Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 164 – 6 maart 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.

Silvan is trots op zijn nieuwe schaakklok en wil die graag laten zien. (foto familie Esbach). Zus Tarah en moeder Daniëlla
hebben gespeeld in de musical ‘Alice in Spiegelland’. Daar is de wereld een schaakbord. De musical is in Apeldoorn in
2019 gespeeld door muziektheater Apeldoorn, zie video op Facebook
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 164
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.

How to read newsletter Schaakacademie Apeldoorn in English or other language
Go to link e.g.
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%20163%20-%2027%20februari%202021.pdf
Download to your PC
Go to https://translate.google.com
Select 'Documents', select languages Dutch to English
Push button Browse on your computer
You get all text translated, except for illustrations
This is possible for documents up to 10 MB

Inhoudsopgaven 164 nieuwsbrieven online
De inhoudsopgaven van 164 van deze nieuwsbrieven staan vanaf volgende week online.
Nu al staan er 155 online in een overzicht.
Daardoor is het makkelijk om thema’s terug te vinden.
Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven

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

Tijdens de les praten we ook over hobby’s. Mika heeft een nieuwe step. Naar een pumptrackbaan gaan is heel erg leuk.
De Amerikaanse trainer FM Bruce Pandolfini (jeugdtrainer GM Fabinao Caruana en IM Joshua Waitzkin) adviseert dit
bijvoorbeeld in het boek ‘Searching For Bobby Fisher’ (ook in het Nederlands verkrijgbaar).

Zie https://www.amazon.com/Searching-Bobby-Fischer-Prodigy-Observes/dp/0140230386
Zie https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.113669356.html/op-zoek-naar-bobby-fischer
Zie https://www.bol.com/nl/p/op-zoek-naar-bobby-fisher/1001004001540970
Zie boekbespreking door Karel van Delft
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/14-onderzoeksverslag-op-weg-naar-de-schaaktop

Vittorio en Karel spraken tijdens een schaakles over beeldschermen en de AIDA-formule
bij marketing: Attention, Interest, Desire, Action.

Trainer IM Mark Dvoretsky en zijn vriend en voormalige student GM Artur Joesoepov samen in een teamwedstrijd van
Schaakstad Apeldoorn in 2010. Ook bij volwassenen kan het zinvol zijn schaaktrainingen af te wisselen met gesprekken
over andere zaken. Dvoretsky en Joesoepov spraken over literatuur, poëzie, filosofie en maatschappelijke kwesties. Dat
was van invloed op hoe ze schaakstellingen analyseerden en hun creatief denken stimuleerden.

Wit is aan zet: dubbele aanval. Altijd kijken wat je tegenstander kan doen!

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1104131

Lobron – Gretarsson, Leeuwarden 1995. Met schaak win je een tempo en los je het probleem op.

Redeneren in plaats van rekenen. Zwart aan zet maakt remise. Hoe?
De zwarte koning maakt gebruik van het feit dat het paard elke zet van kleur wisselt.

De Parel van Zandvoort. Euwe verslaat Aljechin. https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1013180

IM Johan van Mil kon ook aardig met een paard overweg. Met deze partij op basis van Tai Chi
filosofie verkreeg hij zijn derde IM-norm. Zie verder nieuwsbrief 25. IM Herman Grooten heeft deze
partij beschreven in Chess Strategy for Club Players: The Road to Positional Advantage.
Gameviewer Vogt - Van Mil Kecskemet 1985

Schaakschool Het Bolwerk: Probleem beredeneren en paarden van Euwe en Van Mil
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
Groepjes B en C zijn online, A uitgesteld tot nader bericht.
Groep B lesverslag 3 maart
- Rondvraag: nieuwe step, pumptrackbaan
- Tutor 1
- ChessMatec oefeningen
- Partijen via Lichess spelen + analyse
- Onderwerpen uit Nieuwsbrief
Groep C lesverslag 3 maart
- Tutor 3 tactiek
- Nieuwsbrief 163 bekijken
- YouTube kanaal Hans Böhm
- Hans Böhm als Graaf Schakula video-links: www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken
- Partij De Parel van Zandvoort Euwe – Aljechin
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1013180
- Partij Feuer – O’Kelly https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1104131
- Negen stellingen uit boek Chess For Educators: Life skills and chess
- Partij Lothar Vogt – Johan van Mil (paardendans en Tai Chi), zie nieuwsbrief 25.

Als wit met de pion slaat, blijft er een slechte pionstructuur over.

4. c5 fout. Je speelt twee keer zelfde stuk (pion), betekent dat je geen ander stuk ontwikkelt.
Zwart kan zelf het moment kiezen om de witte structuur aan te tasten, via …b6 of …e5.

Schaakles senioren: Parel van Zandvoort, Tani en leren van simultaanpartijenanalyse
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Naast groepslessen zijn ook privélessen via Zoom mogelijk.
Lesverslag 6 van 11e serie 3 maart 2021 Online
- Boek Chess For Educators wereldwijd
- YouTube kanaal Hans Böhm: YouTube kanaal: http://youtube.hansbohm.com
- De Parel van Zandvoort: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1013180
- Tani en GM Peter Svidler YouTube kanaal Chess24
Zie ook item op http://www.blackandwhiteindia.com
- Life skills and chess: aantal stellingen met levenswijsheden
- Chess Movies: partij 55, Link naar aantal partijen uit boek waaronder partij 55
- Kotov – Petrosian, Moskou 1949, www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1084279
- KNSB uitzendingen vinden, zie item nieuwsbrief 163
Terugkijken https://schaken.nl/videos/opleidingen (volgende les video’s bespreken)
- Simultaan https://lichess.org/simul/mkKHbUfm en partijen analyseren

KWS schakers krijgen sportpenning gemeente
Chris Doornekamp bericht:
Schakers van de KWS hebben vandaag de sportpenning van de gemeente Apeldoorn gekregen. RTV
Apeldoorn doet verslag van een bijzondere prijsuitreiking in corona tijd.
https://youtu.be/ASdEIfPWvLQ

Schaakstad Apeldoorn vijfde in Nederlandse Jeugdclubs Teamcompetitie
Het jeugdteam van Schaakstad Apeldoorn deed zaterdag 6 maart mee aan de online Nederlandse
Jeugdclubs Teampetitie. Zie https://lichess.org/tournament/Nex21J9i

Tip van Hidde aan het eind van dit jeugdtoernooi: Kijk naar https://lichess.org/tournament/mar21bta
Thomas staat bijna bovenaan en je kunt 500 dollar winnen, er doen meer dan 600 mensen mee.

MuConsult Apeldoorn Nederlands kampioen online. Zie ook https://www.schaakstad-apeldoorn.nl

https://www.groningercombinatie.nl/teamspeler/govert-pellikaan

Nabespreking MuConsult Apeldoorn Nederlands kampioen online en partijen
IM Stefan Kuipers blikte zondagavond 28 februari terug op het Nederlands online kampioenschap en
besprak het fenomeen online competities. Hij sprak ook Govert Pellikaan, organisator van de GC
zondagavond competities. Govert Pellikaan is door de KNSB uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
Zie https://www.twitch.tv/schaakbond
Alle partijen van Nederlands kampioen online MuConsult Apeldoorn:
Gameviewer partijen MuConsult Apeldoorn Nederlands kampioen online 27 februari 2021

Partijen kun je in Chess.com terugvinden als je de naam van een spelersaccount kent, bijv. van IM
Thomas Beerdsen: https://www.chess.com/member/kleinebeer98
Dit is een variant in de online KNSB competitie die kon ontstaan nadat de tegenstander opgaf.
De partij op de site van Chess.com kun je via www.chessvision.ai scannen en in Lichess omzetten.
Thomas Beerdsen kan hier met wit Tb1 spelen. Op …Dxb1 volgt Dxh8#, andere varianten winnen ook.

ChessMatec Portal voor ouders
Ouders die informatie willen over hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden bij schaken, kunnen
terecht op het nieuwe portal van ChessMatec: https://www.portal.chessmatec.com
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn hebben een account voor ChessMatec. Ouders kunnen de
gebruikersnaam en wachtwoord van dit account gebruiken om het portal binnen te komen.
Een impressie van ChessMatec kun je krijgen via www.chessmatec.com
Zie ook https://www.chessmatec.com/post/how-to-teach-your-kids-chess?lang=nl
Zie ook https://www.chessmatec.com/post/karel-van-delft?lang=nl

Deel achterzijde CHESS MAGAZINE Londen met drie Apeldoorners.

Internationaal aandacht voor boek Chess For Educators: UK, Polen, Tsjechië
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. Deze week vielen sites en een magazine uit Engeland, Tsjechië en Polen op.
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.

Quote IM Nico Zwirs: Laat maart maar komen.
Bron: Instagram. https://lichess.org/coach/FirstKnight
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KNSB webinar Tornelo
Uitgebreid indelingsprogramma voor toernooien.
https://schaakbond.nl/agenda/webinar-kennismaken-met-tornelo

NRC foto Lennart Ootes
Bovenstaande foto stond in de papieren versie van de NRC 27 februari bij het verhaal van Remmelt
Otten ‘Schaken is smart, sexy en big business’.
Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/24/schaken-is-smart-sexy-en-big-business-a4033113
Foto’s van Lennart Ootes:
lennartootes.com
chessphotoshop.com

Mister Chess presenteert Eddy Sibbing vertelt over de vitaliteit van het Max Euwe Centrum
IM Hans Böhm heeft sinds kort een YouTube kanaal. Elke zondag zendt hij om 17.00 uur een
programma uit.
Afgelopen week was de schijnwerper gericht op de geschiedenis en activiteiten van het Max Euwe
Centrum en manager Eddy Sibbing.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=vfJ1v4jiXxA&t=62s
YouTube kanaal: http://youtube.hansbohm.com
Site: www.hansbohm.com

De Parel van Zandvoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parel_van_Zandvoort
Gameviewer: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1013180
Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl

Volgens Winter gaat het om Reshevsky, niet Capablanca

Edward Winter in Chess Notes: Copying en copyright on chess games
Beschouwingen van een prominent schaakhistoricus over plagiaat, slecht bronnenonderzoek,
slordigheden en nog meer ellende.
https://www.chesshistory.com/winter/extra/copying.html
https://www.chesshistory.com/winter/extra/copyright.html
Hoofdpagina’s van Winter:
https://www.chesshistory.com/winter/index.html (11.845 Notes)
https://www.chesshistory.com/winter/archives.html

ECU ChessPlus First Rank Nieuwsbrief 47 - Maart 2021
https://mailchi.mp/3b34f97394ad/online-schoolschaaktoernooien?e=0d43817265

Golden Globes For The Queen’s Gambit
https://www.chess.com/news/view/golden-globes-for-the-queens-gambit

Soundarya Pradhan’s website for blind chess players
GM Karsten Müller meldt:
https://en.chessbase.com/post/soundarya-pradhan-website-or-blind-chess-players

Zie ook: https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-enslechtziende-schakers

FIDE seminar on chess and autism
https://www.fide.com/news/969

Learning Chess site vernieuwd
https://learningchess.net/blog/?p=2482

GC zondag competitie 7 maart 2021
GC: lichess.org/tournament/VgttONuC
1e: lichess.org/tournament/mFuGIxcz
2e: lichess.org/tournament/JzQVELpZ
3e: lichess.org/tournament/oV1GmBr3
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GM Paul van der Sterren beschikbaar als trainer en meer
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DVD IM Merijn van Delft - Practical chess strategy: The Bishop
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Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
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Ebook Developing Chess Talent
Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Masterclass Max Warmerdam (Clubavond SG KiNG)
https://www.youtube.com/watch?v=fRfJWjDNFuk&feature=emb_title
https://sgking.nl/masterclass-max-warmerdam-clubavond-26-februari/

Terugkijken KNSB webinars
Wekelijks heeft de KNSB een webinar voor trainers via Zoom. Die webinars komen op het YouTubekanaal van de schaakbond. Zie https://www.schaken.nl/videos/opleidingen
Aankomende webinars staan op een webinar agenda
Ook zijn er boekbesprekingen van IM Stefan Kuipers op Twitch: https://www.twitch.tv/schaakbond
Die uitzendingen zijn terug te zien via https://schaken.nl/videos/topschakers/boekbesprekingen

Jerald Times 2021 Chess Educator of the Year
https://www.thechessdrum.net/blog/2021/02/27/jerald-times-2021-chess-educator-of-the-year
https://texaschess.org/chess-educator-of-the-year
Educators of the year: Ken Kiewra (2020), Elizabeth Spiegel (2019), Dr. Jeff Bulington (2018), Andy Soltis (2017),
Jim Eade (2016), Jerry Nash (2015), Elizabeth Tejada (2014), Katie Dellamaggiore (2013), Bruce Pandolfini
(2012), Elizabeth Shaughnessy (2011), Jonathan Rowson (2010), Stephen Lipschultz (2009), Beatriz Marinello
(2008), David MacEnulty (2007), Erik Anderson (2006), Sunil Weeramantry (2005), and Susan Polgar (2004).

Prophylaxis in Chess: A Quick Guide with Examples & Tips
DecodeChess links:
https://mailchi.mp/a5eca76d9cce/detecting-playing-prophylactic-moves?e=8205840839
https://decodechess.com/prophylaxis-in-chess/?mc_cid=49c01d957d&mc_eid=8205840839

The Magic of Mikhail Zinar I: Pawn endgames
https://en.chessbase.com/post/study-of-the-month-2021-02
Foto: www.arves.org

https://twitter.com/EuropeEchecs/status/1365761447805014023/photo/1

Databank studies YACPDB, Kubbel en Afek
Op stelling of op naam zoeken.
www.yacpdb.org

Training Tanitoluwa Adewumi met GM Peter Svidler
Training with Tani (1) | Visualization | Svidler | Sponsored by CoChess
https://www.youtube.com/watch?v=to5_8zpjSCc
Training with Tani (2) | Advanced Tactics | Svidler | Sponsored by CoChess
https://www.youtube.com/watch?v=oiZfCEiYZwk
Training with Tani (3) | Practical tips for attacking | Svidler | Sponsored by CoChess
https://www.youtube.com/watch?v=ZuO01vul6MY
Training with Tani (4) | Initiative | Svidler | Sponsored by CoChess
https://www.youtube.com/watch?v=cPodQPTmYTI
8-year-old Homeless Refugee Tani Wins New York State Championship
https://www.youtube.com/watch?v=i3QMrf-Rfeo&t=603s
Tips from 10-year-old Chess Prodigy Tani Adewumi
https://www.youtube.com/watch?v=s5BYncvn-es
Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanitoluwa_Adewumi

Bill Wall’s Chess Page
http://billwall.phpwebhosting.com

GM Paul van der Sterren beschikbaar als trainer en meer
Auteur van het boek ‘Zwart op wit’.
Site www.paulvandersterren.nl
Boekbespreking met IM Stefan Kuipers: https://schaken.nl/videos/topschakers/boekbesprekingen
Interview Michel Hoetmer: www.schaaksite.nl/2021/02/18/in-de-schijnwerpers-paul-van-der-sterren
Video Karel van Delft vanaf minuut 5.15: https://www.youtube.com/watch?v=c5tAQgf-saY

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
Frank Bicker: 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

