Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 163 – 27 februari 2021
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

MuConsult Apeldoorn Nederlands kampioen online. IM Thomas Beerdsen 16 uit 18. (foto Marco Beerdsen)
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 163
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 - diverse activiteiten nu online
Schaakschool Het Bolwerk
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Lessen onder schooltijd op scholen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
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 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’
en 18 modulen training ‘Schaaktalent’ 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.

Apeldoorn Nederlands kampioen online. Tom geen tegenstander, titel na 1 seconde al binnen.
https://www.chess.com/live#tm=585613

Bord 1 speler IM Thomas Beerdsen scoorde 16 uit 18
Partijen in gameviewer: Partijen IM Thomas Beerdsen KNSB online

MuConsult Apeldoorn online kampioen van Nederland
door Erik Smit
Het eerste team van MuConsult Apeldoorn heeft zaterdag 27 februari met overmacht het 1e
Nederlands kampioenschap online schaken voor clubteams gewonnen, en mag zich daarmee de
eerste officieuze online clubkampioen van Nederland noemen.
De KNSB online competitie is een nieuw format ter vervanging van de reguliere competitie, die werd
stilgelegd vanwege de landelijke corona-maatregelen. De online competitie - die in december van
start ging - was een groot succes, waarbij veel sterke Meesterklasse-teams meedongen naar de titel.
Het Apeldoornse team werd voor deze gelegenheid mede gesponsord door het jonge Apeldoornse
techbedrijf Webmen, dat voor iedere speeldag een spektakelprijs in het leven had geroepen. Als
tegenprestatie werd er voor de Apeldoornse jeugd voorafgaand aan een competitieronde een online
schaaktoernooi georganiseerd en kregen de collega’s van Webmen een aantal online coaching
sessies van een Apeldoornse meester.
Daarnaast werden de competitiewedstrijden op de dag zelf live gestreamd en besproken door de
Apeldoornse captain, zodat deze te volgen waren voor de “Webmannen” en de Apeldoornse
jeugdschakers. Deze unieke samenwerking bleek een goede inspiratiebron, en de Apeldoornse
schakers gingen de eerste twee speeldagen voortvarend uit de startblokken met vier klinkende
overwinningen.
De derde speeldag werden de concurrenten HMC uit Den Bosch (overwinning) en Sas van Gent
(gelijkspel) geneutraliseerd. Alleen het Leidse LSG kon nog volgen, maar stond inmiddels veel
bordpunten achter. Teamcaptain Stefan Kuipers trok de teugels even strak aan voor het
kampioensduel met de Leidenaren. Apeldoorn trad aan in de sterkst mogelijke opstelling en een
klinkende overwinning was het resultaat. Ook Kennemer Combinatie - met grootmeester Loek van
Wely in de gelederen - werd met grote cijfers gedeclasseerd. Hiermee kon het kampioenschap de
Apeldoorners eigenlijk niet meer ontgaan en was de laatste ronde tegen Krimpen aan de IJssel een
formaliteit.
Kopman Thomas Beerdsen van de Apeldoorners bleek onverslaanbaar in het snelle online format en
wist zijn duels met grootmeesters Loek van Wely, Jan Smeets en Daniel Fridman allemaal winnend af
te sluiten. In totaal scoorde hij 16 uit 18, een grandioze prestatie! De overige Apeldoornse spelers
scoorden ook allemaal meer dan verdienstelijk, waarmee het kampioenschap een echte
teamprestatie werd.
KNSB : www.schaakbond.nl
Schaakstad Apeldoorn : www.schaakstad-apeldoorn.nl
MuConsult : www.muconsult.nl
Webmen : www.webmen.nl
Eindstand : Eindstand en resultaten Meesterklasse KNSB
Terugblik IM Stefan Kuipers online competitie
IM Stefan Kuipers spreekt zondag 28 februari vanaf 20:00 uur na over de online competitie.
Dat doet hij op Twitch (https://www.twitch.tv/schaakbond) tijdens de Teambattles op Lichess
(https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles).
Te gast zijn Govert Pellikaan, de geestelijke vader van de teambattles, en Erik Biemans (de man
achter het NK Slow Bullet, en het NK Lightning Chess) te gast. Ze gaan praten over: voor- en nadelen
van de verschillende online competities en de online Bekercompetitie.
Tussendoor bespreekt Kuipers een aantal livepartijen tijdens de Teambattles.
KNSB Beker Online
Op 1 maart sluit de aanmelding voor de online bekercompetitie.
Informatie: https://schaakbond.nl/competitie/online-beker
Elke vereniging mag 1 team inschrijven en een team bestaat uit 4 spelers.

Simultaan GM Max Warmerdam jeugd Schaakstad Apeldoorn
Schaakstad Apeldoorn-speler GM Max Warmerdam gaf 25 januari een online Lichess simultaan aan
Apeldoornse jeugdspelers plus een enkele jeugdleider. Zie https://lichess.org/simul/vbh4ntKj om de
partijen na te spelen. Jeugdleider Maarten ter Bals won zijn partij.
Als je de engine aanzet (knop rechtsboven) analyseert de computer de zetten. Als je het
openingsboek aanvinkt, zie je openingstheorie en zetten van topspelers.
Max heeft de simultaan gestreamt op zijn twitchkanaal: https://www.twitch.tv/xamax2000.

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 schoonmaken
= 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: tips om thuis te schaken
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 nog niet mogelijk vanwege coronamaatregelen.
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 altijd een mailtje naar Karel van Delft sturen: karel@kvdc.nl
Twitch uitzendingen en online activiteiten voor schoolschakers
Schaakacademie Apeldoorn verzorgt binnenkort wekelijks gratis uitzendingen via Twitch.
In de uitzendingen zijn lessen, quizen, gasten, toernooitjes en simultaans via Lichess.org en meer.
De uitzendingen zijn op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Alle leerlingen en andere geïnteresseerden zijn welkom bij uitzendingen en activiteiten.
Zo houden we contact en hebben kinderen extra mogelijkheden om te leren en zich te ontspannen.
Nadere informatie volgt. Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/streamen

www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken

Levensles: twee dingen die niet kunnen combineren levert een oplossing op.

Kijken naar KNSB-webinar met GM Paul van der Sterren.

Silvan tijdens Zoom-les. Vader Frederik heeft op Marktplaats Raindrop chess gekocht.
Zie ook http://raindropchess.com

Dubbele aanval van IM Thomas Beerdsen tijdens finaleronde NK online.

Schaakschool Het Bolwerk: Leren van Paul van der Sterren en Raindrop spel op Markplaats
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. Op dit moment zijn de meeste lessen digitaal.
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
De groepjes van Het Bolwerk hadden deze week vakantie. Individuele trainingen gingen wel door.

Tijdens een partijbespreking voegt leraar Karel van Delft commentaar toe in een Lichess partij.

Schaakles senioren: Analyseren van eigen partijen en commentaar in woorden via Lichess
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Naast groepslessen zijn ook privélessen via Zoom mogelijk.
De training van de Bolwerk groep ging deze week niet door wegens vakantie. De volgende is 3 maart.
Er zijn ook online privélessen. Bovenstaande analyse is gemaakt tijdens een privéles, waar een eigen
partij van een duo werd besproken. Leraar Karel van Delft heeft commentaar toegevoegd tijdens de
bespreking. Zo’n partij kun je dan later weer bekijken en op een bord naspelen. In het commentaar
staan de essenties. Een leraar kan ideeën in woorden formuleren. Dan begrijp en onthoud je het
beter.
Het schaakdenken bestaat uit patroonherkenning, vuistregels (redeneren) en rekenen (als dit dan
dat), alsook een growth mindset (je best doen en genieten van wat je leert).

Training met IM Merijn van Delft

Training 22 februari 2021 met IM Nico Zwirs.

Training IM Merijn Delft simultaanbespreking. Van iedere partij één belangrijke les leren.
Les: Het heeft geen zin om op Herdersmat te spelen. Als het niet lukt, schoppen ze je dame weg. Kost veel zetten.
Je kunt beter eerst rustig je paarden en lopers ontwikkelen.

6e Winterschool Arena #CrHePJTK • lichess.org

Wat doe je als je te snel speelt? Gericht nadenken via GSSAP.

https://lichess.org/simul/NKXp8W8q simultaan Winterschool IM Merijn van Delft 26 februari 2021

https://lichess.org/simul/ISFWn1z8 simultaan Winterschool IM Nico Zwirs 26 februari 2021

Afsluitende Arena 99 deelnemers vrijdag 26 februari https://lichess.org/YZWF2oV3/black#81
Zoomen, toernooie spelen en Twitch uitzending volgen.

Winterschool succes met 25 leerlingen en veelvoud in toernooitjes
door IM Merijn van Delft
De Winterschool was weer een succes met in totaal 25 deelnemers aan de lessen en een veelvoud
daarvan aan toernooitjes in de avonden. Inmiddels hebben 50 kinderen aan een of meerdere
schaakweken meegedaan sinds de zomer. De volgende school is de Lenteschool van 3 t/m 7 mei.
Binnenkort meer daarover!

Mat van Anastasia
door IM Nico Zwirs
Deze stelling kwam op het bord in de simultaanpartij tussen Nico en Jayden.
Wit heeft als laatst Lf1-b5 gespeeld, waarna zwart terug sloeg met de a-pion.
Waarom heeft wit de loper geofferd?
Antwoord: 1.Dxg4 Dxg4 2.Pxe7+ Kh8 3.Txh7+ Kxh7 4.Th1+ Dh5 5.Txh5#. Het mat van Anastasia.

Engelstalige ouderbijeenkomst 23 februari 2021.

www.chesstalent.com

www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/60-role-of-parents

Ruim 30 deelnemers ouderbijeenkomsten Schaakweek.nl
Tijdens de vakantiescholen van Schaakweek.nl zijn er voor de ouders van de deelnemende kinderen
ouderbijeenkomsten. Die zijn in het Nederlands en in het Engels. Tot dusver hebben daar ruim 30
ouders aan deelgenomen. Schaakleraar en psycholoog Karel van Delft van Schaakacademie
Apeldoorn verzorgt de bijeenkomsten.
Tijdens bijeenkomsten wisselen ouders ervaringen uit en bespreken ze vragen met Karel van Delft.
Tevens geeft hij uitleg over diverse schaakpsychologische onderwerpen en geeft hij toelichting op
documentatie die de deelnemende ouders krijgen toegestuurd. De documentatie is in het
Nederlands of Engels bestaat onder meer uit het ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ (of ‘Developing
Chess Talent’) en een PowerPoint presentatie over de rol van ouders bij talentontwikkeling.
Nadien kunnen ouders nog per email vragen stellen.
Over deliberate practice (doordacht trainen) zie Deliberate practice nieuwsbrief 65 vanaf pagina 21.
Kinderen zijn voor hun ontwikkeling (persoonlijk en qua schaken) afhankelijk van hun ouders. Die
kunnen het op honderden manieren fout doen. En goed! Niets is zo praktisch als een goede theorie.

Chessbase heeft een verhaal gepubliceerd over de Amerikaanse schaaklerares Elizabeth Spiegel. Er
staat een link bij naar een video over een lezing waarin zij spreekt over schaakeducatie en de rol van
ouders: https://en.chessbase.com/post/elizabeth-spiegel
De Indiase ontwikkelingspsychologe en schaakcoach Shilpa Mehra heeft in het Engels een
onderzoekspaper geschreven over hoe verkeerde coaching door ouders kan ontsporen.
Een populaire weergave van diverse van haar onderzoeksconclusies is te lezen via artikelen:
Chess as a hobby or pro sport? A primer for newbie chess parents
https://indianexpress.com/article/parenting/blog/chess-as-hobby-or-pro-sport-primer-parents5349023/lite
Is your child playing chess? Allow the freedom to lose
https://indianexpress.com/article/parenting/blog/is-your-child-playing-chess-allow-the-freedom-tolose-7171682
In the age of ADHD, what draws kids to chess?
https://indianexpress.com/article/parenting/blog/age-adhd-what-draws-kids-chess-5245517
Chess parents are pushing kids to break down: Notes from a coach
https://indianexpress.com/article/parenting/blog/chess-parents-are-pushing-kids-towardsbreakdown-notes-from-a-coach-6163214
Why do so many kids quit chess in their teens? An advisory to parents
https://indianexpress.com/article/parenting/blog/why-do-so-many-kids-quit-chess-in-their-teens-anadvisory-to-parents-6234627
Shilpa Mehra is ook journalist en redacteur van het online Black & White Chess Magazine:
www.facebook.com/BlackandWhiteChessMagazineIndia
www.blackandwhiteindia.com

Boeken in Hamburg aangekomen, appt Evi Zickelbein.

https://twitter.com/ludochess/status/1364230430648582157/photo/1

Internationaal aandacht voor boek Chess For Educators: sites, mails, podcasts, reviews
Er is internationaal veel aandacht voor het boek Chess For Educators. Zie Google.
Uiteraard verkoopt uitgever New In Chess het boek.
Verder wordt het door schaakboekhandels in allerlei landen verkocht, zoals bijvoorbeeld Nederland,
Denemarken, UK, USA, Duitsland, Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en Japan.
Via social media zijn er tientallen positieve reacties. Ook via emails komen die binnen. Bijvoorbeeld
van twee GM’s die kampioen van Israël zijn geweest en van een Duitse GM die bekend is vanwege
zijn publicaties over eindspelstudies.
Binnenkort verschijnen er diverse reviews op onder meer sites in Hongarije en India.
Mensen uit diverse landen mailen dat ze het boek besteld hebben, bijvoorbeeld uit Singapore.
Mensen uit New York en Duitsland hebben voorgesteld binnenkort een podcast op te nemen.
IM Hans Böhm spreekt binnenkort met Karel van Delft in zijn zondagse YouTube uitzending.
Het boek ‘Schoolschaken’ is nog steeds verkrijgbaar via Karel van Delft.
De Engelstalige uitgave is uitgebreider: meer special needs groepen, kwalitatief onderzoek, meer
items in het Alfabet en een uitgebreidere introductie.

ChessVibes verhalen over Developing Chess Talent op Chess.com
De site ChessVibes.com publiceerde in 2011 interviews met grootmeesters over talentontwikkeling.
Dit was naar aanleiding van het boek ‘Developing Ches Talent. Redacteur Peter Doggers van
ChessVibes werkt nu bij Chess.com. Al zijn verhalen van Chessvibes staan nu op www.chess.com.
The Monday Questions zijn te lezen via https://www.chess.com/news/member/rooie2016.

Kinderslot verwijderen in Lichess
Trainers kunnen in Lichess een groep kinderen in een ‘klas’ indelen. Die kinderen kunnen elkaar
makkelijk uitdagen voor een partij en de leraar kan hen volgen. In Lichess is in ‘klassen’ automatisch
een kinderslot ingesteld. Een kind kan dan alleen met leraar chatten. Je herkent een kinderslot via
tekentje bij naam leerling. Als een leerling van een kinderslot af wil, kan de leraar dat vrijgeven. Dat
doet hij door in een formulier in de klas het mailadres van de leerling in te vullen en de leerling kan
dan via zijn eigen account, profiel, voorkeuren het kinderslot verwijderen.
Klassen hebben is mogelijk voor trainers die zich aanmelden bij en geaccepteerd zijn door Lichess.

KNSB-webinar Niels van der Mark over werkvormen tijdens schaaklessen
Schaakleraar Niels van der Mark gaf 23 februari via Zoom een KNSB-webinar over werkvormen
tijdens schaaklessen.
Een video staat inmiddels op een site van de KNSB en op YouTube https://youtu.be/0yrNyG7b0hY
De deelnemers kregen een hand-out. Niels heeft deze beschikbaar gesteld voor deze nieuwsbrief.
Webinar werkvormen in de schaakles
Beste deelnemers,
Hierbij een beknopte documentatie aan de hand van de Webinar die je gevolgd hebt over didactische
werkvormen in de schaakles( 23-02-2021). In deze documentatie staat de theorie vermeld van
werkvormen, een aantal werkvormen die je kunt gebruiken en tenslotte een overzicht van bruikbare
bronnen, waar je werkvormen kunt vinden.
Het belang van diversiteit in werkvormen
Bedenk goed wat je wilt dat een leerling leert!? Je wilt dat leerlingen betrokken zijn, geactiveerd
worden. Schaken is een vaardigheid. Hiervoor is basiskennis nodig, maar als een leerling het zelf
ontdekt, integreert het beter dan dat ze het van jou horen. Door gebruik te maken van verschillende
werkvormen zorgen we voor afwisseling in de les en activeren we kinderen om zelf te leren. Waarom
variëren in werkvormen?








Een rijke leeromgeving activeert de leerlingen
Variatie in een les houdt leerlingen betrokken
Iedere leerling leert op zijn/haar eigen manier
Kinderen leren door te spelen
Hou rekening met groepsgrootte, leeftijd, club of school etc.
Wat wil je dat een leerling leert? Pas daar je werkvorm op aan
Een schaakles moet leuk zijn!

In het onderwijs is er spraken van 5 didactische werkvormen, die ingezet kunnen worden in een
schaakles. Afhankelijk van het doel van je les, de groepsgrootte, het niveau etc. kun je uit de
volgende werkvormen kiezen:
1 - Instructievormen Deze didactische werkvorm wordt door de docent gestuurd. De docent staat
letterlijk in het centrum van het onderwijskundig gebeuren. Meestal ligt het accent meer op de
leerstof dan op de leerling, maar ondanks dat kan de leerling erg actief zijn. Deze vormen zijn
geschikt voor het doorgeven van informatie of het inleiden in een nieuw onderwerp. Voorbeelden
zijn:






doceren, (vb. uitleg voor het demonstratiebord)
vertellen
voorlezen
demonstreren
een dvd / YouTube-film / Powerpoint-presentatie vertonen.

2 - Interactievormen Hierbij kunnen leerlingen kennis, ervaringen en vragen met elkaar uitwisselen
(leerlingen in partnerschap, zelfstandig individueel of in een groep). Deze vormen zijn geschikt om
kinderen te leren overleggen, actief te luisteren, een mening te vormen, de leerstof te verwerken en
zich open te stellen voor de ander. Voorbeelden zijn:






klassengesprek
kringgesprek
vragen stellen
allerlei discussievormen
het houden van een interview of enquête

3 - Opdrachtvormen Leerlingen krijgen taken, die ze vervolgens zelfstandig of met anderen uitvoeren
(taakgericht). Deze kunnen leerlingen zichzelf opleggen en/of ze kunnen door de docent opgedragen
worden. Het gaat hierbij niet alleen om het product, maar ook om het proces. Leerlingen leren hierbij
samenwerken, informatie zoeken, verwerken en presenteren. Ook wordt een beroep gedaan op
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Voorbeelden zijn:






in je werkboek werken, (huiswerk)
een puzzelcircuit,
zelf een stelling bedenken
een quiz
een spreekbeurt houden

4 - Samenwerkingsvormen Ook wel coöperatief leren. De leerlingen werken samen aan een
gezamenlijk doel. De groepssamenstelling kan gebaseerd zijn op interesse, ontwikkelingsniveau,
vorderingen of het sociogram. Voorbeelden zijn:


zie hierboven, maar dan in groepjes/ tweetallen

5 - Spelvormen Bij spelvormen gaat het om ervaringsleren vanuit een spelsituatie. Hierbij is er
onderscheid tussen vrij en geleid spel. Voorbeelden zijn:





fantasieschaakvormen/opdrachtschaak
minigames, uitspeelstellingen
simultaan
schaken

Voorbeelden die genoemd zijn tijdens het Webinar







puzzelcircuit: hang opgaven in het lokaal, die te maken hebben met de onderwerpen van de
afgelopen weken en laat ze die in tweetallen oplossen.
samen een stelling bedenken (evt door anderen laten controleren of oplossen)
kaartjes met bijvoorbeeld mat in 1 opgaven. Hoeveel los jij erop in 2 minuten?
memory kaartjes met schaakstukken (zie bronnen)
partijquiz
Kahoot

Bronnen:
Er is genoeg te vinden op internet en in boeken. Hierbij een aantal bronnen.
Chessity (https://www.chessity.com/chess/academy?level=4) Op Chessity staan spelletjes, maar ook
PDF’s met bijvoorbeeld Memory.
Chessed: http://www.chessed.nl/kb/trainingsmateriaal Op deze website van Eddy Sibbing vind je
onder kennisbank allerlei materiaal dat je in de schaaklessen kunt gebruiken. Kijk overigens ook eens
verder rond op zijn kennisbank.
Het boek Schoolschaken (auteur Karel van Delft) In dit uitgebreide boek kom je ook veel suggesties
tegen voor werkvormen die je in de schaakles kunt gebruiken.
Het boek schaakvarianten van Andrey Caljé. In dit boek worden 50 schaakvarianten uitgelegd,
waarvan een aantal goed te gebruiken zijn in de schaakles.
Kennen jullie de pionnenmaaiers al? Dat zijn leuke puzzels variërend van relatief eenvoudig tot heel
ingewikkeld. Heel leuk voor de puzzelaars en bijvoorbeeld als keuzewerk.
Handleiding Stappenmethode
Schaken op de basisschool. Op deze website vind je allemaal minigames en oefeningen die je in de
schaakles kunt gebruiken. Hiervoor moet je je wel gratis registreren.
Mochten jullie nog leuke suggesties hebben (ik ben vast ook nog het een en ander vergeten) deel het
dan gerust met elkaar.
Niels van der Mark (nielsvdmark@gmail.com)

Waar zie je KNSB uitzendingen terug
De uitzendingen van IM Stefan Kuipers op Twitch: https://www.twitch.tv/schaakbond
Webinars voor trainers zijn via Zoom.
De uitzendingen zijn terug te zien via de KNSB-site www.schaken.nl
Serie Stefan Kuipers woensdagen:
https://schaken.nl/videos/topschakers/boekbesprekingen
Webinars schaaklessen en trainingen
https://schaken.nl/videos/opleidingen
Schaakbond agenda

Bericht in app Schoolschaaktrainers van Johan van den Brink

Analyse Lichess resultaten: Italiaanse opening weerspiegelt beste speelsterkte bij jeugd
Bovenstaande illustratie is een screenshot uit de app Schoolschaaktrainers.
Johan van den Brink gaf toestemming om deze informatie in deze nieuwsbrief te zetten.
Karel van Delft had een paar vragen: Ik vraag me af of er verschillen tussen jongens en meisjes zijn.
En tussen leeftijdgroepen? Zijn er ook subpopulaties? Is gecorrigeerd voor uitbijters (extreme
scores)? Hoe groot is de onderzochte groep?
Johan reageerde: Ik heb helaas geen tijd om er verder iets bij te schrijven. Geen onderliggende
categorieën gemaakt ook.

Schaakstad Apeldoorn jeugd zevende in Nederlandse Jeugdclubs-Teamcompetitie
De jeugd van Schaakstad Apeldoorn werd 27 februari zevende in de Nederlands Jeugdclubsteamcompetitie. Ranglijst en partijen: https://lichess.org/tournament/mTcNr7Yh

Quote GM Edmar Mednis: In chess, at least, the brave inhirit the earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmar_Mednis
https://www.chess.com/article/view/edmar-mednis
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Download handleiding Schoolschaaktoernooien organiseren op Lichess
YouTube blokkeert schaaksites
Boekje 64 oefeningen schaken en wiskunde voor basisscholen
Calorieën verliezen door schaken
Malcolm Pein on… Foreest’s Family Tree
Open Source Community Critical Of Chessbase, Fat Fritz 2
Fischer – Spassky in lego
NRC artikel: Schaken is smart, sexy en big business
500 nieuwe tweedehands schaakboeken bij Marc Speijers
GM Levon Aronian naar USA

Download handleiding Schoolschaaktoernooien organiseren op Lichess
https://jeugdschaak.nl/toernooien

YouTube blokkeert schaaksites
https://www.telegraaf.nl/nieuws/211547958/youtube-blokkeert-schaker-om-woorden-zwart-en-wit
Eén van de bekendste slachtoffers is de bekendste schaakblogger Agadmator:
https://www.youtube.com/user/AGADMATOR

Boekje 64 oefeningen schaken en wiskunde voor basisscholen
Spaanse titel: 64 ejercicios de Ajedrez y Mátemáticas para las escuelas.
Info: www.olimpiachessacademia.com/64-ejercicios-de-ajedrez-y-matematicas-para-las-escuelas|
De tekst is met Google Translate makkelijk te vertalen.
Dit boekje bevat 64 hoofdstukjes waarin een schaakvoorbeeld gecombineerd is met wiskunde.
Auteurs zijn psycholoog dr. FM Pep Suarez (hoofd opleidingen Spaanse schaakbond, verbonden aan
ChessPlus), John Foley (ChessPlus – coördinator) en wiskundige Rita Atkins (verbonden aan
ChessPlus).
Er zijn een papieren (15 euro) en een digitale versie (10 euro), zie
https://olimpiachessacademia.capdexuro.com/tienda
Suarez meldt dat te zijner tijd een Engelse versie verschijnt.

Calorieën verliezen door schaken
Geplaatst in FaceBook groep Schaakpsychologie. De groep heeft 528 leden.
Artikel: bron cnbc.com
Over voeding en schaken:
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/54-een-visje-voor-de-partij-over-voeding-doping-en-schaken

Malcolm Pein on… Foreest’s Family Tree
https://www.chessable.com/blog/2021/02/24/malcolm-pein-on-foreests-family-tree

Open Source Community Critical Of Chessbase, Fat Fritz 2
https://www.chess.com/news/view/chessbase-fat-fritz-2-stockfish-leela-chess-zero

Fischer – Spassky in lego
https://www.facebook.com/peter.h.nielsen.12

Remmelt Otten (rechts) won het NK journalisten tijdens Tata Steel Chess Tournament in 2012.

Remmelt Otten tijdens Tata met voormalig Nederlands dameskampioen WIM Anne-Marie Benschop.
www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft/104-tata-2012-journalisten-en-ontmoetingen

NRC artikel: Schaken is smart, sexy en big business
Remmelt Otten heeft een prima verhaal in de NRC geschreven over ontwikkelingen in het schaken.
Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/24/schaken-is-smart-sexy-en-big-business-a4033113
Remmelt Otten is publishing director bij uitgeverij New In Chess en was eerder journalist bij de NRC.
Uitslagen Tata toernooi 2012:
https://history.tatasteelchess.com/archive/tournament?id=80&type=amateurstandings

500 nieuwe tweedehands schaakboeken bij Marc Speijers
https://mailchi.mp/a63a5cc246c7/update-schaakboeknl-23-februari-bijna-500-nieuweitems?e=0b064c0c23

GM Levon Aronian naar USA
https://www.chess.com/news/view/levon-aronian-armenia-united-states-st-louis
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Video’s GM Anish Giri analyseert met DecodeChess
Nieuwsbrief GM Nigel Davies
Studie Afek op verjaardag
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
Trainingsaanbod Dries Wedda
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Video’s GM Anish Giri analyseert met DecodeChess
https://mailchi.mp/1991baeef637/watch-anish-giri-reviewing-his-favourite-games-withdecodechess?e=8205840839
Partijen die je met DecodeChess analyseert, kun je voortaan delen met iedereen.
Site: https://decodechess.com
DecodeChess vertaalt analyses in tekst, gebaseerd op artificiële intelligentie.

Nieuwsbrief GM Nigel Davies
https://mailchi.mp/3760cd7a61bc/tiger-chess-news-4790173?e=d07a193c69
Nieuwsbrief is gratis.
Zie ook zijn site The Chess Improver met tal van lezenswaardige verhalen: https://chessimprover.com

Studie Afek op verjaardag
Studie Afek op site Pasman

Boek Karel van Delft - Chess For Educators
www.newinchess.com/chess-for-educators is begin februari 2021 verschenen bij New In Chess.
Dit boek is een update en uitbreiding van het boek Schoolschaken.
O.a. meer wetenschap en meer special needs groepen.
Er is ook een e-book: www.newinchess.com/chess-for-educators-ebook
De uitgebreide literatuurlijst van het boek staat op http://chesstalent.com

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

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

Trainingsaanbod Dries Wedda
drieswedda@hotmail.com app: 06-46565307
Profiel Cochess.com

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.

Boek Schoolschaken in print en 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 ebook is verkrijgbaar via Karel van Delft, karel@kvdc.nl (10,90 euro)
Het boek is de voorganger van Chess For Educators.

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

www.schaakacademieapeldoorn.nl

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.

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 Winterschool 2021 is 15 t/m 19 en 22 t/m 26 februari.

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

Niels van der Mark
Twitch kanaal Schaakelaar https://www.twitch.tv/schaakelaar
www.schaakelaar.nl
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
https://www.chessmatec.com/post/karel-van-delft?lang=nl
Sportraad Apeldoorn
www.sportraad.nl
Sportraad Apeldoorn Facebook
Apps
https://www.vanforeest.com/realchess
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
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
https://shop.spreadshirt.nl/lichessorg (winkel)
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
Video
02 26 19 - 2019 Chess Educator of the Year - Elizabeth Spiegel
https://www.youtube.com/watch?v=__CPZu4ckjM&feature=emb_logo

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
www.schaakgids.nl
www.vanforeest.com
www.hansbohm.com
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
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
Matthew Sadler FaceBook: https://m.facebook.com/gmmatthew.sadler
Matthew Sadler Game Changer https://www.youtube.com/c/GameChangerChess
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)
Coachess https://cochess.com
The Chess Improver: https://chessimprover.com
https://en.chessbase.com/post/elizabeth-spiegel
https://learningchess.net

Armenië
http://chesstudy.com
Australië
http://chess.geniusprophecy.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

www.chessconsult.be
https://www.facebook.com/daniel.dardha.3
Denemarken
https://skoleskak.dk
https://www.facebook.com/skoleskak/videos
https://www.youtube.com/gmtalks
Duitsland
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
https://schulschachstiftung.de
https://de.chessbase.com/author/karsten-mueller
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
http://www.alfierebianco.com
India
www.blackandwhiteindia.com
https://chessbase.in
https://www.youtube.com/channel/UCIsEhwBMPkRHsEgqYAPQHsA
Rusland
https://ruchess.ru
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
https://tiendachessy.com
https://olimpiachessacademia.capdexuro.com/tienda
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
https://shop.spreadshirt.nl/lichessorg

