
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 156 – 10 januari 2021 
 
De nieuwsbrief bevat berichte 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 een KNSB webinar op www.twitch.tv/schaakbond besprak IM Merijn van Delft 6 januari  zijn boek Mastering 
Positional Sacrifices en de winstpartij van IM Max Warmerdam op WIM Anna Muetsch in de Vergani  Cup. IM Stefan 
Kuipers was webinar host. Max Warmerdam nam ook deel aan de chat. Zie drie door Merijn besproken partijen.   
 

Max Warmerdam grootmeester !  
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 156 
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns en divers schaaknieuws. Veel nieuws 
betreft schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Wie zich aanmeldt als abonnee (via karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief. Veel lezers 
leveren een bijdrage aan de nieuwsbrief. Er zijn zo’n 440  e-mail abonnees en een paar duizend contacten via social media, 
zoals FaceBook groepen Schaakpsychologie en 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    
 

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  

 

Schaakweek lessen en ouderbijeenkomsten 
Zie www.schaakweek.nl.  

 

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 Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
= Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur. Tijdelijk niet. 
= Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.00 uur (nieuwe serie start 8 januari 2029) 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Lessen van 10.15-11.45 uur. Locatie 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. 
Ook online. 

 

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 Zoom-, 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  

 
Online coaching  mentale training, ouders schaaktalenten, schaakdidactiek. Privé en in groepjes. Met documentatie. 
Informatie op aanvraag. In Nederlands en Engels. 
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Schaakacademie Apeldoorn en corona-regels  
Bij lessen houden we rekening met corona en staat veiligheid voorop. Regels: 
= Adviezen en maatregelen van de regering zijn leidend 
= Gezond verstand gebruiken, eventueel aanvullende regels 
= Vooraf en na les handen wassen  
= Ventilatie: deuren en ramen open 
= 1,5 meter afstand tot leraar houden, volwassenen ook onderling 
= Binnenruimtes mondkapjes 
= Als je je ziek voelt, thuis blijven 
Informatie NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol  
KNSB: www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis  
 
 

 
 

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: lessen uitgesteld en tips 
Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op basisscholen. 
De lessen bestaan uit: 
Rondvraag, Tactiek (ChessMatec), Partijbespreking (via Lichess of op bord), Onderling partijen, Varia.  
De lesseries op zeven scholen zijn uitgesteld.  
Leerlingen en ouders hebben een mail gekregen met tips over zelf thuis schaken. 
Mogelijkheden om zelf thuis te schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 
Bijvoorbeeld gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ en link naar film ‘Lang leve de koningin’.  
Als je vragen hebt, kun je een mailtje naar Karel van Delft sturen: karel@kvdc.nl  
 

 
 

Corona-regels op scholen 
Ouders komen niet in school 
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 
Kinderen hoeven onderling en naar volwassenen geen afstand te houden 
Voor en na les handen schoonmaken 
Ruimten ventileren, deurkruk schoonmaken 
Leraar mondkapje op tijdens lopen, niet bij zitten 
Regels Openbaar onderwijs  https://www.leerplein055.nl/over-leerplein055/coronavirus 
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Tactiek oefenen met Tutor-methode. 
 

 
GM Sipke Ernst offerde in Groningen 2017 zijn dame tegen het loperpaar van Dries Wedda en won. Met dank aan IM 
Merijn van Delft een analyse van partij Ernst - Wedda Groningen 2017 uit zijn boek Mastering Positional Sacrifices. 

 

 
Bij een simultaan in Lichess kun je een bepaalde opening als uitgangsstelling nemen. 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Nu1wDt4Pt2UDQ3Q71NQWoRzjBKr8Lv9M+3StNjl6ZWDel3X0oCu97SnoEklnlmAP


Schaakschool Het Bolwerk: Lasker-Bauer, dameoffers Warmerdam en Ernst 
De schaakschool is elke week van 13.30 tot 17.15 uur. De jongere kinderen komen wat eerder, de 
oudere wat later. Groepjes lopen in elkaar over. Lessen zijn workshopachtig. 
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl  
B en C online, A uitgesteld tot nader bericht. 
 
Groep B lesverslag 6 januari 2021 

-  Tutor 1 schaak geven en opheffen 
-  Partij Karel - Mika via Lichess 
-  Mika en Hidde Partijen via Lichess spelen + analyse 
-  Nieuwsbrief besproken: loperpaar partij Lasker - Bauer 
-  Vergani Cup dameoffer Max Warmerdam en partij Thomas Beerdsen via Lichess uitzendingen 
-  Jeugdjournaal over WK Eline Roebers gezien, partij finale nagespeeld via Schaaksite 

https://www.schaaksite.nl/2020/12/22/eline-roebers-wereldkampioen  
-  Oom Jan leert zijn  neefje schaken https://www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01 

Groep C lesverslag 6 januari 2021 
-  Onderling partijen via Lichess en analyse (wensdenken  is niet slim) 
-  Nieuwsbrief 
-  Vergani Cup partijen Max Warmerdam en Thomas Beerdsen live via Lichess uitzendingen 
-  Dameoffer Max Warmerdam in ronde 3 via Lichess 
-  Dameoffer in Ernst – Wedda, Groningen 2017 
-  Simultaan tegen Karel met analyses met Queen’s Gambit Accepted via Lichess 

 
 

 
De kracht van het loperpaar en een verre vrijpion. 

 
Schaakles senioren: Loperpaar in Vergani Cup, Kingpin en recensie De Juiste Zet 
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
 
Verslag online les 6 januari: 

-  Partijen Max Warmerdam en Thomas Beerdsen via Lichess uitzendingen Vergani Cup 
https://lichess.org/broadcast/vergani-cup-january-round-6/1GcSZf5O 

-  Thema loperpaar https://lichess.org/broadcast/vergani-cup-january-round-3/5sHlqYzN en 
https://www.groningercombinatie.nl/partijvandeweek/sipke-ernst-dries-wedda  

-  Kingpin https://www.kingpinchess.net reeks verhalen 

-  Recensie De Juiste Zet van Rowson door Florian Jacobs 
https://nexus-instituut.nl/review/de-juiste-zet  

-  Bespreken chess-poster.com  

-  Chess-results.com 

-  Simultaan https://lichess.org/simul/d0fc6hJE  
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Online training Evan, Hidde en Karel. 

 

 
Het centrum is belangrijk. 
 

evancw (1713) - Hiddeschaakt (1405)  
Kerstschool Arena https://lichess.org/wVywKiCM, 23.12.2020 
1.e4 Pc6 2.d4 Pf6 3.e5 Pd5 4.c4 Pb6 5.d5 Pxe5 6.Pd2 c5 7.dxc6 dxc6 8.Le2 e6 9.Pgf3 Pxf3+ 10.Lxf3 
Lb4 11.0–0 Lxd2 12.Dxd2 Dxd2 13.Lxd2 Pxc4 14.Lc3 e5 15.Le2 Pb6 16.Lxe5 0–0 17.Lc3 a5 18.Ld4 Pd5 
19.Lc4 Pb4 20.Lb3 a4 21.Lc5 Pd3 22.Lxf8 Kxf8 23.Lc2 Pb4 24.Lxh7 a3 25.bxa3 Txa3 26.Le4 Tc3 27.Lf3 
Pc2 28.Tac1 Ld7 29.Le4 Tc4 30.Lxc2 Tc5 31.Lb3 Tg5 32.g3 Lh3 33.Tfd1 g6 34.Td8+ Ke7 35.Tb8 Tb5 
36.Te1+ Kd7 37.Td1+ Kc7 38.Tf8 Le6 39.Lxe6 fxe6 40.Tf7+ Kb6 41.Tf6 Tb2 42.Txe6 Txa2 43.Txg6 Kc5 
44.Tg5+ Kb6 45.Tb1+ Kc7 46.Tg7+ Kb8 47.Tbxb7+ Kc8 48.Tgc7+ Kd8 49.Th7 Kc8 50.Tbg7 Ta7 51.Tg8# 
1–0 

 

Gif: https://lichess1.org/game/export/gif/wVywKiCM.gif  
 
 
 

https://lichess.org/wVywKiCM
https://lichess1.org/game/export/gif/wVywKiCM.gif


Analyse Evan partij Kerstschool Arena tegen Hidde  
Evan West (Kaapstad) en Hidde Weller (Apeldoorn) deden mee aan de online Kerstschool van 
Schaakweek. Op 23 december speelden ze  tijdens deze training een partij. Tijdens een online 
training met Karel van Delft kwam de partij ook ter sprake. Evan heeft de partij geanalyseerd. 
 
evancw v Hiddeschaakt, Kerstschool Arena, 23 December 2020 
Analysis by Evan West (evancw white Hiddeschaakt black) 
 
The Opening 
1. e4 A usual start to a game of chess. 1…Nc6 The Nimzowitsch defence and another textbook move.  
2.d4 This is the best reply to the Nimzowitsch defence and gains a good structure in the centre.  
 

 
 
2…Nf6 I wasn’t too sure when Hidde played this move and it took me by surprise so I give a hand to 
him because I had not practiced playing this line of play.  
3.e5 Attacking the knight on the f6 square; the knight is forced to play. 3…Nd5 moving his knight out 
of the way of danger; this is a solid move.  
4.c4 This is again attacking the knight. 4…Nb6 Hidde now having to move his knight to safety. 
5. d5 attacking the knight while leaving the e-pawn hanging. 

 

 
 
5...Nxe5 Capturing the pawn on e5. 
6.Nd2 A mistake by me because I blocked the d-file with this move. 
6...c5 This move that Hidde plays levels the position but removes his advantage. He should have 
played 6…e6 which would have allowed his d8 bishop to defend the c5 square and develop. 



7.dxc6 capturing with en passant. This is not a good move from my perspective because it allowed 
Hidde to control the open d-file on his next move. 7...dxc6 Another good move from Hidde that 
restores his advantage. 
 
The Crucial Moves 
These following moves are the important blunders and mistakes of the game. 
 
8.Be2 I played this move and it was not very good at all.  I was thinking mechanically and focused 
only on early castling.  However, now I allow Hidde to play Nd3+ meaning that after my bishop 
captures the knight, the Black queen recaptures and sits on a very good square. 
 
21. Bc5 I wanted to fork the knight on b4 and the rook on f8. But I missed the combination that I 
describe in Hidde’s next move. 
21…Nd3 This time Hidde plays a bad move. By moving his knight to d3, I can capture the rook on the 
f8 square and win the exchange. He should have captured the bishop on b3 with his a-pawn.  If I 
think about this position, I probably then I would have captured his rook (but if you look at this with 
an engine, it is a bad move). 
 
23… Nb4 Hidde should have taken my hanging pawn on b7! 
24. Bxh7 But I blunder back! I thought I was taking a hanging pawn on h7, but, I missed that Hidde 
could simply play g6 and trap my bishop.  
But with 24…a3, Hidde missed this. Instead, I could capture his a-pawn and threaten his knight. 
 
29… Rc4 Instead of moving his knight (attacked twice but only protected once) out of danger to d4, 
Hidde lets me capture it with my rook!  
 
The rest of the game is at the link below. 
Link: https://lichess.org/wVywKiCM/black#91 

 
I enjoyed playing this game with Hidde. 
 
 
 

 
Tactiek is patroonherkenning. Postionele offers uitproberen in snelschaakpartijen. Laat je niet gek maken.  
Drie besproken partijen zie https://lichess.org/study/ABDS6MGh 
 
 

https://lichess.org/wVywKiCM/black#91
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Birds fly in a V leerde Merijn van  Delft tijdens een WK jeugd in Brazilië van een Canadese coach. 

 

 
https://schaken.nl/nieuws/woensdag-6-januari-merijn-van-delft-%E2%80%98mastering-positional-sacrifices%E2%80%99 
 

 
 

Webinar IM Merijn van Delft over ‘Mastering Positional Sacrifices’ op Twitch-kanaal KNSB 
IM Merijn van Delft gaf woensdagavond 6 januari op het Twitch kanaal van schaakbond KNSB een 
gratis webinar over zijn boek ‘Mastering Positional Sacrifices’. Het boek gaat over diverse soorten 
positionele offers. IM Stefan Kuipers was gastheer.  
De uitzending is terug te zien via het Twitch kanaal van de KNSB: www.twitch.tv/schaakbond.  
 
Eerdere Twitch-uitzendingen zijn tot veertien dagen terug te zien. IM Stefan Kuipers zegt dat 
mogelijk eerdere uitzendingen (met IM Thomas Willemze en GM Anish Giri) binnenkort te zien zijn 
op het YouTubekanaal van de KNSB: https://www.youtube.com/user/Schaakbond 
 
Boekrecensie IM Herman Grooten: 
www.schaaksite.nl/2020/07/17/recensie-mastering-positional-sacrifices-door-merijn-van-delft  

https://schaken.nl/nieuws/woensdag-6-januari-merijn-van-delft-%E2%80%98mastering-positional-sacrifices%E2%80%99
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Agadmator: https://www.youtube.com/watch?v=ugHGotF7tR0 

 
 

 
In Lichess kun je live toernooien volgen via menu, kijken, uitzendingen, toernooi aanklikken. 
Vergani cup december ronde 9 https://lichess.org/broadcast/vergani-cup-round-9/HqiV6nTK  
Met deze snelle remise haalde IM Max Warmerdam zijn tweede GM-norm binnen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ugHGotF7tR0
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Max Warmerdam in KNSB slotronde waar hij zjin eerste GM-norm scoorde. 
 
 

 
Max in actie op Twitch: https://www.twitch.tv/xamax2000/videos 
 
 

Vergani januari Anna Muetsch – Max Warmerdam https://lichess.org/broadcast/vergani-cup-january-round-3/5sHlqYzN  

 

https://www.twitch.tv/xamax2000/videos
https://lichess.org/broadcast/vergani-cup-january-round-3/5sHlqYzN


 
Fans van Max analyseren partij met ChessBase. 

 

 
https://twitter.com/i/status/1346204895750332419 

 

 
Yes!!! Remise en Max grootmeester. 

https://twitter.com/i/status/1346204895750332419


 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/vergani-cup-live 

 

 
Met database partijen tweede Vergani toernooi  https://en.chessbase.com/post/max-warmerdam-wins-vergani-cup  

 

 
 
Max Warmerdam grootmeester 
Schaakstad Apeldoorn speler IM Max Warmerdam is grootmeester. Hij heeft in twee toernooien in 
de Vergani Cup in Italië twee grootmeesternormen behaald. Omdat hij al een norm had en zijn rating 
boven de 2500 is, is het grootmeesterschap een feit. 
 
Het eerste toernooi was eind december. Zie voor de eindranglijst:  
http://chess-results.com/tnr544564.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30  
Max Warmerdam scoorde een tpr (toernooiprestatierating) van 2589. Hij mailde daar desgevraagd 
over: ‘Je mag bij een GM norm je laagste tegenstander ophogen naar 2200. Hierdoor wist ik dat 
remise genoeg zou zijn voor de norm.’ 
Op Schaaksite staat een verslag met partijen van GM Dimitri Reinderman: 
https://www.schaaksite.nl/2020/12/30/tweede-grootmeesternorm-max-warmerdam-in-italie  
 
Ook Schaakstad Apeldoorn speler IM Thomas Beerdsen deed aan de twee toernooien mee. Hij was 
minder in vorm en moest in het eerste toernooi 14 ratingpunten inleveren. 
 
De resultaten van het tweede toernooi in de Italiaanse plaats Bassana del Grappa:  
http://chess-results.com/tnr532844.aspx?lan=16 
 
Max Warmerdam speelde op 3 januari een partij met dameoffer die de wereld over ging: 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/vergani-cup-2021-january  
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Max Warmerdam met certificaat derde GM-norm. (eigen foto) 

 

Veni, Vergani, Vici 
door Max Warmerdam 
 

Gameviewer 18 partijen Max Warmerdam Vergani Cup 

 
Samen met Thomas Beerdsen ben ik op 24 december naar Italië afgereisd. In het dorpje Bassano Del 
Grappa zouden twee achtereenvolgende toernooien plaats vinden. De eerste zou beginnen op 26 
december, en duurde tot 30 december. Het tweede toernooi was hetzelfde recept van 9 rondes in 5 
dagen, beginnend op 3 januari. Dit betekende dus dat we in beide toernooien begonnen met 1 partij, 
en de resterende 4 dagen er twee hadden op een dag. Zelf keek ik hier erg naar uit, omdat ik al sinds 
maart geen partij had gespeeld. Ondanks dat ik geen klassieke partijen speelde, bleef ik niet stil 
zitten en had ik wel hard getraind in die tijd. In deze pandemie heeft denk ik iedereen er wel moeite 
mee om een vast ritme te krijgen. Hier had ik zelf ook last van, en het leek me verstandig om in ieder 
geval een vast slaapritme te krijgen voordat het toernooi begon. Het is van te voren voor een 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=lpxonqSTEZW29pf7qgXUJfapsGgbSBXA+8Hp2RHglnky4JAxtcvLcuM4gdXs3/4C


toernooi lastig om al gewend te raken aan een dubbelrondig toernooi, maar dit leek me al mooi 
meegenomen. Het was zeker niet makkelijk om in deze pandemie naar Italië af te reizen. Zeker 
aangezien het voor ons leek alsof de regels elke week weer aan het veranderen waren. Uiteindelijk 
moesten Thomas en ik ervoor zorgen dat we een coronatest konden laten zien als we in Italië zouden 
aankomen. Hiervoor moesten we dus naar een private organisatie aangezien je geen certificaat van 
je uitslag krijgt van de GGD. Toen we na de vlucht aankwamen in Italië zouden we eigenlijk in 
quarantaine moeten, maar omdat de organisatie van het toernooi ons een topsportcertificaat had 
meegegeven hoefde dit gelukkig niet. Twee dagen later begon op het toernooi. De maatregelen die 
het toernooi had genomen was dat je constant tijdens de partij een mondkapje moest opdoen, en er 
een spatscherm over het bord heenging. Wel met een kleine ruimte eronder zodat je de zetten nog 
normaal uit kon voeren. De eerste partij begon en zoals ik had verwacht kreeg ik zwart. Om de een of 
andere reden lijk ik in toernooien altijd vijf keer zwart te krijgen, dus ik was hier niet door verrast. De 
eerste twee partijen leken nog min of meer soepel te gaan tegen lagere ratings, dus ik stond op 2 uit 
2. In ronde 3 moest ik tegen een FM met zwart, en na een te optimistisch kwaliteitsoffer moest ik blij 
zijn de partij met remise te ontsnappen. Hij nam zelfs remise aan in een gewonnen eindspel voor 
hem. Waarschijnlijk was dit nog het beste wat ik heb gedaan die partij, nog op tijd remise aanbieden. 
Ik stond dus op 2.5 uit 3 en kreeg nu voor het eerst een op papier sterkere tegenstander. Met wit 
mocht ik aantreden tegen de Amerikaanse Grootmeester Nicholas Checa. Hij speelde eigenlijk altijd 
Frans, dus ik werd al meteen verrast toen hij opende met Caro-Kann. Het belangrijkste moment uit 
de partij was duidelijk dit:  
 

   
 
We komen in de partij nadat zwart net 20…Dg7 heeft gespeeld. Zwart heeft voornamelijk twee 
zwaktes in de stelling, e6 en f4. Het is dus normaal om 21.Pxf4 te overwegen. Het is alleen niet zo 
duidelijk hoe het verder moet na 21…Pxe5. Ik was alleen verder gaan rekenen aan 21.Pxf4, ik had 
namelijk het gevoel dat er meer in kon zitten. Uiteindelijk ging ik toch voor 21.Pxf4, omdat ik had 
gezien dat na 21…Pxe5 22.Pxe5 Dxe5 ik kon toeslaan met:  
 

 
 
23.Tae1!! Dxf4 24.Txe6 en er is geen manier voor zwart om geen materiaal te verliezen. 
  



Dit leverde me het eerste belangrijke punt op. In de volgende partij werd ik ingedeeld tegen de 
hoogst gerate speler uit het toernooi, de Grootmeester Vitalj Bernadskiy. Het werd een langzame 
dood met zwart, mijn eerste verlies partij sinds Tata Steel in het begin van het jaar! Dit gooide dus 
roet in het eten, en ik moest nog hard werken als ik nog een grootmeester norm wilde scoren in het 
eerste toernooi. In de volgende partij had ik wit tegen een Franse  IM, dit leek me dus een lekker 
hapje. Het leek ook vrij soepel te gaan, en ik leek ook de volledige controle over de partij te hebben. 
Echter toen hij weinig tijd had en niks leek te kunnen mistte ik ineens een zet van hem. Hierdoor 
raakte ik onnodig in paniek en maakte een rare beslissing. We kwamen in een eindspel terecht, waar 
ik alsnog hem wist te overspelen en het punt binnen wist te halen. In de 7e ronde stond de 
getalenteerde Internationaal meester Daniel Dardha op het programma. De 15 jarige Belg was zelf 
ook op jacht naar een GM norm, dus waarschijnlijk ging maar een van ons twee deze partij tevreden 
verlaten. Ik wist op dit moment ook dat ik waarschijnlijk 2 uit 3 nodig ging hebben om kans te maken 
op een GM norm. Veel mensen zeggen dat je niet al te veel bezig moet zijn met resultaten, maar zelf 
vind ik het altijd fijn om te precies weten wat ik moet doen. We krijgen vanuit de opening een stelling 
waarin wit het initiatief heeft, maar als zwart een paar accurate zetten doet dit neutraliseert. Daniel 
probeerde zijn initiatief om te zetten in een aanval, maar het lukte mij om op tijd alles te dekken en 
toen stonden al zijn stukken aan de zijlijn. Hier sloeg ik met 24…Td4 toe: 
 

 
 
Daniel reageerde hier met 25.Lxb4 Txe4 26.Lxe7 op, maar na 26…Dd5! wist ik de partij definitief naar 
me toe te trekken. Ik wist het na 27.Kg1 Tfxe7 28.Dc1 Txg4+ 29.Tg3 Tge4 30.Dd1 af te maken met:  
 

 
 
30…Dxd1+! 31.Txd1 Te1+ 32.Txe1 Txe1+ 33.Kg2 Te2 wat een tweede pion wint. Meestal hanteer ik in 
toreneindspelen dat twee pionnen extra genoeg hoort te zijn voor een overwinning, en hier bleek dat 
ook zo te zijn. 0-1 
 
Dit betekende dat ik nog 1 uit 2 moest halen op de laatste dag. De eerste tegenstander van de dag 
was Grootmeester Luca Moroni Jr, en die vond het wel prima om snel een halfje te pakken met 
zwart. In de laatste ronde moest ik tegen Grootmeester Pier Luigi Basso, die verder weinig had voor 
om te spelen en het dus ook oké vond om snel remise te maken. Dit betekende dat mijn tweede 



Grootmeester norm een feit was. Met 6.5 uit 9 werd ik derde in het toernooi. In Italië waren er 
andere regels dan hier in Nederland, en dit betekende dat we van 31 december tot en met 2 januari 
het appartement waarin we verbleven niet uit mochten. Nieuwjaar moest binnen gevierd worden, 
maar gelukkig hadden we 30 december nog wel de tijd om het een en ander binnen te slaan. 3 
januari stond het volgende toernooi op de planning, met hetzelfde ritme als het eerste toernooi. Als 
ik dit wist vol te houden zou ik eventueel als Grootmeester naar huis kunnen vertrekken. Dit is echter 
niet heel eenvoudig, aangezien de eerste me veel energie had gekost. Voordat ik naar Italië vertrok 
had ik me ook niet bedacht dat een mondkapje dragen voor ongeveer 8 uur per dag het er niet 
makkelijker op maakte. Het tweede toernooi begon al direct op het eerste toernooi te lijken. In de 
eerste ronde mocht ik weer aantreden met zwart, en de eerste twee ronden ging ik weer 
voortvarend uit de startblokken. In ronde 3 werd ik weer omlaag ingedeeld, net als in het eerste 
toernooi. Ik moest met zwart tegen Annmarie Mütsch, een Duitse WIM. Ze had de ronde ervoor met 
wit van Thomas gewonnen, dus ik wist dat ik moest oppassen. Uiteindelijk speelde ik waarschijnlijk 
een van de mooiste partijen uit mijn schaakcarrière. Het was een hele lange partij, maar dit waren 
duidelijk de meest belangrijke momenten: 
 

 
 
11…dxe3! Offert de dame voor een toren en loper plus activiteit. 
 

 
 
19…Txd1!! Mijn vrijpion op e3 was het waard om de kwaliteit voor te geven. 
 
De partij werd nog helemaal besproken door het grootste schaak YouTube kanaal Agadmator: 
https://www.youtube.com/watch?v=ugHGotF7tR0 
Deze overwinning betekende dus dat mijn tweede toernooi anders zou gaan verlopen dan mijn 
eerste. Ik stond nu op 3 uit 3, en werd ingedeeld tegen de Grootmeester Bilel Bellahcene. We gingen 
allebei volledig voor de overwinning en er kwam een scherpe Najdorf op het bord. Het was duidelijk 
dat ik op een gegeven moment de overhand kreeg aangezien hij de stelling niet helemaal begreep. Ik 
pakte echter niet door op een gegeven moment, en mijn aanval liep op niets uit. Toen nam hij de 
overhand en sloeg uiteindelijk toe. Met 3 uit 4 werd ik weer met zwart ingedeeld tegen Pier Luigi 
Basso, de enige speler die ik heb ontmoet in beide toernooien. Deze keer gingen we er wat langer 

https://www.youtube.com/watch?v=ugHGotF7tR0


voor zitten dan de vorige keer, en dit pakte goed uit voor mij. Ik kreeg al vroeg de overhand en bleef 
lang druk zetten. Uiteindelijk wist ik de partij definitief naar mij toe te zetten. Dit was een belangrijke 
overwinning om weer vol in de race te zijn voor een grootmeesternorm. Ineens werd ik met wit 
ingedeeld tegen de jonge Fidemeester Edoardo Di Benedetto uit Italië. Hij had net de dag ervoor 
gewonnen van een Grootmeester, en was goed bezig. In een interessante Winawer structuur offerde 
ik een beetje onnodig 2 pionnen om het centrum te openen voor mijn loperpaar en vanwege zijn 
ontwikkelingsachterstand. Dit werkte averechts, en het leek erop dat ik mijn initiatief ging verliezen. 
Hierdoor besloot ik in deze stelling een extra kwaliteit te offeren om het initiatief te houden:  
 

 
 
Ik speelde hier 23.Txd5!?? 
 
Objectief gezien zeker geen goede zet, maar het is een praktische partij en het pakte erg goed uit 
mede doordat hij weinig tijd meer had. Na 23…exd5 24.f4 Pc4? 25.Ld4 Dxf4 26.Dxc3 Dd2? 27.Da1 
kregen we de volgende stelling:  
 

 
 
Hij blunderde een ineens een vol stuk met 27…Pb2?? Aangezien ik gewoon 28.Lxb2 kon spelen. Een 
paar zetten later was het uit. Hij kon niet eens 28…Txc2 doen aangezien dit mat in 3 is na 29.Te8+ 
Kg7 30.Lxf6+ Kh7 31.Txh8+. Na de partij vertelde hij me dat hij dacht dat hij na 27…Th7 duidelijk 
beter tot gewonnen stond, mij leek niet al te duidelijk en ik was zelf eigenlijk al redelijk optimistisch 
in die stelling. De engine was het enigszins met mij eens, aangezien het niet eens uitmaakt welke zet 
hij speelt want het is al minstens +5 voor mij. Nu stond ik bovenaan met Grootmeester Jonas Bjerre 
Buhl, wat betekende dat ik 2 keer wit op rij kreeg aangezien hij ook wit had gehad in ronde 6. Ook nu 
wist ik dat ik 2 uit 3 nodig ging hebben om een Grootmeester norm te halen. Dit betekende 
waarschijnlijk dat ik vooral deze ronde moest proberen te winnen, aangezien er een kans was dat ik 
de laatste dag met dubbelzwart zou kunnen eindigen en over het algemeen is het makkelijker om 
partijen te winnen met wit dan met zwart. Deze keer besloot ik 3.Lb5+ tegen het Siciliaans te spelen, 
voor een deel ook omdat het open Siciliaans niet zo goed had uitgepakt in ronde 4. Ik besloot op een 
gegeven moment voor een aanval te gaan door twee pionnen te offeren, maar pakte hem verkeerd 
aan waardoor hij niet helemaal doorsloeg. Ik bleef toch het initiatief houden, en om hier vanaf te 



komen besloot Jonas een stuk te offeren. Nu was hij degene met het materiaalachterstand, maar hij 
had ook het initiatief. Het belangrijkste moment uit de partij was hier: 
 

 
 
Ik lijk de stelling nog enigszins bij elkaar te houden, vooral door mijn paard. Mijn toren staan eigenlijk 
niks te doen, en ik was ook bang dat zijn initiatief een keer zou doorpakken met 34…Tc2 35.Dd3 Txa2. 
Hij ging echter voor 34…Tgxf4+? 35.Pxf4 Tc1+ 36.Ke2 Tc2. Hiermee wint hij de dame voor zijn twee 
torens, maar aangezien hij al een beetje materiaal achter staat hoort hij niet te ruilen. Vooral het 
paard was zeer belangrijk, want het is vaak heel lastig voor zo’n dame om schaakjes te blijven geven 
met een paard rond je koning. Uiteindelijk wist ik met goede techniek de partij te winnen. Nu had ik 
nog 1 uit 2 nodig voor mijn laatste norm, maar de laatste twee ronden gingen deze keer lastiger 
worden dan in het vorige toernooi. Eerst moest ik met zwart tegen de jonge Tsjechische 
Grootmeester Thai Dai van Nguyen spelen, waarvan ik wist dat hij wel voor de overwinning wilde 
gaan. Echter, speelde ik een nog relatief onbekende variant uit het Konings-Indisch tegen hem. Hij 
was wel gespeeld door Carlsen in zijn online tour afgelopen zomer, maar ik hoopte dat hij er niet van 
op de hoogte zou zijn. We kregen een gelijke stelling vanuit de opening en hierin wist ik hem te 
overspelen. In een eindspel die goed was voor mij bood hij remise aan. Ik stond nu voor een lastige 
keuze, nog een paar uur doorspelen en proberen het laatste punt nu al binnen te halen of mijn rust 
pakken voor de laatste ronden en ook hopen dat ik wit krijg. Ik koos voor mijn rust omdat ik het niet 
zo zag zitten dat ik na een paar uur spelen alsnog remise maak en uitgeput aan de laatste ronde 
begin. Van te voren leek remise verder ook een goed resultaat, en Thai Dai van en Hans Niemann 
noemde me daardoor ook een ‘psycho’ dat ik voor het Konings-Indisch koos. De indeling van ronde 9 
werd op een gegeven moment duidelijk, en ik had natuurlijk moeten weten dat ik altijd vijf keer 
zwart krijg in een toernooi! Ik kreeg nog een keer zwart, tegen de Amerikaan Hans Niemann die net 
Grootmeester was geworden in het Sitges toernooi begin december. Hij probeerde van te voren al 
mind games te spelen door heel duidelijk te maken dat hij vol voor de winst te gaan. Aangezien ik 
remise moet maken met zwart om Grootmeester te worden had ik maar een keuze: Konings-Indisch 
spelen! De opening verliep goed, maar het leek alsof ik aan het blitzen was. Ik speelde extreem snel, 
voor een deel vanwege de zenuwen. Ik speelde wel alsnog beter dan Hans, en kreeg een gewonnen 
stelling. Toen ik remise aanbood kon hij daarom ook niet anders dan het aannemen. Dit betekende 
niet alleen dat ik met 7 uit 9 Grootmeester was geworden, maar ook meteen dat ik het toernooi 
ongedeeld had gewonnen. Een geslaagde ervaring in Italië dus! Als het goed is zal de FIDE mij bij het 
volgende congres tot Grootmeester benoemen, iets wat over het algemeen een formaliteit is.  
 
 

Twee maal mat in vijf Max Warmerdam:  
Batavia 2019 blitz. John van der Wiel –Max Warmerdam 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508  
Apeldoorn Invitational 2020 Max Warmerdam – Koen Leenhouts 
https://lichess.org/RofrcGYD#0  

 
 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1974508
https://lichess.org/RofrcGYD#0


 
 

   
https://twitter.com/TUUR1  

 

Het ene loperpaar is het andere niet 
door IM Arthur van de Oudeweetering 
 
Ik snap wel waarom Max Warmerdam zijn partij tegen een tegenstander met een duidelijk lagere 
rating (maar wel voormalig jeugdwereldkampioene!) via Twitter wereldkundig maakte voordat hij de 
GM titel had binnengespeeld: met twee stukken voor de dame geleidelijk winnen gebeurt niet elke 
dag. Zonder andere stukken, met twee lopers over in dit geval,  wist hij te winnen dankzij ook een ver 
opgerukte vrijpion. Tamelijk uniek, waar normaal eeuwig schaak of erger om de hoekt gluurt.  
 
Zelf ben ik al een tijd gecharmeerd van deze materiaal verhouding – twee stukken tegen een dame – 
vooral natuurlijk waar de underdog overeind blijft of wint. Zie Twitter #SometimesTwoWillDo. Ik heb 
inmiddels dan ook een behoorlijke verzameling aangelegd. (En ook een hoofdstukje aan gewijd in 
Train Your Chess Pattern Recognition: More Key Moves & Motifs in the Middlegame 
(newinchess.com), als ook een column in het New In Chess magazine -  no 4 van 2017). 
 

Gameviewer in artikel loperpaar besproken partijen 

 
Max kwam tot deze materiaal verhouding in twee stappen.  
 

 
 
Hier kwam eerst 11…dxe3!? Het negeren van de penning is een van de gebruikelijkste manieren om 
toren en stuk tegen dame te krijgen. 

https://twitter.com/TUUR1
https://www.newinchess.com/train-your-chess-pattern-recognition
https://www.newinchess.com/train-your-chess-pattern-recognition
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=dohOO3sRQun4ZsgfW4OFyrImizn/28Io93wEXaxeh9kodPUmGLFGuG1IbRQ3nJDd


 
 
En hier dreigde de grote troef op e3 te vallen en ging Max verder met 19…Rxd1.  ‘! ‘ zou ik zeggen. In 
ieder geval was zwart niet lang daarna al buiten verliesgevaar: 
 

 
 
Na 32…Be3. 
 
Bij twee lopers tegen een dame moest ik gelijk aan twee partijen uit mijn verzameling denken. Daar 
waren nog torens in het spel en was de strijd korter. 
 
In Kapengut – Dvoretsky URS-CupT Ordzhonikidze 1978  
 

 
 
speelde zwart 15…Lxd3!? (een blunder, zo was aanvankelijk de gedachte van andere aanwezige 
spelers) 16.La5 Lc2 17.Tf1 f5 18.Lxb6 axb6 



 
 
Hier vormen een pion en de onveilige witte koning aanvulling op de materiele compensatie van twee 
stukken voor de dame. Het is maar de vraag of dat hier genoeg is, maar al snel kwam wit in de 
problemen, Dvoretsky won en met Kapengut werd de spot gedreven dat hij niet kon winnen met een 

dame meer 😊 
 
In Chesney - Gulko Somerset 1986 liet zwart zijn dame opzettelijk vangen: 
 

 
 
20…Pxe3!? 21.Pc5 Lxc5!? 22.b3 Le7 23.bxc4 Pxc4  
Na 24.Dc2 g4 25.Pd3 Tdg8 26.Pb2 Pxb2 27.Dxb2 h4 
 

 
 
had ook Gulko slechts twee lopers en een pion voor de dame. De stelling is hier gesloten, dus de 
witte dame kan niet optimaal acteren. Je ziet de aanvullende compensatie kan nogal verschillen.  
10 zetten later stond Gulko al beter. Hij weigerde ook consequent materiaal terug te pakken toen wit 
een kwaliteit aanbood  
 



 
 
maar won elegant na 35…hxg3 36.fxg3 Le3+! 
 
Zonder torens zijn er echter weinig voorbeelden waarin de twee lopers winnen. Wel bekend is 
Polugaevsky ’s analytische werk nadat hij dit eindspel tegen Geller op het bord kreeg na zet 30 in 
1968: 
 

 
 
Dat was later afbreken in die tijd natuurlijk en lekker ’s nachts analyseren. Polu won - een helse klus. 
 
In 1982 lukte dat Psakhis niet vanuit deze stelling (tegen Sveshnikov) 
 

 
 
Zwart is al minder flexibel met zijn pionnen hier. En pionnenruil is in het voordeel van de verdediger. 
 
Dat gezegd: hoe staat eigenlijk dame tegen twee lopers en verder niets? Vorig jaar augustus verloor 
Goryachkina dat in een snelschaakpartij. Tsja, geen steunpunt voor de lopers natuurlijk. 
 



In Stockfish – Alpha Zero 2018 verscheen dit ook op het bord na zet 169 (!); remise op zet 219. 
Inderdaad de vijftig zetten regel; verder schijnt het gewonnen te zijn, maar de winstvoering duurt 
langer. Met de passie van Troitski of Donner en veel tijd over kun je je hierop storten. Deze tijd dan 
nog wel met hulp van de Nalimov database. 
 

 
 
Zeldzaam natuurlijk zul je zeggen deze materiaal verhouding, maar ook clubgenoot Tom Meurs 
moest afgelopen jaar ‘opboksen’ tegen twee lopers: 
 
Meurs - Martinez Alcantara,  2e Rapid Cappelle la Grande 29.02.2020 
 

 
 
34…Td1 35.Dxd1 Lxf4+ 35.g3 Lxe5. Na zet 46: 
 

 
 
46…Lc3 47.b6 e1D 48.Dxe1 Lxe1 49.b7 
en na zet 87:  



 
 
½–½ in 128 
Hier wist zwart de Lolli-stelling te bereiken, zo liet Tom Meurs weten! Er is dus soms een weg naar 
remise voor de lopers, net zoals daar een vesting is voor loper en paard tegen een dame (Ka1, Lb2 en 
Pd4). Zie ook Tom's eigen interessante analyses in een gameviewer 
Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_(chess)#Two_bishops  
 
In 2018 wist MVL op magistrale wijze te vermijden dat Nakamura deze stelling bereikte: 
 

 
 
50.De4 Lf6 51.Dh7+ Ke8 52.Kg6 Le7 53.Dh8+ Kd7 54.Dd4+ Ke8 55.Da4+ Kd8 56.Dc6 Ld7 57.Db6+ Kc8 
58.Kf7 Ld8 59.Dc5+ Kb7 60.Dd6 Kc8 61.Da6+ Kc7 62.Da8 g4 63.Da5+ Kc8 64.Da6+ Kc7 65.Da8 Lc6 
66.Da7+ Kc8 67.Ke6 Lc7 68.Da6+ Lb7 69.Da4 Kb8 70.De8+ Lc8+ 71.Kd5 g3 72.Kc6 g2 73.Dg8 Lh2 
74.Db3+ Ka8 75.Da2+ Kb8 76.Db2+ Ka8 77.Da2+ Kb8 
 

 
 
78.Db2+ Ka8 79.Dh8 1–0 . Blitz potje – ga er maar aan staan! 
Twee jaar terug zat ook Max zelf aan de andere kant van het materiaal: 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=0wP9WwUJmadVA6pINatONdCbfDOhNEUZtZKrKNvY/FCeXS7bzVUzCvHXxB5w67GN
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_(chess)#Two_bishops


Warmerdam – Ivanisecic European Rapid Skopje 08.12.2018 
 

 
 
30…Lxd2 31.Dxh1 Lf4 Dat eindigde zo: 
 

 
 
60.Df7 Kb6 ½ - ½ - de witte dame pendelde heen en weer op de a2-g8 diagonaal, beide partijen 
komen niet verder. 
Hier zie je dat in een open stelling de dame veel ruimte heeft en de zwarte koning aan veel schaakjes 
bloot staat. Een vrijpion valt redelijk makkelijk te stoppen dan ook. 
 
In Max’ zijn partij in Italië was de witte dame al tot passiviteit gedwongen door de ver opgerukte 
vrijpion op e2. Een belangrijk gegeven. 
Zonder zo’n vrijpion moet de loperpartij nog hard aan de bak voordat er een vesting is, zelf als de 
pionnenstelling van de dame-partij weinig hoop blijkt te bieden: 
 
Salem, AR (2668) – Antipov 6th Abu Dhabi Masters 10.08.2019 
 

 



44.f5! gxf5 (44…exf5 45.b5!) 45 Qg3+ Kh7 46.Qg5 Ld6 47.Kg1 Lf3 48.Df6 Kg8 49.Dd8+ Lf8 50.Kh2 en 
wit won later h5 waarna de h-pion toch een dingetje werd 1-0 (61). 
Met vrijpion maar zonder steunpunt is het ook tricky: 
 
Yuffa – Motylev TCh-RUS Blitz 2016 Sochi 07.10.2016 
 

 
 
40.f3! Ld3 41.Kf2 De loper op d3 is zwevende. Na Ke1 en Kd2 valt de zwarte troef op c2. Kh8? 41…h5 
42.Ke1 Kh6! had redding geboden – de zwarte koning kan altijd schuilen op h6. 42.Ke1 Kh7 want Lb2 
faalt op 43.Db8+  43.Kd2 en niet alleen pion c2 maar ook de witveldige loper was in de problemen: 
43…Lf1 (43…La6 44.Dc6) 44.Dxc2 Lg2 45.Ke2 Bh3 46.Kf2 h5 47.Da4 Kh8 48.Dh4 1-0 
 
Je ziet: het is zeker niet de gewoonste zaak van de wereld dat de lopers überhaupt stand houden 
tegen de dame. Dat maakt Max zijn partij nog meer bijzonder. Daar was ook durf, overtuiging en 
uiteindelijk winstwil voor nodig. Een heerlijke toevoeging aan de verzameling.    
 
 

 
 

Schaaksite: in de schijnwerpers Merijn van Delft + ChessBase interviews 
In de Schaaksite-rubriek ‘In de schijnwerpers’ laat Michel Hoetmer deze week IM Merijn van Delft 
aan het woord: www.schaaksite.nl/2021/01/07/in-de-schijnwerpers-merijn-van-delft   
Zie voor alle interviews: www.schaaksite.nl/category/in-de-schijnwerpers  
Meer informatie en twee ChessBase interviews, zie hier onder: 
 

http://www.schaaksite.nl/2021/01/07/in-de-schijnwerpers-merijn-van-delft
http://www.schaaksite.nl/category/in-de-schijnwerpers


 
https://schaakblog.nl/author/michelhoetmer2013 (Nederlands) 
https://en.chessbase.com/post/meet-the-fritztrainer-merijn-van-delft (Engels) 
https://de.chessbase.com/post/meet-the-fritztrainer-merijn-van-delft (Duits) 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=coNcF557-M8&feature=youtu.be  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ffBgxaR7zv8&feature=youtu.be  

https://schaakblog.nl/author/michelhoetmer2013
https://en.chessbase.com/post/meet-the-fritztrainer-merijn-van-delft
https://de.chessbase.com/post/meet-the-fritztrainer-merijn-van-delft
https://www.youtube.com/watch?v=coNcF557-M8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ffBgxaR7zv8&feature=youtu.be


 
Kantelschaak 

 

  
Stergroep halfblindsimultaan met Nico Zwirs.                                           MEC site artikel Blinde en slechtziende schakers 
 

 
https://en.chessfish.com/content/chess-blindfold-trainer 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N1IGM9GSFCU
https://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-en-slechtziende-schaker
https://en.chessfish.com/content/chess-blindfold-trainer


Visualiseren trainen 
Visualiseren is in gedachten vooruitzien wat er kan gebeuren in een partij. Dat betekent dat je paar 
kandidaatzetten doorrekent en de stellingen die daar uit voortkomen beoordeelt. Visualiseren is een 
vaardigheid. Die ontwikkel je door te oefenen. 
Je oefent visualiseren als je steeds probeert zover mogelijk vooruit te denken als je een partij speelt 
of een stelling beoordeelt.  
Het is nuttig om visualiseren te oefenen als je jong bent. Hoe jong is lastig te zeggen, dat verschilt per 
persoon. Je kunt het beste beginnen met eenvoudige stellingen.  
Visualiseren lukt het beste als je je goed concentreert. Daarmee oefen je tegelijk een serieuze 
instelling. 
Er zijn diverse visualiseringsoefeningen die een trainer als spelletje in wedstrijdvorm kan 
presenteren. Tijdens een training noemt de trainer vanuit een stelling die op een bord staat 
langzaam een aantal halfzetten. Het aantal is afhankelijk van het niveau van de groep. Vervolgens 
moeten de trainingsdeelnemers om beurten een halfzet op het bord uitvoeren. Elke goede halfzet is 
een punt waard. Wie een fout maakt, is af. In een andere oefening noemt de trainer een aantal 
velden waarop stukken en pionnen in een eindspel staan. De oefening kan ‘blind’ gedaan worden 
zonder bord of met een leeg bord. De trainer vraagt vervolgens op welk veld een bepaald stuk 
geplaatst moet worden. Uiteraard kan de moeilijkheidsgraad variëren door meer of minder stukken 
en pionnen en een meer of minder complexe stelling te kiezen. Schakers kunnen visualiseren ook 
oefenen door een schaaknotatie te lezen en de partij in gedachten na te spelen of op het bord na te 
spelen. Een trainer kan bij gevorderde spelers vanaf de beginstelling een reeks zetten noemen en 
dan vragen de stelling te beoordelen. Dat is ingewikkelder als sprake is van meerdere mogelijke 
varianten. Een trainer kan alle stukken van het bord halen. De leerlingen moeten vervolgens de 
stukken weer op de juiste velden neerzetten. De mate waarin dat lukt geeft antwoord op de vraag in 
hoeverre leerlingen de stelling begrijpen. Tenzij sprake is van een fotografisch geheugen.  
Uit onderzoek blijkt dat schaakmeesters maar vijf seconden naar een logisch opgebouwde stelling 
hoeven te kijken om deze weer goed neer te kunnen zetten. Slechte schakers lukt dat niet. Staan de 
stukken volstrekt willekeurig op het schaakbord, dan lukt het beide groepen niet de stellingen te 
reconstrueren. De verklaring voor dit verschijnsel is dat goede schakers bepaalde patronen in een 
stelling herkennen. Ze onthouden geen afzonderlijke stukken of pionnen, maar brokken (chunks) 
informatie. Ze zien bijvoorbeeld geen vijf losse houtjes, maar een korte rokade stelling. Omdat ze 
bovendien de logica (en opvallende afwijkingen) onderkennen van een stelling, hoeven ze maar een 
paar kenmerken te onthouden.  
Een idee is om af en toe met vrienden te proberen een partijtje blindschaken te spelen. Hoe meer je 
oefent hoe beter het lukt. Je leert het vooral goed als je er jong mee begint. Een variant is dat één 
speler blind speelt en een ander op een bord. In een trainingsgroepje kun je er een wedstrijdje van 
maken en kijken wie de meeste zetten correct kan blindschaken. 
 
(Tekst uit boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft. Februari 2021 verschijnt een Engelstalige update 
van dit boek bij New In Chess: Chess for Educators, www.newinchess.com/chess-for-educators). 
 

Lezersvraag: 
Heeft oefenen met visualiseringsapps een toegevoegde waarde als je beter wilt leren visualiseren? 
Of kun je net zo goed de vaardigheid visualiseren ontwikkelen door geconcentreerd vooruit te 
denken in partijen en uit je hoofd partijen uit boeken en artikelen te visualiseren?  

 
Over patroonherkennen en visualiseren zie nieuwsbrieven 16, 45 en 60 van Schaakacademie 
Apeldoorn, www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven 
Hier staan teksten, video’s en verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek. 
Nieuwsbrief 60 zie tekst: Chess Patterns Are For Everyone 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2060%20-19%20oktober%202017.pdf  
Nieuwsbrief 16 (t/m pagina 8) zie experimenten in Apeldoorn, met video's:  
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2016%20-%2020%20januari%202016.pdf  

http://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2060%20-19%20oktober%202017.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2060%20-19%20oktober%202017.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2016%20-%2020%20januari%202016.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2016%20-%2020%20januari%202016.pdf


 
Oefen-sites: 
https://en.chessfish.com/content/chess-blindfold-trainer  
http://blubbie.com/chess/blindfold/index.html 
https://imgur.com/a/Eunbm 
https://chessvis.herokuapp.com 
http://www.noirchess.com/blog 
https://sebastian.itch.io/blindfoldchess  
 
De Stappenmethode besteedt aandacht aan vooruitdenken.  
Zie bijvoorbeeld: https://www.stappenmethode.nl/nl/gs/nl_gs_3vd.pdf  
 
Video How to Improve your Chess Visualization? IM Alex Astaneh: 
https://www.youtube.com/watch?v=WChrD2tXiWQ  
 
 

 
 

Bullet match Magnus Carlsen – Thomas Beerdsen 
Wereldkampioen GM Magnus Carlsen speelde zondag 10 januari op Lichess een bullet match op 
Lichess tegen IM Thomas Beerdsen. Partijen vindbaar via:  https://lichess.org/@/MeneerMandje/all 
Meer dan 1200 toeschouwers, tot aan Djibouti aan toe. 
 
 

  
https://chessbase.in  

 

https://en.chessfish.com/content/chess-blindfold-trainer
http://blubbie.com/chess/blindfold/index.html
https://imgur.com/a/Eunbm
https://chessvis.herokuapp.com/
http://www.noirchess.com/blog
https://sebastian.itch.io/blindfoldchess
https://www.stappenmethode.nl/nl/gs/nl_gs_3vd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WChrD2tXiWQ
https://lichess.org/@/MeneerMandje/all
https://chessbase.in/


 
 
Quote Carlsen: Ik maak me pas zorgen als mensen niet juichen als ze van me winnen 
GM Daniil Dubov versloeg GM Magnus Carlsen in het Airthings Masters toernooi. 
Online kon hij een juichkreet niet onderdrukken. Later excuseerde hij zich daar voor.  
Carlsen zat er niet mee. Hij maakt zich pas zorgen als mensen niet juichen als ze van hem winnen. 
Toernooi site: https://championschesstour.com  
Partij op Chess24 https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/champions-chess-tour-airthings-
masters-2020-knockout/2/1/1 
Agadmator www.youtube.com/watch?v=U8RwLmWV-tk 
Interview Dubov: https://chess24.com/en/read/news/daniil-dubov-on-carlsen-kasparov-much-more 
 
 

Divers nieuws 

 
 Tata Steel Chess Tournament 2021 
 Invisilble Chess Moves eBook of the Week 
 Elpee Leer schaken met Jan Timman en Hans Böhm 
 Open NK schaken 2021 
 Max Euwe Centrum nieuwsbrief 98 
 Developing Social Emotional Skills - Using Chess as a Metaphor for Life 
 Chessable terugblik 2020 
 Kingpin 
 Lichess streamt op Twitch 
 Play Magnus Group 

 

 

 
 

Tata Steel Chess Tournament 2021 
https://tatasteelchess.com  
 

 

 
 

Invisilble Chess Moves eBook of the Week 
www.newinchess.com/invisible-chess-moves  

https://championschesstour.com/
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/champions-chess-tour-airthings-masters-2020-knockout/2/1/1
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/champions-chess-tour-airthings-masters-2020-knockout/2/1/1
http://www.youtube.com/watch?v=U8RwLmWV-tk
https://chess24.com/en/read/news/daniil-dubov-on-carlsen-kasparov-much-more
https://tatasteelchess.com/
http://www.newinchess.com/invisible-chess-moves


 

 
 

Elpee Leer schaken met Jan Timman en Hans Böhm 
Niels van der Mark mailt: 
 
Onlangs kreeg ik van iemand wat ouder schaakmateriaal, vooral lesmateriaal voor de jeugd en tussen 
al die spullen zat ook deze fraaie elpee uit 1979. 
Leren schaken middels een elpee, geweldig! In de box zit een langspeelplaat, een boekje met 
instructies en een setje schaakstukken met een kartonnen bordje. 
Ik heb geen platenspeler, maar ik heb begrepen dat op kant A de behandeling van het centrum en de 
Spaanse opening staat en op kant B een analyse van de partij Browne (Amerika) - Ljubojevic 
(Joegoslavië) Dit allemaal met op de achtergrond Symphony 4 van Tschaikowsky  
Mocht een van de lezers hier interesse voor hebben, dan hoor ik het wel via Karel, want bij mij blijft 
hij gewoon in de kast liggen vermoed ik. Zie ook:  
https://www.discogs.com/Jan-Timman-En-Hans-B%C3%B6hm-Leer-Schaken-Met-Jan-Timman-En-
Hans-B%C3%B6hm/release/4265840 
https://www.chessity.com/nl/blog/1524/Leer_schaken_met_Jan_Timman_en_Hans_B_ouml_hm  
 

 

 
 

Open NK schaken 2021 
Bericht van Koos Stolk (KNSB): 
 
Beste deelnemer,  
Allereerst spreken wij de hoop uit dat u de achterliggende COVID-19 periode ongeschonden bent 
doorgekomen en in goede gezondheid verkeert.  
Helaas hebben wij, zoals zovele evenementen, in 2020 het Open Nederlands Schaakkampioenschap 
en de Bondswedstrijden niet door kunnen laten gaan. De redenen zijn welbekend.  
Wij zijn echter wel van plan om in 2021, in de ‘gebruikelijke’ periode van eind juli-begin augustus, 
een schaakevenement te organiseren in Café en Zalencentrum Theothorne in Dieren. Wij gaan 

https://www.discogs.com/Jan-Timman-En-Hans-B%C3%B6hm-Leer-Schaken-Met-Jan-Timman-En-Hans-B%C3%B6hm/release/4265840
https://www.discogs.com/Jan-Timman-En-Hans-B%C3%B6hm-Leer-Schaken-Met-Jan-Timman-En-Hans-B%C3%B6hm/release/4265840
https://www.chessity.com/nl/blog/1524/Leer_schaken_met_Jan_Timman_en_Hans_B_ouml_hm


ernaar streven om een amateurtoernooi op poten te zetten in deze periode, zodat u weer zoals 
vanouds de strijd kunt aanbinden met spelers van uw niveau.  
Vooralsnog trekken wij geen betaalde spelers aan, omdat een evenement met spelers uit het 
buitenland volgens de huidige stand van zaken niet mogelijk zal zijn. Maar wij volgen de 
ontwikkelingen rond de pandemie op de voet en zullen maatregelen nemen wanneer blijkt dat er 
weer meer mogelijk is.  
U kunt zich vanaf half januari voor ons toernooi aanmelden op de gebruikelijke manier, en  
natuurlijk zullen wij u informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.  
Wij hopen u na deze moeilijke periode weer gezond en vol strijdlust achter de schaakborden aan te 
treffen in de komende zomer! 
Met vriendelijke groet,  
Dirk Hoogland  
Toernooidirecteur Open NK en Bondswedstrijden 
 

 

 
 

Max Euwe Centrum nieuwsbrief 98 
https://www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief_98.pdf  
Met o.a. recensie van Florian Jacobs over boek Mastering Positional Sacrifices. 
 

 

 
 
Developing Social Emotional Skills - Using Chess as a Metaphor for Life 
www.youtube.com/watch?v=6-RqW44BXlw&feature=youtu.be 
Zie ook: 
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno 

Interview London 2015: https://www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be 
Lezing London 2015: https://www.youtube.com/watch?v=D4IGW-Aj5BM&feature=youtu.be  

https://www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief_98.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=6-RqW44BXlw&feature=youtu.be
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno
https://www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D4IGW-Aj5BM&feature=youtu.be


 

 

 
 

Chessable terugblik 2020 
https://www.chessable.com/blog/2020/12/29/2020-year-in-review  
 

 

 
 
Kingpin 
https://www.kingpinchess.net/2021/01/self-help 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingpin_(chess_magazine) 
 

 

 
 

Lichess streamt op Twitch 
https://lichess.org/streamer/lichess 
 

 

 
 

Play Magnus Group 
www.playmagnusgroup.com 

https://www.chessable.com/blog/2020/12/29/2020-year-in-review
https://www.kingpinchess.net/2021/01/self-help/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingpin_(chess_magazine)
https://lichess.org/streamer/lichess
http://www.playmagnusgroup.com/


Training 

 
 Nieuwe site chesser.nl 
 ChessPuzzle.net 
 New Year greetings study Afek 
 Tactiek in de opening  
 Video’s Dan Heisman 
 Mat in twee Karl Fabel 
 Klassiekers: American Chess Journal 1,2,3 
 Jeugd Ontmoet Meesters 2005 
 Dameoffer Kasparov in blitzpartij 1994 
 Achtergrond instellen met Zoom 
 Queen's Gambit in Real Life: The Polgar Sisters Experiment 
 Boek Karel van Delft - Chess for Educators 
 DVD IM Merijn van Delft - Practical chess strategy: The Bishop  
 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 
 Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar 
 Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

  
 
Nieuwe site chesser.nl 
Niels van der Mark meldt dat de site www.chesser.nl is vernieuwd. 

 

ChessPuzzle.net 
www.chesspuzzle.net  
Toelichting Martin Bennedik: www.youtube.com/watch?v=NTEtRjcfnoQ&feature=emb_logo 

http://www.chesser.nl/
http://www.chesspuzzle.net/
http://www.youtube.com/watch?v=NTEtRjcfnoQ&feature=emb_logo/


 

 
 

New Year greetings study Afek 
IM-GM Yochanan Afek meldt op FaceBook: 
The January issue of the British bimonthly The Problemist has just appeared today. It's the world's 
leading composition periodical. Look it up here: 
http://www.theproblemist.org/bcps.pl 
Here is my light New Year greetings study on the front cover: 
Yochanan Afek, The Problemist January 2020. 
White to play and win. You might be able to do it even with just moving the pieces in your mind and 
without writing anything below, just smiling if you feel like. 
= Facebook pagina Afek met reacties: 
https://www.facebook.com/groups/544412592978833/user/100006852364392  
 

 

 
 

Tactiek in de opening  
Lezing GM Akobian: www.youtube.com/watch?v=xh4sO1ICS_Q 
Meer lezingen van St. Louis Chess Club: www.youtube.com/channel/UCM-ONC2bCHytG2mYtKDmIeA  
 

https://www.facebook.com/groups/544412592978833/user/100006852364392/?__cft__%5b0%5d=AZUd7Qy6pGr5WA_yoLkDcT67QnDe0Bwt17FjbLbQ9rxrOH6RPg05ahqMDsYXI2qfE7xwLSMLqT9ToO5MCDS799c24CD6wkuaeqwUef0RtAdwmVC31SAVHfn9lbThYwWyUgiAmSC_edKsvzSRxUXGfRu4DlTmNK72h_jtMTfIXrNovfBmQI6xKEbS-53t-B6BNIfNbtcaZFP4RnRENCXXISd_RXiS93E63439d6lOPz1mTQ&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/544412592978833/user/100006852364392/?__cft__%5b0%5d=AZUd7Qy6pGr5WA_yoLkDcT67QnDe0Bwt17FjbLbQ9rxrOH6RPg05ahqMDsYXI2qfE7xwLSMLqT9ToO5MCDS799c24CD6wkuaeqwUef0RtAdwmVC31SAVHfn9lbThYwWyUgiAmSC_edKsvzSRxUXGfRu4DlTmNK72h_jtMTfIXrNovfBmQI6xKEbS-53t-B6BNIfNbtcaZFP4RnRENCXXISd_RXiS93E63439d6lOPz1mTQ&__tn__=%3C%2CP-R
http://www.theproblemist.org/bcps.pl?fbclid=IwAR3Ft4iGAucD8o-VquASIY0KXCBDAPsOWpOxfLQDdSaKV32XXWWjNERfazY
https://www.facebook.com/groups/544412592978833/user/100006852364392
http://www.youtube.com/watch?v=xh4sO1ICS_Q
http://www.youtube.com/channel/UCM-ONC2bCHytG2mYtKDmIeA


 

 
 

Video’s Dan Heisman 
https://www.youtube.com/c/danheismanchess/featured 
 

 

      
https://lichess.org/analysis/1rb5/8/2Q1B3/kP6/8/K7/8/8_w_-_-_0_1   
https://www.yacpdb.org/#search/NUsxazdwN1I4NFIzODZiMTgvLy8vLy8vLy8vLy8vLzEvMS8xLzA=/1 
 

Mat in twee Fabel en Gulyaev 
http://www.chesspm.com/chesschat/Diagram.aspx?gn=23505&src=pgnd&solve=3&fbclid=IwAR0FfQ
zeH_g2lyN2h9EkOIBSyzrOzzfGYq1H6oBQiDzRKLUwHZAoPgS1eZM 
Fabel Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Fabel 
Fabel Arves: http://arves.org/arves/index.php/en/halloffame/625-fabel-karl-1905-1975  
Gulyaev Arves: http://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-
composer/305-grin-alexander-1908-1998  
Fabel Die Schwalbe: https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=A+%3D+%27Fabel%27  
IM Michael Pasman: http://chesspm.com  
 

 

https://www.youtube.com/c/danheismanchess/featured
https://lichess.org/analysis/1rb5/8/2Q1B3/kP6/8/K7/8/8_w_-_-_0_1
https://www.yacpdb.org/#search/NUsxazdwN1I4NFIzODZiMTgvLy8vLy8vLy8vLy8vLzEvMS8xLzA=/1
http://www.chesspm.com/chesschat/Diagram.aspx?gn=23505&src=pgnd&solve=3&fbclid=IwAR0FfQzeH_g2lyN2h9EkOIBSyzrOzzfGYq1H6oBQiDzRKLUwHZAoPgS1eZM
http://www.chesspm.com/chesschat/Diagram.aspx?gn=23505&src=pgnd&solve=3&fbclid=IwAR0FfQzeH_g2lyN2h9EkOIBSyzrOzzfGYq1H6oBQiDzRKLUwHZAoPgS1eZM
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Fabel
http://arves.org/arves/index.php/en/halloffame/625-fabel-karl-1905-1975
http://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/305-grin-alexander-1908-1998
http://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/305-grin-alexander-1908-1998
https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=A+%3D+%27Fabel%27
http://chesspm.com/


 

       
 

Klassiekers: American Chess Journal 1,2,3 
De journals zijn te downloaden op de site van psycholoog Christopher Chabris. 
Hij is ondermeer redacteur, psycholoog en auteur van de ‘The invisible gorilla’. 
www.chabris.com/pub/acj 
 

 

 
 

Jeugd Ontmoet Meesters 2005 
www.youtube.com/watch?v=cm5wVmdrfks&feature=youtu.be 
 

 

 
 
Dameoffer Kasparov in blitzpartij 1994 
Kramnik – Kasparov, München 1994  
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1070732  

http://www.chabris.com/pub/acj
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=cm5wVmdrfks&feature=youtu.be
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1070732


 

 
 

Achtergrond instellen met Zoom 
Hidde heeft aan Karel uitgelegd hoe je in Zoom een achtergrond kunt instellen. Links boven staat een 
groen schildje. Klik daar op en je kunt een radartje instellingen aanklikken. De rest wijst zichzelf. 
 

 

 
 

Queen's Gambit in Real Life: The Polgar Sisters Experiment 
www.youtube.com/watch?v=T6A-2Z59dJk&feature=emb_logo 
 

 

 
 

Boek Karel van Delft - Chess for Educators 
www.newinchess.com/chess-for-educators komt februari 2021 uit bij New In Chess. 
Dit boek is een update en uitbreiding van het boek Schoolschaken. 
O.a. meer wetenschap en meer special needs groepen. 

http://www.youtube.com/watch?v=T6A-2Z59dJk&feature=emb_logo
http://www.newinchess.com/chess-for-educators


 

 
 
DVD IM Merijn van Delft - Practical chess strategy: The Bishop  
https://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop 
In Engels en Duits verkrijgbaar. 
Op de site staat een voorbeeldvideo. 
 

 

 
 

Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
Psycholoog en gediplomeerd schaaktrainer Karel van Delft geeft 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 en 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://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop
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 ook 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


 

 
 

Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar 
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat informatie over schaakdidactiek, wetenschap en 
special needs groepen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken   
Het boek is nu alleen nog als ebook verkrijgbaar via Karel van Delft, karel@kvdc.nl  (10,90 euro) 
Het boek verschijnt februari 2021 in een vernieuwde versie in het Engels bij New In Chess.  
 

 

 
 

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.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
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 trainingsdeelnemers. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Zoom 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. 

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


Kalender en sites     
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB: www.twitch.tv/schaakbond 
KNSB YouTube: www.youtube.com/user/Schaakbond 
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender   
KNSB trainersplatform https://schaakbond.nl/schakers/trainersplatform  
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
Bijzondere dagen en vakanties:  http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html 
 
Vakantierooster 2020-2021 (De Zevensprong. Meeste data ook voor andere scholen midden-Nederland) 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 
Paasmaandag 5 april 2021 
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021 
Pinkstermaandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

 
 
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 activiteitenoverzicht en een blog met foto’s en kort nieuws. 
www.schaakweek.nl  
In vakanties is er een online school, de meest recente was de de Kerstschool.  
De volgende is de Winterschool 2021: 15 t/m 19 en 22 t/m 26 februari. 

 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
http://www.twitch.tv/schaakbond
http://www.youtube.com/user/Schaakbond
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https://schaakbond.nl/schakers/trainersplatform
http://www.jeugdschaak.nl/
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http://www.osbo.nl/kalender
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 eFXO partijanalyses www.youtube.com/c/schaakstad  
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 
Sporten met een beperking  www.unieksporten.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 
Twitter #SometimesTwoWillDo 
 
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 
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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 
www.unieksporten.nl/sportaanbieder/6527/schaakacademie-apeldoorn/10103/schaken  
 
Sportraad Apeldoorn 
www.sportraad.nl 
Sportraad Apeldoorn Facebook 

 
Computerschaak 
Zie links www.schaaktalent.nl databank 
Leela Chess Zero: https://lczero.org  
Stockfish: https://stockfishchess.org  
 
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 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Endgame_tablebase  
 
Eindspelstudies 
ARVES www.arves.org 
YACPDB www.yacpdb.org 
IM Michael Pasman: www.chesspm.com 
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com 
Harold van der Heijden www.hhdbvi.nl  
 
Fotografie 
https://lennartootes.com 
www.instagram.com/lennartootes  
www.jadoube.nl/tag/fred-lucas   
Gratis schaakfoto’s 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 
www.pexels.com 
 
Internationale organisaties, FIDE, ECU 
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  
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de 
Probleemblad www.probleemblad.nl  
Britisch Chess Problem Society http://theproblemist.org/bcps.pl  
YACPDB www.yacpdb.org 
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Sites met links 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites  
 
Tactiek 
ChessPuzzle.net https://chesspuzzle.net 
 
Tim Krabbé 
AD magazine https://timkr.home.xs4all.nl/admag  
Chess Curiosities https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html 
Master Jacobson https://timkr.home.xs4all.nl/text/jacobson.htm 
Site Krabbé https://timkr.home.xs4all.nl/tim.html 
 
Toernooien 
http://chess-results.com 
 
Wetenschap 
www.chess-science.com 
ResearchGate:  www.researchgate.net/search 
Sage Journals: http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice  
Science Direct: www.sciencedirect.com 
Narcis:  www.narcis.nl 
Internet Archives: https://archive.org 
Chess Notes Edward Winter:  www.chesshistory.com/winter 
Rob VALKENEERS  
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf  
PNAS www.pnas.org  bijvoorbeeld www.pnas.org/content/116/37/18363  
 
Woordenlijst – glossary 
Schaaktermen https://chess24.com/en/read/glossary/tabiya  
Glossary of Chess https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chess 
Education reform https://www.edglossary.org/differentiation 
Education terms Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_education_terms  
Instructional strategies: http://www.beesburg.com/edtools/glossary.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  
https://schaakblog.nl Michel Hoetmer 
www.schakers.info  
Schaakcentrum Sterk Spel www.sterkspel.nl 
IM Willy Hendriks www.movefirstthinklater.com  
Voor beginners: Ilona Woestenburg  www.youtube.com/channel/UCZWy_3nFi4O_pUk2HnVWJ3g  
demobord op usb-stick www.chesser.nl  
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Engels 
The World Federation for Chess Composition (WFCC) www.wfcc.ch  
Bill Wall’s Chess Page http://billwall.phpwebhosting.com 
www.chess-poster.com  
PODCAST Eric van Reem Let’s talk about chess  
https://letscast.fm/sites/let-s-talk-about-chess-753d92ea  
https://twitter.com/NewInChess  
https://2700chess.com  
GM Anish Giri YouTube Canal https://www.youtube.com/c/AnishGiriOfficial/featured 
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 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 
Matthew Sadler https://matthewsadler.me.uk 
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk 
Chessmatec: www.chessmatec.com en www.youtube.com/channel/UCMeFgY3GpvFWlSwCJkAfWqQ  
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  
www.spraggettonchess.com  
www.thechessdrum.net  
www.playmagnusgroup.com 
 
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  
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http://www.chess.com/
http://www.chess.com/tv
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
https://www.youtube.com/c/GameChangerChess
http://www.chessbase.com/
http://www.susendian.nl/chessbase15
https://live.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
http://www.twitch.tv/chessbaselive
https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos
http://en.playchess.com/
http://play.chessbase.com/
https://live.followchess.com/
https://chessbase.in/
https://videos.chessbase.com/index
https://www.apronus.com/chess
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://www.chess.co.uk/
http://chesstempo.com/
http://susanpolgar.blogspot.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.chessable.com/
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com/
https://www.chess-site.com/
https://matthewsadler.me.uk/
https://www.4ncl.co.uk/
http://www.chessmatec.com/
http://www.youtube.com/channel/UCMeFgY3GpvFWlSwCJkAfWqQ
https://www.iccf.com/
http://www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA
https://www.jugamusica.com/
http://www.chesstech.org/
https://ruchess.ru/en
https://new.uschess.org/home/
http://www.spraggettonchess.com/
http://www.thechessdrum.net/
http://www.playmagnusgroup.com/
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl


 
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 
PODCAST Schachgeflüster: YouTube kanaal Schachgeflüster en www.schachgefluester.de  
GRENKE Chess Kids YouTube cursus in het Duits met GM Sebastian Siebrecht: 
www.youtube.com/channel/UCwRdqoBHW7zsDdWpUkndfvw en https://faszinationschach.de 
 
Frankrijk 
https://www.chess-and-strategy.com  
 
Hongarije 
Global Chess Festival  http://www.globalchessfestival.com 
First Saturday www.firstsaturday.hu  
 
Italië 
http://www.scacchiascuola.it 
 
Rusland 
https://ruchess.ru en https://ruchess.ru/en  
 
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
https://psichess.com/psichess (schaken en psychologie) 
FM Leontxo Garcia https://twitter.com/leontxogarcia  
 
Thailand 
IWICA https://iwica.com 
 
Zuid-Afrika 
www.minichess.co.za 
www.twitch.tv/CalvinKlaasenchess 
www.thechessdrum.net/blog/2020/12/26/bouah-recounts-s-african-history-in-new-book 
 
LinkedIn groepen 
Chess players https://www.linkedin.com/groups/95180 
Chess4Life https://www.linkedin.com/groups/1665137 
Chess Players Guild https://www.linkedin.com/groups/1345607 
Scholastic Chess https://www.linkedin.com/groups/2058048 
 
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) 
www.raindroptime.com  
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https://schachtraining.de/
https://chess.mulder.at/
https://www.youtube.com/channel/UC-szTQhGewC-Rflo5stTEHg
http://www.schachgefluester.de/
http://www.youtube.com/channel/UCwRdqoBHW7zsDdWpUkndfvw
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https://ruchess.ru/en
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
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https://iwica.com/
http://www.minichess.co.za/
http://www.twitch.tv/CalvinKlaasenchess
http://www.thechessdrum.net/blog/2020/12/26/bouah-recounts-s-african-history-in-new-book
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https://www.linkedin.com/groups/1665137
https://www.linkedin.com/groups/1345607/
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http://www.raindroptime.com/


www.lobbes.nl/zoek/schaken/all 
https://schaakkoning.nl/schaak-cadeaus 
www.bol.com/nl/s/?searchtext=schaken 
www.kossiesdesign.nl/schaken  
https://solow.nl/winkel/schaakbord-glas-luxe-medium 
www.schaakprijzen.nl 
https://thinkerspublishing.com  

http://www.lobbes.nl/zoek/schaken/all
https://schaakkoning.nl/schaak-cadeaus
http://www.bol.com/nl/s/?searchtext=schaken
http://www.kossiesdesign.nl/schaken
https://solow.nl/winkel/schaakbord-glas-luxe-medium
http://www.schaakprijzen.nl/
https://thinkerspublishing.com/

