) 
- Coachen (feedback, trainingsprogramma) 

 
Psychologie is de wetenschap van gedrag, denken en voelen.  
Niets is zo praktisch als een goede theorie.  
Een psycholoog kan mensen helpen zichzelf te helpen. Door inzichten, cognitieve herstructurering 
(anders denken) en leren van vaardigheden.  
Ofwel: Zelfkennis en productieve denk- en gedragsroutines ontwikkelen. 
 
Karel van Delft is VSPN-lid, psycholoog, KNSB-gediplomeerd schaaktrainer en journalist.  
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Karel van Delft heeft met IM Merijn van Delft het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ geschreven. 
Zie ook een video over de Engelse vertaling op www.chesstalent.nl 
Een indruk van aspecten van schaakpsychologie verschaft het artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’: 
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/44-het-zeventiende-schaakstuk  

mailto:karel@kvdc.nl
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Er waren 24 Lichess toernooien in het kader van de Zomerschool. Aan de toernooien kon iedereen gratis meedoen. IM 
Merijn van Delft en IM Nico Zwirs gaven commentaar en deden zelf ook mee als Hand&Brain duo. De laatste keer deden 
42 spelers mee. https://lichess.org/tournament/IiyqrA4c. Soms gaat een hoger gerate speler te ver in een eindspel: Karel 
van Delft – FM Tim Lammens: https://lichess.org/vXdlpUUlV5WR  

 
 

 
Deelnemers week 3 met trainer Nico Zwirs. 

 

https://lichess.org/tournament/IiyqrA4c
https://lichess.org/vXdlpUUlV5WR


Verslag Zomerschool 
door Nico Zwirs 
 
Veel schakers zullen het ongetwijfeld meegekregen hebben. De laatste twee weken van juli en de 
eerste twee weken van augustus was de online Zomerschool. Zie ook www.schaakweek.nl.  
 
Een initiatief van de Apeldoornse IM’s Merijn van Delft  en Nico Zwirs, met een bijzondere bijdrage 
van Karel van Delft. Het concept was simpel. Elke week deed er een groep van acht enthousiaste 
jeugdschakers vijf dagen mee aan de trainingen. Elke dag vier uur training in de middag. Dat vier 
weken lang met elke week een andere groep. Daarnaast was er elke doordeweekse avond een online 
toernooi waar iedereen aan mee kon doen.  
De trainingen werden verzorgd door Merijn en Nico. Elke donderdagavond was er een 
ouderbijeenkomst waar Karel de ouders inspireerde en ondersteunde hoe je als ouder omgaat met 
sportende kinderen. In sommige gevallen zelfs met kinderen die op hoog niveau sporten. Ouders 
kregen documentatie, waaronder de ebook versie van het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ of 
‘Developing Chess Talent’. Er waren namelijk bijeenkomsten in het Nederlands en Engels. 
 
Organisatorisch gezien was het spannend hoe de groepsindeling elke week zou zijn, aangezien we 
een vrije inschrijving hanteerden. Dit ging buitengewoon goed, en vrijwel elke week wisten we een 
homogene groep op de been te brengen. Uiteraard door hier en daar wat te schuiven, wat gelukkig 
ook kon door de flexibiliteit van de deelnemers. Hieronder in vogelvlucht indrukken van de week met 
telkens één highlight. 
 
De eerste week hadden we een leuke serieuze groep. De week stond in het thema van het loperpaar, 
het Italiaans, Koningsgambiet en (toren)eindspelen. Daarnaast konden de deelnemers ook genoeg 
oefenen met deze thema’s in de toernooiarena’s of de simultaan.  
 
Hieronder een leuk voorbeeld over pioneindspelen, wat aan bod kwam op de laatste dag.  
  

 
 
Dit is de beroemde Reti stelling. Het is een beetje een gezichtsbedrog, want het lijkt alsof de witte 
koning, de zwarte pion nooit meer in kan halen. Doordat de witte koning naar het midden loopt, 
loopt die in feite naar twee richtingen tegelijk. Daardoor kan hij de zwarte pion stoppen of zijn eigen 
pion laten promoveren. 
 
De tweede week was de groep mooi in twee niveaugroepen verdeeld. Een groep sterkere jeugd en 
de andere groep heeft nog even nodig om op dat niveau te komen. Wat leuk was om te zien is dat in 
zo’n groep iedereen elkaar ook helpt en de betere spelers de andere ook hier en daar van tips 
voorzien.  
 
De Italiaanse opening bleef er ten opzichte van week één inzitten en werd aangevuld met de Engelse 
Aanval uit het Siciliaans, aanvallen in het algemeen en zelfs een lesje three check. Three check is een 
leuke spelvorm, waarbij je wint als je mat zet of de tegenstander 3x schaak.  

http://www.schaakweek.nl/


 
Hieronder een three-check opgave. Zwart aan zet en geeft 3 schaakjes op rij. 
 

 
 
Antwoord: 1…Dxf2+ 2.Kxf2 Lc5+ en het 3e schaakje is niet te verhinderen 
Bijvoorbeeld 3.Ke2 Pd4+ of 3.Ke1 Lf2+  
Week drie was een groep waar de meeste deelnemers elkaar al langer kennen. Zes van de acht 
deelnemers hebben namelijk ook meerdere keren met de MSA trainingen meegedaan.  
Deze week waren de thema’s loperpaar en laserlopers, (toren)eindspelen en het Konings-Indisch. 
 
Een van de vette momenten deze week die de deelnemers niet snel zullen vergeten is het 
onderstaande diagram. 
 

 
 
Zwart staat ‘pat’. Wit speelde hier 31.Kh2!! om vervolgens naar h6 te lopen en met Dg7 mat te 
zetten. Ongelooflijk dat de koning, met bijna alle stukken op het bord, naar voren kan rennen. 
 
Tot slot was week vier de week van de oudere jeugd. Hierbij richtten we ons op de groep 
jeugdschakers rond de 2000. Een paar zaten er iets boven, sommige zelfs al stukken hoger. Er dus 
deze week op hoog niveau, volle bak getraind worden. Waar er in de eerdere drie weken, elke dag 
twee speelmomenten waren, was dat er dit keer maar één of zelfs niet. Veel quizzen, discussiëren en 
analyseren. Doordat veel van deze spelers al veel van schaken weten, mochten ze ook zelfs met 
inbreng komen voor de thema’s van de week. Dat werden uiteindelijk profylactisch denken, ongelijke 
lopers, positionele offers en de Carlsbad structuur. Hieronder een voorbeeld van de Carlsbad 
structuur.  Wit aan zet en wat speelt wit? 
 



 
 
Wit speelt hier voor het plan f3-e4. 1.f3 gaat niet, omdat e3 hangt. Daarom moet het paard weg, 
zodat de toren e3 verdedigd. Het juiste antwoord is Pc1! Op f4 en g3 wordt het paard geslagen, 
waarna de structuur is verzwakt. Op c1 is dat niet het geval. 
 
Op de afsluitende dag van de Zomerschool was ’s avonds ook het laatste toernooi. Nummer 24! Voor 
dit toernooi hebben we iedereen nog even flink gespamd om mee te doen, waarna we zelfs ons 
deelnemersrecord verbraken! In totaal hebben 44 schakers meegespeeld. We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde eerste Zomerschool. Over 1,5 maand zijn we terug. Dan is alweer de volgende 
schoolvakantie, namelijk de herfstvakantie. Heel toepasselijk gaan we dan ook een Herfstschool 
organiseren. Tot dan!  

 
 

  
 
Spelers MuConsult Apeldoorn in Nederlands online Olympiade team 
De online Olympiade is  voor Nederland 14 augustus begonnen. Nederland heeft zich geplaatst voor 
de topdivisie, die 21 augustus begint. 
Aan de Olympiade doen 163 landen mee. De Olympiade komt in de plaats van de gewone 
tweejaarlijkse Olympiade. Er wordt in diverse niveaugroepen gespeeld, waarbij de hoogst geëindigde 
landen promoveren. Teams bestaan uit twaalf spelers, waarvan er steeds zes spelen. Daarvan zijn 
tenminste twee vrouwen, een junior en een juniormeisje. 
Het Nederlandse team bestaat uit: Anish Giri, Jorden van Foreest, Zhaoqin Peng, Anne Haast, Max 
Warmerdam, Machteld van Foreest, Benjamin Bok, Erwin l’Ami, Rosa Ratsma, Iozefina Werle, Liam 
Vrolijk, Eline Roebers en captain Jeroen Bosch. 
Dat betekent twee MuConsult Apeldoorn spelers: GM Erwin l’Ami en IM Max Warmerdam. 
Clubgenoot GM Roeland Pruijssers geeft commentaar via https://www.twitch.tv/chess  
Partijen zijn live te volgen: https://olymp.fide.com/live  
Meer informatie: 
KNSB: https://schaken.nl/nieuws/online-olympiade-speeltijden-nederland 
FIDE site: https://olymp.fide.com  
Team Nederland: https://olymp-results.fide.com/team/ned  
Chess Results: http://chess-results.com/tnr530729.aspx?lan=17&art=0&flag=30  
Verslag GM Dimitri Reinderman op Schaaksite:  
www.schaaksite.nl/2020/08/16/nederland-na-spannende-strijd-door-in-de-online-olympiade  
Chess.com: https://www.chess.com/news/view/fide-online-olympiad-2020-chess  
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Dubbel coronascherm. 

 
 

 
Twellose Schaakclub www.twelloseschaakclub.nl 

 

http://www.twelloseschaakclub.nl/


 
 
Dubbele coronaschermen in Twello 
door Gerard Bons 
 
De TSC (Twellose Schaakclub) heeft uitklapbare coronaschermen van plexiglas ontwikkeld. Die 
worden als daken over de borden gezet. De vereniging had en heeft geen ‘Haagse vermaningen’ 
nodig voor clubavonden, die zo veilig mogelijk zijn.  
Het clubbestuur bereidde zich al na het hoogtepunt van de pandemie voor op mogelijke hervatting 
van schaakcompetities. Met de ‘daken’ is de bescherming tegen Covid-19 besmetting aanzienlijk 
beter dan met de gebruikelijke enkelvoudige schermen in winkels, horeca en kantoren. Andere 
elders bedachte oplossingen hebben nadelen.  
Schaken is geen contactsport, maar een partij van ruim drie uur heeft een moeilijk in te schatten 
besmettingsrisico. Terwijl tijdens de ‘corona-laagterecords’ werd overwogen onbeschermd 
competitiespelen toe te staan, ontwierp  klusser Frits Frijlink de dakvormige spatschermen. In 
principe een eenvoudig idee, maar lijkt nog nergens anders bedacht. Ze scharnieren in de ‘nok’, zodat 
ze plat zijn op te bergen. Om de stukken te verzetten staan ze op smalle houten pootjes. De 
scharnieren zijn touwtjes door gaatjes bovenin.  ,,Van mij mag je dit een houtje-touwtje-constructies 
noemen’’ glimlacht Frijlink. Maar met dubbeldik plexiglas is alles sterk en stabiel. 
De ‘daken’  zijn bedoeld voor de clubavonden vanaf september, maar werden al wekelijks gebruik 
tijdens het zomeravondschaak op woensdag in brasserie KriebelZ, Terwolde. Dat begint om 20.00 
uur, deelname staat open voor iedereen en is gratis.  
Vanwege corona-regels moeten belangstellenden zich 24  uur tevoren (dinsdag 20.00 uur) per mail 
aanmelden bij secretaris Henk Casteel (henk.casteel@concepts.nl). 
Uiteraard is googelend onderzocht hoe uniek en interessant de dubbele spatschermen zijn, meest 
interessant: https://eisobergsma.nl/producten/schaakspel-schaken-scherm 
Eigenlijk een gewoon winkelscherm, waar de afstand tussen publiek en personeel groter is. Door die 
enkelvoudige opening zal die waarschijnlijk minder bescherming bieden tijdens een pot van drie uur. 
De historierijke club Philidor Leiden bedacht drie andere mogelijkheden. Ondanks een omslachtige 
intro leuk samengevat in 2 minuten.  
Video:  https://www.flickr.com/photos/schaakbond/49941684542/in/dateposted 
Alle ideeën vereisen meer ruimte en zijn vooral voor ongeduldige jonge spelers onpraktisch.  De 
railsystemen zijn leuk bedacht, maar eigenlijk heb je dan magnetische spellen nodig. Een bezoek aan 
de site van de KNSB levert niets anders op.  
Dankzij voordelige inkoop van het plexiglas ligt de prijs tussen 30 en 35 euro per stuk. Plus tijd en 
klusvaardigheid.    
Foto’s groepen: Frits Frijlink. Foto’s  enkel scherm: Henk Casteel.  
 

mailto:henk.casteel@concepts.nl
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Dries Wedda scoort goed in zomerfestival Praag  
Dries Wedda heeft van 8 tot 15 augustus meegedaan aan het zomerfestival in Praag. 
Hij eindigde op de 22e plaats (startnummer 58) en haalde 6 uit 9 met een tpr van 2286 en +74 rating. 
 
Voor de nieuwsbrief maakte hij onderstaande analyse. De partij begint met de stelling hier boven. 
Partij in gameviewer:  Gameviewer Pribyl - Wedda, Praag 2020 
 
Pribyl, Viktor (2221) - Wedda, Dries (2172) [B94] 
Summer Prague Open Prague (9), 15.08.2020 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=vJocopEbmH39PnwlFOdxDj4XjRwG4XZdPyDKrBu1kZIh5lYGemzoTPQ41kf5vgIo


[Analyse Wedda, Dries] 
Vanuit een rare variant binnen de Najdorf is er een bijzondere stelling op het bord gekomen. 15...a5 
[15...exf4 16.Lxf4 Pe5 ziet er goed uit.] 16.a4? Dit werkt tactisch niet. [16.Te1! g6 (16...a4 17.Pd4) 
17.Lc3! is een sterke concrete oplossing om het paard wat velden te geven. 17...a4 18.fxe5 Pxe5 
19.Pd4] 16...Pb6! Nu staat zwart erg goed. 17.Lxa5 [17.De4 g6 gevolgd door ...Lf5 is ook erg goed 
voor zwart.] 17...Lg4 18.Dd2 Lxd1 19.Dxd1 Txa5 Zwart is zo'n beetje gedwongen om de kwaliteit 
terug te geven. 20.Pxa5 exf4 Deze had ik wat te snel gespeeld. [20...Pxa4 was erg sterk geweest.] 
21.Lb5 Nu kan zwart niet meer de pion op a4 winnen. 21...g6 [De aftrekaanval 21...Pxa4?? werkt niet 
vanwege 22.De1 : wit dekt gewoon zijn paard en dreigt mat op e8. 22...g6 23.Lxa4] 22.Pb3 Pc4 
23.Lxc4 [23.c3 Pxb2! 24.Kxb2 Dxc3+ 25.Ka3 fxg3 26.hxg3 Dxg3 Zwart heeft drie pionnen voor het 
geofferde stuk en de witte koning is erg zwak. Zwart staat hier dus duidelijk beter.] 23...Dxc4 24.Tf1 
Le5 25.gxf4 Lf6 26.a5 Kg7 27.Dd3 Dxd3? [27...Da4 Dames op het bord houden was beter geweest. 
28.f5 g5] 28.cxd3 Te8 29.Tc1 h4 30.Tc7? Wit had dit toreneindspel erg nauwkeurig moeten 
verdedigen, maar hij had heel erg weinig tijd op de klok. [30.d4! Nu kan wit zijn toren op c3 zetten, 
maar het blijft tricky voor wit. 30...h3 (30...Te3 31.Tc3 Te2 32.Tc2) 31.Tc3 Te4 32.Txh3 Txf4 33.Tc3 
Lxd4 34.Tc7 Lg1 35.h3 b6 36.a6 Ta4 37.Ta7 b5 38.Ta8 Kf6] 30...Te2 31.Tc2 Te3 32.Tc7 h3 33.Txb7 Te2 
34.d4 [34.Pc1 Txh2 35.a6 Ld4] 34...Txh2 35.Tc7 [35.a6 Tf2 36.a7 h2 37.a8D h1D+ 38.Ka2 Dxd5 blijft 
totaal verloren.] 35...Tg2 36.Tc1 h2 37.a6 Tg1 Ik was in deze fase heel erg snel aan het spelen, dus 
zag ik 37...Lxd4 pas even nadat ik 37...Tg1 had gespeeld. [37...Lxd4! met deze truc wint zwart direct: 
38.Pxd4 Tg1 39.a7 Txc1+ 40.Kxc1 h1D+ 41.Kc2 Dxd5] 38.a7 h1D 39.a8D Txc1+ 40.Pxc1 De4+ 41.Ka2 

Dxd4 42.Db7 Dxf4 43.Dc6 Dd2 0–1 

 

Zie ook:  
http://czechtour.net/summer-prague-open   
http://www.czechtour.net/summer-prague-open/results-and-games  
 
 

 
 
BREAKING: Stockfish wordt een hybride NN-engine 
door Jeroen Noomen (geschreven 8 augustus) 
 
Deze week zagen we één van de grootste doorbraken in computerschaak dit jaar. Stockfish wordt de 
eerste alpha-beta engine die gebruik maakt van een neuraal netwerk als evaluatie. Daarmee is de 
gedroomde symbiose tussen de rekenkracht van alpha beta engines en de superieure positionele 
evaluatie van neurale netwerk engines een feit.  
 
Stockfish maakt gebruik van een zogenaamd NNUE netwerk. NNUE is een techniek die een neuraal 
netwerk comprimeert tot 20 MB, zodat het ook prima onder een CPU draait. Dus de processor in je 
laptop of je computer. Voor Stockfish heb je echter geen dure NVidia grafische kaart nodig. Vergelijk 
die 20 MB eens met de 162 MB van het netwerk dat Leela Chess Zero gebruikt. Ruim 8 keer kleiner 
dus. 
 
Door gebruik te maken van een neuraal netwerk wordt Stockfish wel twee keer zo traag. Maar de 
resultaten zijn spectaculair. Zoals we op het test framework van Stockfish kunnen lezen, is de 
Stockfish met NNUE evaluatie zo'n 90 elo sterker dan de reguliere Stockfish bij bullet partijen: 
 

http://czechtour.net/summer-prague-open
http://www.czechtour.net/summer-prague-open/results-and-games/


 
 
Wie niet kan wachten totdat de volgende officiële Stockfish versie uitkomt, kan de laatste 
development versie van Stockfish downloaden van https://abrok.eu/stockfish 
 
De beste NNUE netwerken kun je hier downloaden: https://www.comp.nus.edu.sg/~sergio-v/nnue. 
Zorg ervoor dat dit netwerk in dezelfde directory staat als waar je Stockfish hebt neergezet. 
 
In de parameter settings van Stockfish moet je "Use NNUE" aanvinken en in "EvalFile" moet de juiste 
naam van het netwerk staan: 
 

 
 
Deze parameters kun je in de Fritz interface zetten via de optie Engine-Change Main Engine, dan 
selecteer je de engine, vervolgens klik je op Advanced gevolgd door Engine parameters. 
 
Met deze ontwikkeling lijkt de traditionele alpha-beta engine te gaan verdwijnen. En het moge 
duidelijk zijn dat traditionele NN-engines als Leela, AllieStein en Stoofvlees nu geduchte concurrentie 
gaan krijgen. Een zeer interessante ontwikkeling. 
 
 

Zie ook: Veel sterkere Stockfish NNUE nu als optie in Stockfish 11 ontwikkelingsversie. 
Artikel Han Schut op Schaaksite:  
www.schaaksite.nl/2020/08/07/veel-sterkere-stockfish-nnue-nu-als-optie-in-stockfish-11-ontwikkelingsversie  

 

Zie ook: Stockfish+NNUE, Strongest Chess Engine Ever, To Compete In CCCC 
https://www.chess.com/news/view/stockfishnnue-strongest-chess-engine-ever-to-compete-in-cccc  
 
 

https://abrok.eu/stockfish/
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Partij Nico-Merijn vs Karel: https://lichess.org/E3DPthAs/white#78 

 

 
 
Quote IM Nico Zwirs: ‘Nou gaan we de snackbar in.’ 
Aan eind partij in Zomerschool snelschaaktoernooi 11 augustus in partij Karel van Delft – IM Merijn 
van Delft en IM Nico Zwirs (Hand and Brain). 
Merijn van Delft en Nico Zwirs verzorgden Twitch uitzendingen tijdens de snelschaaktoernooitjes. De 
uitzendingen kun je ook achteraf bekijken. Zie https://schaakweek.nl en www.twitch.tv/schaakweek . 

 
 

Divers nieuws  

 
-  Q&A with GM Anish Giri | chess24 Legends of Chess 
-  The Week In Chess 1345 
-  KNSB zoekt voorzitter  

 

 

 
 

Q&A with GM Anish Giri | chess24 Legends of Chess 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=8z-pGLbZZN8&feature=emb_logo 

https://lichess.org/E3DPthAs/white#78
https://schaakweek.nl/
http://www.twitch.tv/schaakweek
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=8z-pGLbZZN8&feature=emb_logo


 

 
 
The Week In Chess 1345 
https://theweekinchess.com/html/twic1345.html 

 

 

 
 
KNSB zoekt voorzitter 
https://schaakbond.nl/nieuws/vacature-voorzitter-knsb 
 
 

Training 

 
-  Alpha Zero's Top 5 Moves Of All Time!!! 
-  Nikita Vitiugov Analyzes Notable Games with DecodeChess 
-  Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
-  Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
-  Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
-  Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
-  Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
-  Ebook Developing Chess Talent 
-  Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

  
 
Alpha Zero's Top 5 Moves Of All Time!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=z2g3dRZP3yI 

https://theweekinchess.com/html/twic1345.html
https://schaakbond.nl/nieuws/vacature-voorzitter-knsb
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z2g3dRZP3yI


 

 
 

Nikita Vitiugov Analyzes Notable Games with DecodeChess 
https://www.youtube.com/watch?v=rIBdNLe6uho&mc_cid=caa5ad8d20&mc_eid=8205840839  
 

 

 
 

Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
Psycholoog en gediplomeerd schaaktrainer Karel van Delft geeft sinds tien jaar individueel 
schaaklessen aan jongeren met autisme. Schaken is voor veel van hen een heel geschikte denksport.  
Leren schaken geeft plezier en succeservaringen, het is een uitdaging en maakt contacten met 
andere mensen makkelijker via een gedeelde interesse. 
Schaken is een metafoor voor het leven. Onder deskundige begeleiding kunnen schaaklessen een 
prima methode zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Zeker voor jeugd met ‘special needs’. 
Die begeleiding is maatwerk.  
Daarbij gaat het om sociale, emotionele, cognitieve als meta-cognitieve aspecten. 
Denk bijvoorbeeld aan:  
- Communicatie, samenwerken, toernooien bezoeken, rekening houden met elkaar (sociaal) 
- Omgaan met tegenslagen, succeservaringen, zelfvertrouwen ontwikkelen (emotioneel) 
- Problemen analyseren, redeneren, doelen stellen, plan maken, creatief denken (cognitief) 
- Waarom doe ik dingen, hoe kan ik het anders doen (meta-cognitief) 
Contact: karel@kvdc.nl 
Site: http://schaken-en-autisme.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=rIBdNLe6uho&mc_cid=caa5ad8d20&mc_eid=8205840839
mailto:karel@kvdc.nl
http://schaken-en-autisme.nl/


 

   
 

Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices 
 

 

 
 

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  
 

http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices
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 125 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 
 
Gratis schaakfoto’s: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  
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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  
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 

https://pogchess.com/
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http://www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://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 
 
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  
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 
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Sportraad Apeldoorn 
www.sportraad.nl 
Sportraad Apeldoorn Facebook 
 

 

 
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 
 
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  

 
 

Meer schaaksites 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites  
 
Computerschaak 
Zie links www.schaaktalent.nl databank 
 
Tim Krabbé 
https://timkr.home.xs4all.nl/admag  
https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html 
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.chessed.nl  
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  
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Engels 
https://2700chess.com  
GM Anish Giri YouTube Canal 
https://www.youtube.com/channel/UC9Zs0DGUuenE23tObR50jJQ?view_as=subscriber 
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  
GameChanger https://www.youtube.com/c/GameChangerChess 
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 
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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 
 

 

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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