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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 159 
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  
Ook via Zoom privé trainingen mogelijk voor individuen en kleine groepjes. 

 

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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6…e5 is weinig gespeeld. Wil Jorden van Foreest zijn tegenstander verrassen? 
Vergelijk Sun Tzu The Art of War https://nl.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu en www.youtube.com/watch?v=Hz4FNBj1APA  
Die ideeën kun je als leraar eenvoudig uitleggen.  
 

 
Activiteit boven materiaal. 
 

 
Onderlinge partij Hidde – Mika. Analyse: Na …Lxf2, Kxf2 volgt …Pg4 met damewinst. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
http://www.youtube.com/watch?v=Hz4FNBj1APA


 
Caruana wijkt als eerste af van de openingentheorie.  

 

     
SWP: Standaard Winst Positie, die wil je bereiken.                     Sleutelvelden: als wit daar zijn koning krijgt, wint hij. 
 

 
Giri speelt 14. b4. Pakt velden a5 en c5 en verjaagt paard. Nadeel kan zijn dat achtergebleven pion c3 zwak wordt. 
Schaken is (net als het leven) een spel van mogelijkheden en beperkingen. Je probeert met zetten te bereiken dat de 
voordelen groter zijn dan de nadelen. Dat kan op een tactische en/of een strategische manier.  

 



 
Probleem achtergebleven pion opheffen zie ook Karel van Delft – Armen Hachijan: https://lichess.org/study/yqWlNf7Z 
Niet alleen aantal aanvallers en verdedigers speelt een rol, ook de waarde van de stukken. 

 

 
Privé les met Tony. Giri wint via Torenoffer. 
 

 
Privé les met Vittorio en zijn kat. Partij van Euwe naspelen. Leerling speelt altijd de stukken van de winnende partij. 

https://lichess.org/study/yqWlNf7Z


Schaakschool Het Bolwerk: Live Tata volgen en partijthema’s bespreken 
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. 
Er zijn ook individuele lessen. 
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl  
Groepjes B en C online, A uitgesteld tot nader bericht. 
 
Groep B lesverslag 27 januari 2021 

- Idee Twitch en Lichess toernooi of simultaan besproken 
- Tata site, Chess24 en Lichess: partijen live besproken 
- Onderling partijen via Lichess spelen + analyse 
- Tutor 3 SWP bereiken via sleutelvelden 
- Lichess Puzzle rush en overzicht puzzle thema’s  

 
Groep C lesverslag 27 januari 2021 

- Twitch schaken bekeken 
- Tata Steel Chess Tournament live partijen 
- Thema achtergebleven pion  
- Lichess Puzzle rush en thema’s  
- Strategisch denken en schaken (via PP-presentatie Karel voor energiebedrijf Engie) 

 
 

 
Ontdekt door Hidde in Lichess: Puzzle Storm, zoveel mogelijk oplossen in drie minuten. 
 

 
Fout gemaakte opgaven kun je overdoen. Dus direct feedback. 
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Links onder op de homepage staat informatie over Lichess. 

 
Nieuwe trainingsonderdelen Lichess 
Lichess heeft nieuwe trainingsonderdelen op de gratis site gezet. 
Een puzzle rush: binnen drie minuten zoveel mogelijk combinaties oplossen 
Een mix van trainingsoefeningen rond allerlei thema’s. 
Puzzle thema’s: https://lichess.org/training/themes 
Puzzle rush: https://lichess.org/storm 
Puzzle rush game rules: https://lichess.org/page/storm 
 

 
 
Schaakles senioren: niet doorgegaan door KPN storing 
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
Training ging 27 januari niet door. Als de KPN storing heeft, kun je niet Zoomen.  
Naast groepslessen zijn ook privélessen via Zoom mogelijk. 
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Schaakweek Winterschool 2021: jeugdtrainingen en Lichess Arena’s voor iedereen 
door Merijn van Delft 

Stichting Schaakweek organiseert in de krokusvakantie twee weken lang Schaakweek Winterschool 
voor jeugd t/m 18 jaar op alle niveaus. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess en Twitch. 
Zie ook lichess.org/team/winterschool 
Week 1: 15-19 februari 
Week 2: 22-26 februari 
 
Je kunt je inschrijven per week. Deelname kost 125 euro per week. Als je interesse hebt om mee te 
doen, kun je ons mailen via merijn@schaakweek.nl of nico@schaakweek.nl. 
De interactieve lessen zijn zoals gebruikelijk van 13:00-17:00 uur (met tussendoor pauzes). Centraal 
in de lessen staat, naast nieuwe dingen leren, plezier in het schaken en zelf dingen uitproberen. 
 
We doen per week drie toernooitjes: op maandag, woensdag (bijzondere schaakvariant) en vrijdag, 
steeds 19.00-20.30 uur. De toernooitjes zijn open voor iedereen, jong en oud! Ieder toernooitje 
streamen we op twitch.tv/schaakweek 
 
De lessen worden gegeven door IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft.  
Ook plannen we weer twee ouderavonden met coaching expert Karel van Delft. 

We doen twee warming-up toernooitjes: 
Toernooi 1 (woensdag 3 februari): https://lichess.org/tournament/fW53Ryqk 
Toernooi 2 (woensdag 10 februari): https://lichess.org/tournament/sk3cAFFz  
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Roeland Pruijssers – Sandro Mareco 48. h4.                                                   GM Roeland Pruijssers (foto Ed van der Meulen) 

   

GM Roeland Pruijssers wint online toernooi Guatemala 
door GM Roeland Pruijssers  
Voor je volgende nieuwsbrief: Ik heb gisteren (23 januari 2021) meegedaan aan een online invitatie 
rapid toernooi van een schaakclub in Guatemala. Hier is een link van de eindstanden:  
https://www.chess.com/tournament/live/internacional-rpido-club-caissa-guatemala-2001902 
Speeltempo was 15m + 10s, 7 rondes totaal. Ilja Zaragatski deed ook mee. 
Een mooi moment was zet 48.h4 in mijn partij tegen Sandro Mareco. Na die zet wist ik zeker dat ik 
het toernooi ging winnen.  

= Gameviewer partijen Roeland Pruijssers Guatemala 23 januari 2021  
 
= De partijen zijn ook na te spelen via www.chess.com/member/roelandpruijssers  
 
 

 

https://www.chess.com/tournament/live/internacional-rpido-club-caissa-guatemala-2001902
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=2Lj89wcP+eOu8rARBIAxIx63/2KVLTONqFCMTgeYvKJXlv77mxPRGpX7JG3XuYKz
http://www.chess.com/member/roelandpruijssers


 
ChessBase database: Kennelijk is Carlsen gauw uit zijn theorie. Hij heeft hier althans weinig partijen mee gespeeld.  
Even gecheckt per mail bij IM Merijn van Delft. Reactie: Klopt Carlsen zit te freestylen! 

 

 
GM Esipenko speelt bajonet g4. 

 

 
Opbouwen openingsrepertoire GM Sipke Ernst: www.schaaktalent.nl/index.php/jsg 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/jsg


 
Lichess bord draaien. Dan kun je beter vanuit perspectief van je favoriet kijken.  
Als spelers snel uit theorie zijn kan dat verschillende dingen betekenen. Bijv. sterkere speler wil voorkomen dat 
tegenstander op theoretische kennis leunt. Of zwakkere speler wijkt van theorie af om sterkere speler met zijn 
voorbereiding te verrassen.  
In Lichess kun je ook eerdere ronden terugvinden en dan varianten bekijken en zelf uitspelen. 
 

Openingen bestuderen tijdens Tata toernooi: Waar is Carlsen mee bezig? 
Jeroen Saedt en Karel van Delft bekeken tijdens ronde 8 van het Tata toernooi naar de openingen 
van spelers. Daarvoor zijn diverse hulpmiddelen. Je kunt Chessbase raadplegen en via Lichess.org 
patijen volgen en het openingenboek bekijken. Opmerkelijk was de partij Episenko – Carlsen 1-0. 
 
 

 
 

 
 

Schaakstad Apeldoorn in KNSB competitie en jeugdactiviteiten, met steun van Webmen 
Voor een overzicht van KNSB-data en jeugdtoernooien, zie bericht van IM Stefan Kuipers: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/12/13/webmen-sponsort-schaakstad-apeldoorn-in-knsb-
online-competitie 
KNSB online competitie en Webkids jeugdschaak Arena 30 januari terug te zien via: 
lichess.org/tournament/OT9zytuE (Webkids)  
www.twitch.tv/tricksonly (KNSB competitie). 
 
Marco Beerdsen bericht: 
Online Meesterklasse  
Stand: https://knsb.netstand.nl/scores/index/28 
Uitslagen Schaakstad Apeldoorn: https://knsb.netstand.nl/teams/view/2672 
Uitzending van Stefan Kuipers: https://www.twitch.tv/tricksonly  (verdeeld over 3 videos) 
Partijen Daniël Fridman - Thomas Beerdsen  
https://www.chess.com/live/game/6395515481 
https://www.chess.com/live/game/6395719763 
 

 
Lichess Team Schaakstad Apeldoorn: https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn  
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Online instructiehoofdstuk voor leraren. Mikkel Nørgaard geeft toelichting aan Karel van Delft.  
Kinderen leren via spelletjes onder meer rekenen en wiskunde in combinatie met schaken.  
Hetzelfde geldt voor sociale, emotionele en cognitieve inzichten en vaardigheden.  
Met als doel empowerment: kinderen leren meer grip op zichzelf en hun omgeving te krijgen. 
 
 

 
Minigame van Dansk Skoleskak (Deens Schoolschaken). Iedere spelers zet schaakstukken met een bepaald aantal punten 
op zijn speelhelft. Dat kunnen er negen zijn (bijv. twee paarden en een loper of een toren en vier pionnen). Spelers  
kunnen niet zien wat de tegenstander neerzet en op welke velden dat gebeurt. Het aantal punten kan variëren.  

 

Oefenmodule Skoleskak. Kijk naar een schilderij van Kandinsky. Je krijgt een aantal stukken. Laat je inspireren door het 
schilderij en zet de stukken op een bord. Vertel waarom je de stukken op bepaalde velden zet (projectietest). 
 

Samenwerking Dansk Skoleskak en Schaakacademie Apeldoorn 
De organisatie Dansk Skoleskak (www.skoleskak.dk) begeleidt al meer dan een halve eeuw 
schoolschaken in Denemarken. Dat gebeurt door op een derde van de basisscholen de leerkrachten 
te coachen opdat ze zelf schaakles kunnen geven.  

http://www.skoleskak.dk/


De samenwerking tussen Dansk Skoleskak en Schaakacademie Apeldoorn bestaat uit het uitwisselen 
van informatie en inspirerende gedachtenwisselingen. Dat gebeurt onder meer over ‘special needs’ 
groepen, kinderen met een lichamelijke of psychische beperking. 
 
Over samenwerking Schaakacademie Apeldoorn en Dansk Skoleskak zie ook nieuwbrieven 74 en 129:  
nieuwsbrief 74 Schaakacademie Apeldoorn en nieuwsbrief 129 Schaakacademie Apeldoorn 
 

Schaken en autisme - Skoleskak heeft met de landelijke Deense autismeorganisatie voor hun 
magazine een themanummer over schaken en autisme gemaakt (oplage 12.000). 
In het magazine staat onder meer een verhaal van Karel van Delft over schaken en autisme.  
Zie www.schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish  
Het magazine kan ook als pdf gedownload worden, waardoor het met Google Translate te lezen is. 

 
Opleidingscoördinator Mikkel Nørgaard heeft onderstaande tekst geschreven over een groot jaarlijks 
jeugdevenement. Het evenement is live te volgen via internet. 

 
NATIONAL SCHOLASTIC CHESS DAY 2021 
 
In Denmark, ”Skolernes Skakdag” (= National Scholastic Chess Day) has been an annual national 
event since 2014. Growing steadily over the years, the event peaked in 2020 with 306 schools and 
more than 50.000 students aged 6 – 16. It is not exactly a tournament – although all the schools 
involved are invited to a tournament that takes place two months later each year – but rather more 
like a festival where the teachers decide on the precise program in their own school. 
 
This year, Covid-19 has forced the National Scholastic Chess Day to move online. Not exactly the 
same experience, but it is expected to be fun none the less. 200 schools and 30.000 students are 
expected to attend on live.skoleskak.dk on February 12th. 
 
The event will feature an online stream/broadcast via Twitch on https://live.skoleskak.dk/live  
 
It will be hosted by Sofie Østergaard, a Danish tv-personality who will be visited in “Studio 1” by 
interesting guests with insights into chess and mental health, memory and educational benefits of 
the game. 
 
Co-host operating from “Studio 2” will be Ellen Fredericia Nilssen, the strongest female player in 
Denmark. She will be commenting on the Lichess Arena-tournament that is running for all the 
students involved throughout the day. Sharing her best tips and tricks, Ellen is expected to be a 
massive hit with the pupils who log on to play as well as those who merely watch the Twitch-channel. 
 
The program for the day: 
8 – 9:  Concentration & focus with Mathias Obdrup, “Memory King” 
9 – 10:  Brain strategy & problem solving with Peter Mogensen, maths teacher 
10 – 11: Making friends with teacher Sandra Thulstrup 
11 – 12: The healty brain with brain expert Jon Wegener 
12 – 13: Inspiration with Mads Jacobsen, GS of Danish Scholastic Chess Federation 
 

         
Press fotos: https://rb.gy/grfg1g 
www.schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish 
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https://live.skoleskak.dk/live
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http://www.schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish


 
 

 
In ronde tien ging Caruana met 19…Pxg2 niet in op een stukoffer. 
 

 
 
Tata dagjournaal 20-20.30 uur 
Op www.twitch.tv/schaakbond presenteert IM Stefan Kuipers dagelijks een Tata dagjournaal.  
Je kunt de uitzendingen ook later terugkijken.  

 

http://www.twitch.tv/schaakbond


 
GM Judith Polgar was ronde 12 in de uitzending bij www.chess24. Ze is educatie ambassadeur bij de Play  
Magnus groep: Tata Steel Masters | Round 12 | Jan Gustafsson, Peter Leko & Lawrence Trent - YouTube 

 

 
Drama in het eindspel. Van straalgewonnen naar remise. 

 

 
Engels commentaar op https://www.twitch.tv/alirezafirouzja 

 

 
GM Max Warmerdam secondant van GM Jorden van Foreest:  www.youtube.com/watch?v=7PI3GXTndk0 
Zie ook artikel over de toegevoegde rol van secondanten 

 
Tata Steel Chess Tournament 2021 
https://tatasteelchess.com of www.chess24.com (Watch) of www.lichess.org (Kijken, uitzendingen) 
De laatste ronde is zondag 31 januari.  
GM Anish Giri staat een half punt voor, maar alles is nog mogelijk.  
 

http://www.chess24/
https://www.youtube.com/watch?v=pYQYDLgwxIM
https://www.twitch.tv/alirezafirouzja
http://www.youtube.com/watch?v=7PI3GXTndk0
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/53-de-toegevoegde-waarde-van-secondanten
https://tatasteelchess.com/
http://www.chess24.com/
http://www.lichess.org/


 
Schaakleraar Niels van der Mark houdt voor leerlingen schaaktoernooitjes op Twitch. Zie Schaakelaar uitzending Twitch: 
www.twitch.tv/schaakelaar. Woensdag 3 februari zendt hij vanaf 14.30 het schoolschaaktoernooi van Doetinchem uit. 

 

Lichess toernooitjes live uitzenden 
door Niels van der Mark (nielsvdmark@gmail.com)  
 
Op het moment worden er veel online toernooitjes op Lichess georganiseerd, met name voor de 
jeugd, aangezien we even niet fysiek kunnen schaken.  Een leuke aanvulling kan zijn om die 
toernooitjes ook live, met commentaar, uit te zenden.  
 
Op die manier kunnen belangstellenden, denk aan ouders, clubgenoten, overige jeugd, de 
verrichtingen van de spelers volgen. Zo ga ik woensdag 3 februari het schoolschaakkampioenschap 
van Doetinchem uitzenden en kunnen leerkrachten, ouders en andere leerlingen toch nog de 
verrichtingen van hun school volgen.  
Daarnaast is het een mooie promotie van de schaaksport en kan het wervend werken. 
 
Om dit te doen heb je 3 dingen nodig 

1. Je online schaaktoernooi 

2. Software op je pc om het vorm te geven en uit te zenden 

3. Een account op Twitch om uit te zenden. 

Hieronder staan de stappen kort uitgelegd. Het werken met de software en Twitch moet je zelf 
vervolgens een beetje uitzoeken. Mocht er veel belangstelling voor zijn, dan is het organiseren van 
een online workshop mogelijk een optie.  
 

1. Een online schaaktoernooi 

Dat kan op verschillende platforms, maar Lichess werkt wel het prettigst wat mij betreft en is ook 

relatief eenvoudig. Ik ga daar niet teveel over zeggen hier. Het is voor de meeste wel bekend en 

anders een leuk apart onderwerp voor een online workshop. 

 

2. Software om uit te zenden 

Ik gebruik de gratis software OBS (https://obsproject.com/download) die ook door veel gamers 

wordt gebruikt die hun verrichtingen live uitzenden. In OBS creëer je het beeld dat je uit wilt zenden. 

Je maakt een achtergrond, vervolgens het scherm dat je uit wilt zenden en je kunt er een 

camerabeeld aan toevoegen, afbeeldingen etc. Zo maak je het hele plaatje op dat je uit wilt zenden. 

 

http://www.twitch.tv/schaakelaar
mailto:nielsvdmark@gmail.com
https://obsproject.com/download


 
 
Je kunt verschillende scenes klaarzetten. Zo heb ik er eentje voor Lichess, maar ook een pauzescherm 
en een scene met het schaakbord van Chesser om lessen te geven (www.chesser.nl) 
 

3. Een account op Twitch 

Op de website  https://twitch.tv kun je vervolgens je toernooi uitzenden. Sowieso een leuke site om 

eens te bekijken, tegenwoordig zijn er ook veel schakers die hier uitzenden. Het Tatasteel toernooi 

wordt bijvoorbeeld ook via Twitch uit gezonden. Je maakt hier een account aan (ook gratis) en 

vervolgens koppel je in OBS het programma aan je account. Nu staat alles klaar om live uit zenden. In 

Twitch kunnen de kijkers niet alleen meekijken, maar ook actief deelnemen aan de chat. Daarnaast 

kun je ook een soort programmagids instellen, zodat volgers kunnen zien wanneer je volgende 

uitzendingen zijn. Dat is met name voor terugkerende toernooitjes handig. Je kunt instellen dat 

uitzendingen nog 2 weken zichtbaar zijn, maar je kunt ze ook downloaden en vervolgens in YouTube 

uploaden.  

Het is even puzzelen en uitzoeken hoe alles mooi werkt, maar troost je, het is mij ook gelukt en ik 
ben niet echt heel handig als het om software en ICT-knutselen gaat. Om een indruk te krijgen hoe 
zo’n uitzending eruit ziet kun je even kijken op https://www.twitch.tv/schaakelaar Daar staan de 
uitzendingen van de afgelopen week nog en ga ik a.s. woensdag dus het online schoolschaaktoernooi 
van Doetinchem uitzenden. 
 

 

www.chesser.nl  

http://www.chesser.nl/
https://twitch.tv/
https://www.twitch.tv/schaakelaar
http://www.chesser.nl/


 
 
Quote GM Andrey Esipenko: ‘I just played very logical.’ 
Na overwinning in Tata toernooi op GM Magnus Carlsen. 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tata-steel-masters-2021/8/1/1 
Interview Tata site: https://tatasteelchess.com/video/andrey-esipenko-post-round-8-interview  
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Esipenko  
Chessgames.com: https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=138628  
 
 

Divers nieuws 

 
 Leko, Gustafsson en Trent over Manuel Bosboom 
 Nederlandse editie First Rank 45 
 Experiment met meer teams in Lichess teamcompetitie en GC zondag indeling 
 Podcast Let’s talk about chess interview GM Vishy Anand 
 Podcast Let’s talk about chess interview GM Ivan Sokolov 
 Magnus Carlsen Discusses The Queen's Gambit Scene By Scene 
 ChessBase India interviewt GM Nihal Sarin 
 Streamen: GM Hikaru Nakamura aan top 
 Video NK VO 

 

 

 
 

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tata-steel-masters-2021/8/1/1
https://tatasteelchess.com/video/andrey-esipenko-post-round-8-interview
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Esipenko
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=138628


Leko, Gustafsson en Trent over Manuel Bosboom 
Ronde: https://www.youtube.com/watch?v=kN4yrNJ4lfw Check van 1uur15min tot 1uur22min 
Begin gesprek over Bosboom: https://youtu.be/kN4yrNJ4lfw?t=4630 
GM Jan Gustafsson (Gusti), die voor Schaakstad Apeldoorn heeft gespeeld, laat horen dat hij de 
Nederlandse taal redelijk beheerst.  
GM Peter Leko vertelt hoe hij van IM Manuel Bosboom heeft verloren.  
IM Herman Grooten heeft deze partij beschreven met gameviewer op Schaaksite: 
https://www.schaaksite.nl/2014/09/14/manuel-bosboom-verrast-peter-leko 
De mannen riepen Bosbooms winst op voormalig wereldkampioen GM Garry Kasparov in een 
snelschaakpartij in de herinnering: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1359341 
 

 

 
 

Nederlandse editie First Rank 45 
https://mailchi.mp/bcf1a1c6c4ed/de-stilte-voor-de-storm?e=4d5c876b14 
 

 

 

   
Experiment met meer teams in Lichess teamcompetitie en GC zondag indeling 
Govert Pellikaan meldde dat hij tijdens het indelen van de nieuwe zondag battles op Lichess plots 
meer dan 10 teams kon indelen in dezelfde battle. Afgelopen donderdag 28 januari experimenteerde 
hij met alle geïnteresseerde teams in één battle: lichess.org/tournament/MBoqp26z 
 
Pellikaan meldt desgevraagd over het experiment: ‘Zeer geslaagd. Maar het concept met promotie 
en degradatie maakt de zondag spannend. Dit is meer een kort schaakfeestje tussendoor. 
Komende week donderdag 4 februari van 20:00 - 21:30 wil ik weer deze grote battle houden. En dan 
de animo voor een wekelijks gebeuren peilen. Bijvoorbeeld op vrijdag, Donderdag zou kunnen als 
veel teams daar een voorkeur voor hebben.’ 
Link voor 4 februari: https://lichess.org/tournament/fjpfVyH2 
 
Wie mee wil doen, moet lid zijn van een team. Dat kan door je bij een team aan te melden.  
Bijvoorbeeld bij Schaakstad Apeldoorn, zie https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn 
Lid worden van een team: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team 
Meer Lichess info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien-en-lichess 
 
De indeling voor zondag 31 jan:  
GC: lichess.org/tournament/QbLPvhNC  
1e: lichess.org/tournament/PkvgYXk6  
2e: lichess.org/tournament/9lBMs2H9  
3e: lichess.org/tournament/HxvRplbz 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kN4yrNJ4lfw
https://youtu.be/kN4yrNJ4lfw?t=4630
https://www.schaaksite.nl/2014/09/14/manuel-bosboom-verrast-peter-leko
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1359341
https://mailchi.mp/bcf1a1c6c4ed/de-stilte-voor-de-storm?e=4d5c876b14
https://lichess.org/tournament/MBoqp26z
https://lichess.org/tournament/fjpfVyH2
https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien-en-lichess
https://lichess.org/tournament/QbLPvhNC
https://lichess.org/tournament/PkvgYXk6
https://lichess.org/tournament/9lBMs2H9
https://lichess.org/tournament/HxvRplbz


 

 
 

Podcast Let’s talk about chess interview GM Vishy Anand 
Interviewer Eric van Reem is goed bezig: 
https://lets-talk-about-chess.letscast.fm/episode/18-wijk-aan-zee-storytellers-2-gm-vishy-anand 
Er zijn ook podcasts met o.a. GM Loek van Wely en GM Ivan Sokolov. 
 

 

 
 

Magnus Carlsen Discusses The Queen's Gambit Scene By Scene 
https://www.youtube.com/watch?v=TMzbowv5aXQ 
 

 

 
 

ChessBase India interviewt GM Nihal Sarin 
www.youtube.com/watch?v=ZPHhkMryiOw&feature=youtu.be 

https://lets-talk-about-chess.letscast.fm/episode/18-wijk-aan-zee-storytellers-2-gm-vishy-anand
https://www.youtube.com/watch?v=TMzbowv5aXQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZPHhkMryiOw&feature=youtu.be


 

 
 

Streamen: GM Hikaru Nakamura aan top 
De Amerikaanse topschaker GM Hikaru Nakamura streamt veelvuldig. 
Zie https://www.twitch.tv/GMHikaru  
Voor een overzicht van streamers zie https://pogchess.com 
Bij diverse streamers kost het geld om terug te kijken, maar is live gratis. 
 

 

 
 
Video NK VO 
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/bekijk-de-video-van-het-nk-vo-2021 

 
 

Training 

 
 Schachecke.de 
 Twitch uitzendingen van Chess24 
 New In Chess: Vote for the Yearbook Novelty 2020 
 GM Matthew Sadler analyseert blunder Leela Zero 
 Carlsen Cool Combo’s 
 Stepping Stones 
 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’ 

https://www.twitch.tv/GMHikaru
https://pogchess.com/
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/nieuws/bekijk-de-video-van-het-nk-vo-2021


 

Schachecke.de 
www.schachecke.de 
 

 

 
 

Twitch uitzendingen van Chess24 
Chess24.com heeft vaak Twitch uitzendingen, zoals bijvoorbeeld een simultaan met GM Ding Liren. 
www.twitch.tv/chess24 
 

 

 
New In Chess: Vote for the Yearbook Novelty 2020 
https://mailchi.mp/newinchess/vote-28-01-2021?e=ef33899c91 

http://www.schachecke.de/
http://www.twitch.tv/chess24
https://mailchi.mp/newinchess/vote-28-01-2021?e=ef33899c91


 

 
 

GM Matthew Sadler analyseert blunder Leela Zero 
https://twitter.com/gmmds/status/1354528180653219840 
https://matthewsadler.me.uk/the-middlegame/anatomy-of-a-blunder 
https://github.com/fohristiwhirl/nibbler 
 

 

 
 

Carlsen Cool Combo’s 
Verzameling van vijftien combinaties van GM Magnus Carlsen. Met links naar partijen en video’s. 
https://lichess.org/study/IayPONa1 
 

 

       
Kramnik – Aronian, London 2013: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1713232 

 

Stepping Stones 
‘One of the best ideas I ever came across in chess literature was Jonathan Tisdall’s idea of Stepping 
Stones presented in his only chess book, Improve Your Chess Now! Like most other great ideas in 
chess literature, it is a verbalisation of something strong players were already doing. But rather than 
being something that you can just come across while training/playing and start using some of the 
time randomly, putting it on the page makes it something simple and concrete that you can train. 
The basic idea is that you find out which positions you need to pay extra attention to in your 
calculation, and fix the position in your head so that you can approach it in the same way you 
approach the initial position.’ 
Lees verder in column GM Jacob Aagaard: http://www.qualitychess.co.uk/blog/2254  
 
Zie ook: www.qualitychess.co.uk/blog/category/jacob-aagaards-training-tips 
Podcast Interviews met GM Jonathan Tisdall: 
https://lets-talk-about-chess.letscast.fm/episode/4-gm-jonathan-tisdall-part-1 
https://lets-talk-about-chess.letscast.fm/episode/5-gm-jonathan-tisdall-part-2  

https://twitter.com/gmmds/status/1354528180653219840
https://matthewsadler.me.uk/the-middlegame/anatomy-of-a-blunder
https://github.com/fohristiwhirl/nibbler
https://lichess.org/study/IayPONa1
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1713232
http://www.qualitychess.co.uk/blog/2254
http://www.qualitychess.co.uk/blog/category/jacob-aagaards-training-tips
https://lets-talk-about-chess.letscast.fm/episode/4-gm-jonathan-tisdall-part-1
https://lets-talk-about-chess.letscast.fm/episode/5-gm-jonathan-tisdall-part-2


 

 
 

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. 
Zie ook bijv. www.debestezet.nl/catalog/product_info.php?products_id=4854 
 

 

 
 
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. 

http://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://www.debestezet.nl/catalog/product_info.php?products_id=4854
https://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop


 

 
 

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  
 

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. 
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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 
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Niels van der Mark  
Twitch kanaal Schaakelaar  https://www.twitch.tv/schaakelaar 
 
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 
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  
 
 
Lichess 
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www.lichess.org 
https://lichess.org/about  
https://lichess.org/contact#help-root 
https://lichess.org/forum 
contact@lichess.org 
https://twitter.com/lichess 
https://www.twitch.tv/lichessdotorg 
 
Podcast 
Eric van Reem Let’s talk about chess  
https://letscast.fm/sites/let-s-talk-about-chess-753d92ea  
Schachgeflüster: YouTube kanaal Schachgeflüster en www.schachgefluester.de  
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de 
Probleemblad www.probleemblad.nl  
Britisch Chess Problem Society http://theproblemist.org/bcps.pl  
YACPDB www.yacpdb.org 
 
Ratingcalculators 
https://ratings.fide.com/calculators.phtml 
 
Schaakprogramma’s 
Fred Mellender’s Home Page https://sites.google.com/site/fredm 
 
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 
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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  
 
Engels 
The World Federation for Chess Composition (WFCC) www.wfcc.ch  
Bill Wall’s Chess Page http://billwall.phpwebhosting.com 
www.chess-poster.com  
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 
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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 
Agadmator twitter https://twitter.com/agadmator  
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 
PowerPlayChess Daniel King www.youtube.com/user/PowerPlayChess 
Lichess www.lichess.org 
Twitch.tv https://www.twitch.tv zoekterm chess 
LinkedIn Chess Instructors https://www.linkedin.com/groups/2636652 
Chess Lifestyle www.youtube.com/c/ChessLifestyle 
ChessEdu www.chessedu.org/resources (artikelen) 
  
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  
 
Denemarken 
https://skoleskak.dk 
https://www.facebook.com/skoleskak/videos 
 
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 
GRENKE Chess Kids YouTube cursus in het Duits met GM Sebastian Siebrecht: 
www.youtube.com/channel/UCwRdqoBHW7zsDdWpUkndfvw en https://faszinationschach.de 
Schachecke www.schachecke.de 
 
Frankrijk 
https://www.chess-and-strategy.com  
 
Hongarije 
Global Chess Festival  http://www.globalchessfestival.com 
First Saturday www.firstsaturday.hu  
 
Italië 
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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  
https://www.olimpiachessacademia.com/64-ejercicios-de-ajedrez-y-matematicas-para-las-escuelas  
 
Thailand 
IWICA https://iwica.com 
 
USA  
https://grandmastermac.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 
https://kznchessacademy.org 
 
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  
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  
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