
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 167 – 27 maart 2021 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 167 
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 – nu online 
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  - opgeschort  
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 – nu online 
Lessen wekelijks  woensdagmorgen.in Het Bolwerk, Ravelijn 55. 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 voor individuen en kleine groepjes. 

 

Masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  - opgeschort 

 

Talenttraining: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA, nu online 

 

Schaaklessen voor mensen (volwassenen en jeugd) met autisme  Info: www.schaken-en-autisme.nl nu online 

 

Privétrainingen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training Volwassen en jeugd, ook duo’s. nu online. 

 

Workshops en lezingen  uitgesteld ‘t Paardje Made ‘schaken en strategisch denken’ en De Zeven Pionnen Epe. 

 

Online compacte individuele cursus schaakpsychologie 
Twee uur Zoom contact met psycholoog Karel van Delft. Bespreken documentatie en eigen vragen. 
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  

   
Vakantieschaken – onder voorbehoud corona maatregelen  
Twee weken in zomervakantie. Maandag t/m vrijdag van 13 – 17 uur in Het Bolwerk. Voor alle niveaus. Aanmelden per 
middag mogelijk. Leren schaken, partijtjes spelen, minigames, simultaan, schaken met computer, schaakvarianten, enz. 
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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 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 
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Zoom zonder video geen piep, met video wel piep. Soms helpt nieuwe Zoom sessie, soms niet?!  
 

 

 
Ga naar Lichess, Gereedschap, Bordbewerker, haal stukken weg, ‘ga vanaf hier verder’, daag een vriend 
uit (door link te sturen of door naam in venstertje). 



  
 

 
 

 mat in 1   
 

 
Zwart aan zet. Niet iedere route is even succesvol. Kijk wat je tegenstander kan doen. 

 



   
Wit wint (rechts) door de zwarte koning af te houden. 

 

 
Drie zettten (tempi) zijn een pion waard: materiaal versus ruimte en/of tijd. 

 

 
‘Ik kon niet rokeren’ bestaat niet. Gebruik Drie Gouden Regels van de Opening. 
Partij ‘at odds’: ongelijk materiaal. 
Bij spelers van ongelijke sterkte kun je niveauverschil compenseren door kloktijd of materiaal. 
 



 
Zwart aan zet. STUDT: Tegenaanval.  
 

 
Wat te doen? Soms is een bepaalde voortzetting psychologisch sterker: de tegenstander kan schrikken van een aanval. 
Terwijl er objectief niets aan de hand is. Mensen hebben bij gevaar drie opties: VVV, Vechten, Vluchten, Verstijven. De 
handigste is vaak Vechten.  

 

 
Lichess, Puzzels, Puzzeldashbord, thema’s. 

  

 
En opeens was de Zoom piep weg. 

 



 
Wit aan zet. Kijk niet alleen naar materiaal. Belangrijkste is: activiteit. 
 

Schaakschool Het Bolwerk: Partijen met handicap, openingssysteem, studie Prokeš 
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 online via Zoom. 
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 24 maart 

- Chessmatec 
- Lichess Puzzle Racer Storm 
- Partijen via Lichess spelen + analyse 
- Partij met handicap (torens minder)  
- Spelletje via Apronus maken 
- Samen stellingen voor nieuwsbrief maken 

Groep C lesverslag 24 maart 
- Besproken partij Hidde vs Sumayya Sabri Lichess 
- Onderlinge partij via Lichess en analyse (met handicap) 
- Uitleg door Hidde van openingssysteem 
- Tutor 3 tactiek  
- Nieuwsbrief stellingen maken 
- Lichess Puzzle thema’s (mat in 1 en onveilige koning) 
- Eindspel twee pionnen zesde rij versus toren + studie Prokeš (boek Schaakideeën) 
- Nieuwsbrief bekijken 

 

 

 
Fianchetto opstelling. Loper op g2 kijkt naar witte velden, pionnen naar zwarte velden. 
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Links: Aandachtspunt: het gaat om de koning (Shah Mat = Koning dood). Basso – Moldovan, Frankrijk 2001 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1647996  
 
Rechts: Life skill: pas op voor wishful thinking (wensdenken) 
STUDT regel. Stuk aangevallen: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. Hier: Tegenaanval 

 

 
Via openingsboek zie je welke varianten vaak gespeeld worden en er zelf een reden bij bedenken. 

Zo ontdek je allerlei patronen en zetvoortzettingen.  
Eigen partij Lucy – Marbru: https://lichess.org/vch1Cnsp   
Marbru is trainingsdeelneemster Anneke, Lucy is de buurvrouw. 
Geanalyseerde partij kun je kopiëren naar studies, eigen studies en daar nieuwe studie aanmaken waarin je partij 
‘schoon’ importeert (dus zonder analyse-commentaar) 
 

 
 
Via tekstballonnetje onder het bord in ‘studie’ kun je tekst toevoegen. Je kunt ook varianten (alternatieve zetten) 
invoegen door terug te gaan in partij en die zetten in te voeren. https://lichess.org/study/6U1uFCDo 
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Simultaan: patroonherkenning. Via offer pion winnen. 
 

 
Je boekt enorm veel vooruitgang als je geen stukken weggeeft.  
GSSAP. Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan. 

Oversteekregel: vergelijk verkeer, eerst kijken naar GEVAAR. 
 

Er is ruimte voor enkele extra deelnemers in de online lesgroep voor senioren op woensdagmorgen. 

 
Schaakles senioren: Geen stukken weggeven, Puzzle Storm, KNSB video’s, Pijlen trekken 
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
Naast groepslessen zijn ook privélessen via Zoom mogelijk. 
 
Lesverslag 9 van 11e serie 24 maart 2021 online 

- Rondvraag: Boek CFE Indiase site Black&White, uitzending YouTube Böhm  

- Lichess Puzzle Storm (na oefening kun je fouten nakijken) 

- Chess and Life Skills: concentratie, besluitvaardigheid, geduld 

- KNSB Voor trainers 2 video’s over Lichess van Pascal Losekoot 
https://www.schaken.nl/videos/opleidingen 
Presentaties nakijken, aanvankelijk live via Zoom (iedereen kan zich via KNSB site aanmelden) 

- KNSB Boekbesprekingen: https://www.schaken.nl/videos/topschakers/boekbesprekingen  
Presentaties nakijken, aanvankelijk live via www.twitch.tv/schaakbond    

- IM Herman Grooten https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Grooten  

- Pijlen trekken in Lichess: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien-en-lichess via Ctrl-F ‘pijlen’ 

- Chess Movies: partij 58 

- Eigen partij analyseren via Lichess: https://lichess.org/vch1Cnsp  

- Simultaan https://lichess.org/simul/TKzNU6jl 
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White. Fight or not.  (Fernando Moreno)                            White. Pick your battle. (IM Hans Böhm) 
 

Chess Teaches Life Skills, pleidooi voor breinvak met schaken: Pick your battle 
Schaken is een metafoor voor het leven. Een spiegel kun je zeggen. 
Je kunt het spel gebruiken om productiever denken en levensvaardigheden te leren en te oefenen. 
Op vier terreinen: sociaal, emotioneel, cognitief en metacognitief (denken over jezelf).  
Er zijn twee routes om om die ‘transfer’ (overdracht) tot stand te brengen: 
- Concrete vaardigheden en competenties, die in schaken en leven van belang zijn.  
Bijvoorbeeld: volgordelijk denken, doorzettingsvermogen en concentratie. 
- Growth mindset ontwikkelen (versus fixed mindset) ofwel metacognitie.  
Bijvoorbeeld denkwijzen als kritische zelfreflectie en eerst falsificeren in plaats van verifëren. 
Vaardigheden, competencies en een mindset ontwikkel je via inzicht en opbouwen van routines.  
Belangrijke aspecten bij het toepassen in het onderwijs zijn goede didactische methoden, doordacht 
trainingsmateriaal en gekwalificeerde leerkrachten.    
Schaakacademie Apeldoorn werkt samen met Dansk Skoleskak aan een project op dit gebied.  
De organisaties bepleiten het invoeren van een breinvak op scholen. Dat houdt onder meer in: 
productiever denken over jezelf en de omgang met anderen alsook leren leren.  
Schaken kan daar een belangrijke rol in vervullen.  
‘Een gezond lichaam in een gezonde geest.’ Wel gymnastiek op scholen en geen breinvak? 
De stelling links is van Fernando Moreno, een Spaanse psycholoog in de USA. 
De stelling rechts bedacht IM Hans Böhm in een gesprek over de stelling van Moreno. 
 

   
 
Fernando Moreno 
KVDC London Chess Conference 2015 interview Fernando Moreno Teaching Life Skills Trough Chess 
https://www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&t=161s 
KVDC London Chess Conference 2015 lecture Fernando Moreno Chess Mediated Counselling 
https://www.youtube.com/watch?v=D4IGW-Aj5BM&t=19s  
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno  
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Online magazine Black&White India www.blackandwhiteindia.com/2021/03/chess-at-age-2-yes-says-dutch-trainer.html 
Op FaceBook https://www.facebook.com/BlackandWhiteChessMagazineIndia 
 

 
Intermediair:  'Schaker doet ook makkelijk goede zetten op het werk’ 
https://www.intermediair.nl/persoonlijke-groei/competenties/schaker-doet-ook-makkelijk-goede-zetten-op-het-
werk?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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www.chesstalent.com/reviews-cfe 
 

 
https://schaakweek.nl/blog  
 

 
 

Aandacht voor Chess For Educators: Site Black & White India en YouTube Hans Böhm 
Er is nationaal en internationaal veel aandacht voor het boek Chess For Educators. Zie Google. Het 
boek is te koop bij uitgever New In Chess en schaakboekhandels in veel landen.  
Het boek ‘Schoolschaken’ is verkrijgbaar via Karel van Delft. De Engelstalige uitgave is uitgebreider: 
meer special needs groepen, kwalitatief onderzoek, items in het Alfabet en een uitgebreide intro.  
Interview met Karel van Delft zondag 28 maart 17 uur: Link naar uitzending en www.hansbohm.com  
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Voorlopig overzicht deelnemende scholen: https://lichess.org/tournament/U62PIk22  

 

Scholen waar Schaakacademie Apeldoorn les geeft krijgen nog informatie over maken van teams.  

 

Tweede teamleider maken: Ga in een team naar instellingen, klik op op teamleiders en type naam in. 

 
 

https://lichess.org/tournament/U62PIk22


ABKS 2021 online 10 april 
Coördinator Chris Doornekamp (namens jeugdcommissie Schaakstad Apeldoorn):  

 ABKS 2021 is dit jaar online vanwege de corona pandemie.  
 Alle kinderen van de basisscholen in Apeldoorn (en omgeving) kunnen mee schaken! 
 Wanneer: zaterdagmiddag 10 april van 16:00-17:30u 
 Waar: https://lichess.org/tournament/U62PIk22 
 Elke school kan mee schaken met 1 team! 

Er is geen vaste grootte per team, dus iedereen van school kan meedoen en je mag dus ook 
met 1 of 2 kinderen meedoen. Per school tellen de beste 4 scores mee voor het klassement. 

 Alle kinderen schaken in één grote arena. Je hoeft niet lang te wachten op een tegenstander. 
 Bedenktijd: 7 minuten en je krijgt 5 seconden extra per zet. 
 IM Nico Zwirs zal live commentaar geven via Twitch: nicozwirs - Twitch 
 Beste scholen kwalificeren zich voor NK schoolschaken online. 

Wat is nodig om mee te doen? 

 Kinderen maken een gratis account aan via www.lichess.org  
 Kinderen worden lid van hun schoolteam op Lichess  
 Nog geen schoolteam op Lichess? De teamleider kan dit snel regelen: 

o ga naar www.lichess.org  
o klik op gemeenschap -> teams -> nieuw team 
o vul teamgegevens in en los makkelijke schaakpuzzel op! 
o bevestig nieuw team 

 Meld je als team aan bij de organisatie, die kan het team dan toelaten tot de arena. 
(stuur appje aan 06-24830644) 

 Kinderen kunnen daarna op toernooilink klikken om mee te doen voor het team 

Hoe maak je zelf een gratis Lichess account aan: 
Zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken  

 

Stappenplan aanmaak team en lid worden van dat team  

1) Teamleider maakt het team aan op Lichess. 
Lichess.org => Gemeenschap => Teams => Nieuw team => invullen / puzzel oplossen / bevestigen 

 

2) Geef naam van team door aan Chris als je wil meedoen aan ABKS 2021 online. Hij voegt schoolteam 
dan toe aan de arena. 
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3) Informeer de kinderen over naam van team, zodat die op Lichess lid kunnen worden van dat team. 
Lichess.org => Gemeenschap => Teams => Alle Teams => zoek op naam => klik op word lid van het team 
(je moet ook even puzzel oplossen)  

 

4) Teamleider moet iedere aanvraag goedkeuren voor deelname aan team! 

5) Kinderen kunnen zich daarna aanmelden via de link https://lichess.org/tournament/U62PIk22 en hun 
team aanklikken. 

 

 
 

Lichess Team battle maken, hoe word je lid van een team en toernooien organiseren 
Hier staat uitgebreidere informatie over deze onderwerpen. 
 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien-en-lichess  
Dit is informatie in de volgorde zoals die in eerdere nieuwsbrieven is verschenen. 
Tip: Via Ctrl-f kun je snel iets vinden. Bijvoorbeeld hoe je gekleurde pijlen maakt: Ctrl-f pijlen. 
 
Handleiding schoolschaaktoernooi organiseren op Lichess 
https://www.schaaksite.nl/2021/02/22/handleiding-schoolschaaktoernooi-organiseren-op-lichess 
of download via https://jeugdschaak.nl/toernooien  
 
Nieuw team aanmaken, link naar Lichess 
https://lichess.org/team/new 
 
Lid worden van een team, hoe doe je dat?  
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team  
 
Drie engelstalige soorgelijke video’s over het maken van een team toernooi: 
= How to create lichess team tournament | lichess team battle 
https://www.youtube.com/watch?v=3ztt7z1CBwQ  
LiChess Team Championship. Create LiChess Team and Team Battle. 
https://www.youtube.com/watch?v=2MrX_rN99tY  
How to create team battle on lichess | Create team battle tournament 
https://www.youtube.com/watch?v=_MgVBrdRAgg 
 
Teams kunnen toernooien met het Zwitserse systeem spelen. 
Als via Lichess je met een team wilt meedoen met een battle kun je dat doen via een link die je hebt 
gekregen. Je kunt ook naar Teams gaan. Bij jouw team staan battles aangegeven. Die kun je 
aanklikken en meedoen. 
 

https://lichess.org/tournament/U62PIk22
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien-en-lichess
https://www.schaaksite.nl/2021/02/22/handleiding-schoolschaaktoernooi-organiseren-op-lichess
https://jeugdschaak.nl/toernooien
https://lichess.org/team/new
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team/
https://www.youtube.com/watch?v=3ztt7z1CBwQ
https://www.youtube.com/watch?v=2MrX_rN99tY
https://www.youtube.com/watch?v=_MgVBrdRAgg


Zwitserse en Arena toernooien op Lichess 
Op de site www.lichess.org kun je zelf toernooien organiseren. 
Dat kan makkelijk via het menu. 
Bij een Arena toernooi maak je een toernooi aan via een formulier op de site. Je krijgt dan een 
toernooi link die je naar deelnemers stuurt. Bijvoorbeeld via een chat naar hun account op Lichess. 
Het is makkelijk te organiseren en heel geschikt om tijdens lessen op scholen te gebruiken. 
Lichess bepaalt wie tegen wie speelt. Soms speel je een paar keer binnen korte tijd tegen dezelfde 
tegenstander. 
Je kunt ook een Zwitsers toernooi organiseren. Het idee daarvan is dat deelnemers met (ongeveer) 
even veel punten tegen elkaar spelen. Ook speel je maar één keer tegen dezelfde tegenstander. 
Uitgebreide informatie staat op https://lichess.org/swiss 
Een Zwitsers toernooi kun je alleen aanmaken via voor een team waar je teamleider van bent. 
Je moet dan dus eerst een team maken en daar teamleden voor uitnodigen. 
 

KNSB Voor trainers 2 video’s over Lichess van Pascal Losekoot 
https://www.schaken.nl/videos/opleidingen 

 
   

    
 
Schaakstad Apeldoorn online Nederlands clubkampioen – terugblik 
door IM Stefan Kuipers 
 
Een paar weken geleden kroonde het eerste team van Schaakstad Apeldoorn zich tot de allereerste     
online landskampioen. Om nog even hier van na te genieten, blikken we nog even terug. Niet alleen 
op de mooiste partijen van het winnende team, maar ook op alle activiteiten die daar omheen zijn 
georganiseerd. 
 
Eindstand: https://knsb.netstand.nl/scores/index/28 
Persoonlijke resultaten: https://knsb.netstand.nl/teams/view/2672 
 
Webmen Rookie Arena 
Elke donderdag was er de Webmen Rookie Arena, toegankelijk voor alle beginnende schakers. Er 
waren leuke Twitch-uitzendingen en de sfeer tijdens het toernooi was heel erg goed. Een leuke 
mengeling van topschakers en beginners leverde toch veel leuke partijen op. We zetten de winnaars 
van alle toernooien nog even in het zonnetje: 
 
17-12-2020 https://lichess.org/tournament/uLMrdxIg 

1. DeltaBravoChess 
2. Almighty84 
3. Chess7312  

 
14-01-2021 https://lichess.org/tournament/1DoUMjtv 

1. DeltaBravoChess  
2. rskuipers  
3. floriskroeze  

 
28-01-2021 https://lichess.org/tournament/9VGzu1VM 

1. Chess_tryharding  
2. almighty84 
3. rskuipers  

http://www.lichess.org/
https://lichess.org/swiss
https://lichess.org/swiss
https://www.schaken.nl/videos/opleidingen
https://knsb.netstand.nl/scores/index/28
https://knsb.netstand.nl/teams/view/2672
https://lichess.org/tournament/uLMrdxIg
https://lichess.org/tournament/1DoUMjtv
https://lichess.org/tournament/9VGzu1VM


 
11-02-2021 https://lichess.org/tournament/SKDPBtjP 

1. Chess_tryharding 
2. almighty84 
3. Veestal 

 
Webkids Jeugdschaak Arena 
Voor de kinderen was er op elke speeldag ook een Arena. Elk toernooi werd er een jaarabonnement 
voor Schaakmatties.nl verloot. De speler met de meeste punten na vier toernooien heeft een uur 
training van een sterke schaker gewonnen. 
 
19-12-2020 https://lichess.org/tournament/c9UUkZpf 

1. Veestal  
2. Laurensvgrol  
3. jaydenalmelosv  

Schaakmatties.nl jaarabonnement: jaydenalmelosv 
 
16-01-2021 https://lichess.org/tournament/hJuu40kp 

1. Veestal  
2. GuidoVanH  
3. Hiddeschaakt  

Schaakmatties.nl jaarabonnement: Laurensvgrol 
 
30-01-2021 https://lichess.org/tournament/OT9zytuE 

1. Veestal  
2. Jaydenalmelosv  
3. Amy_schaken  

Schaakmatties.nl jaarabonnement: Diemeisje 
 
13-02-2021 https://lichess.org/tournament/ko4Rddm8 

1. Veestal 
2. Jaydenalmelosv  
3. Christo2014  

Schaakmatties.nl jaarabonnement: Christo2014 
 
Het moge duidelijk zijn dat Veestal ongenaakbaar was, gefeliciteerd! Ook felicitaties aan de winnaars 
van het jaarabonnement en iedereen bedankt voor het meespelen. 
 
Webmen Best Game Prize 
Elke speeldag werd één van onze spelers beloond met de Webmen Best Game Prize ter waarde van  
€ 75. Dit kon voor de beste, mooiste of spectaculairste partij, maar net waar de jury zijn zinnen op 
had gezet. Hieronder de winnaars per speeldag en de partijen hebben we natuurlijk ook bijgevoegd 
om na te spelen:  
Ronde 1&2: Tim Lammens (vs Jouke Algra) 
Ronde 3&4: Thomas Beerdsen (vs Richard Schelvis) 
Ronde 5&6: Nico Zwirs (vs Geert v/d Stricht) 
Ronde 7&8: Max Warmerdam (vs Mark v/d Werf) 
Gameviewer: WebmanBestGamePrizes 
 
Alle partijen van het eerste team kun je hier naspelen: 
Gameviewer: Alle partijen van het eerste team van Schaakstad Apeldoorn 
 
We willen Webmen hartelijk danken voor hun sponsoring en fanatieke deelname aan de 
nevenactiviteiten. Dankzij hen hebben we er een leuk online schaakfestival voor iedereen van 
kunnen maken.  
 

https://lichess.org/tournament/SKDPBtjP
https://lichess.org/tournament/c9UUkZpf
https://lichess.org/tournament/hJuu40kp
https://lichess.org/tournament/OT9zytuE
https://lichess.org/tournament/ko4Rddm8
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=vb7nnnFz4FNY1ob5TbzM55wX+wMjFuIUZFhN92Dm09+0oYeK6gcYs3koJ0Q3gAFr
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=vb7nnnFz4FNY1ob5TbzM5+YATogG3eiT2F9/F/bXdLlNY+ufLPaFD+9Ou6Ta4klt


 
 

Jeugd Schaakstad Apeldoorn vierde in Nederlandse Jeugdclubs – Teamcompetitie 
De jeugd van Schaakstad Apeldoorn werd zaterdag 27 maart vierde in de wekelijkse online 
jeugdclubs – Teamcompetitie voor jeugd t/m 18 jaar. 
Via de toernooilink https://lichess.org/tournament/UFqgHu55 zijn de uitslagen en partijen te zien. 
 
 

 
GM Jonathan Rowson, London Chess Conference 2019  Video interview Jonathan Rowson door Karel van Delft 

https://lichess.org/tournament/UFqgHu55
https://www.youtube.com/watch?v=sC9maTMijWg&t=337s


Quote GM Jonathan Rowson: Absense of evidence is not evidence of absence 
Dat schrijft Rowson in zijn boek ‘The moves that matter’. Hij kritiseert in de hoofdstukken 18 en 20 
onderzoek dat concludeert dat schaakles geen voordelen voor ontwikkeling van kinderen heeft. 
Rowson hekelt de onderzoeksopzet en stelt onder meer dat het niet verstandig is om natuurkundige 
onderzoeksmethoden (positivisme) één op één toe te passen op menswetenschappen.  
De visie van Rowson wordt besproken in het boek ‘Chess For Educators’. Enkele passages: 
‘To make fuller sense of the relationship between chess and education, we need to think more 
broadly and deeply than a single quantitative study, no matter how rigorous it seems to be.’  
‘How chess is taught might matter more than the fact that it is being taught’. Perhaps the ‘active 
ingredient’ that is being transferred is something to do with a way of thinking and being of the 
teacher that is transferred via chess lessons. Many people have such experiences, but replicating 
them is not easy.’ 
Rowson cites Albert Einstein, who said that education is what remains when what has been learned 
is forgotten: ‘What remains might be the key outcome.’ 
Rowson cites Matthew Lipman, the founder of the Philosophy for Children movement, and a 
champion of the teaching of thinking skills: ‘The child who has gained proficiency in thinking skills is 
not merely a child who has grown, but a child whose very capacity for growth has increased.’  
The problem is that such effects cannot be proved directly in the current education paradigm  
(= conceptual framework). Rowson advocates a different approach: ‘The research design we seek 
would test whether chess helps foster thinking and learning dispositions in ways that have yet to be 
conceived, and I think that aim is connected with the more profound challenge of how we see reality 
as a whole.’ This means that the research question about the role that chess can play in education 
has to be formulated differently. 
The question of what we learn and why is the domain of the philosophy of education. Unfortunately 
there is little attention for this, Rowson claims. He concludes: ‘It is a sign of wayward civilisation that 
we don’t take the living questions – what and how should we learn, and why – more seriously, 
because the answers create and recreate the world.’  

In Chapter 20 of his book, titled ‘The joy of teaching’, Rowson quotes the French writer Antoine de 
Saint-Exupéry, who said that if you want to get people to build a ship, you have to make them long 
for the sea – not tell them they have to gather wood. Something similar also applies to education: ‘At 
its heart, teaching is not so much about conveying knowledge as modelling a state of being, a 
sensibility (...).’  

The real challenge in education is to teach others ‘how to look’. ‘The most important task for the 
chess teacher is helping students to direct their attention, because chess skill is marked, above all, by 
looking at the right things, in the right way for the right amount of time.’  
 
The Moves That Matter: 
https://www.newinchess.com/the-moves-that-matter  
De Nederlandse vertaling van het boek luidt ‘De juiste zet’. 
https://www.atlascontact.nl/boek/de-juiste-zet 
Bespreking door Florian Jacobs: https://nexus-instituut.nl/review/de-juiste-zet 
 
Rowson is niet de eerste die de quote ‘absense of evidence is not evidence of absence‘ heeft 
uitgesproken. Deze wordt ook toegeschreven aan de wetenschapper Carl Sagan:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan en https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan 
 
 
 

Divers nieuws 

 
 Giri wint Carlsen Invitational 
 GC Zondag Teamcompetitie indeling 
 Derde telefoontoernooi Duitse blinden- en slechtziendenbond 
 EFC Yearbook 2021 

 
 

https://www.newinchess.com/the-moves-that-matter
https://www.atlascontact.nl/boek/de-juiste-zet/
https://nexus-instituut.nl/review/de-juiste-zet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan


 

 
 

Giri wint Carlsen Invitational 
Zondag 21 maart 2021: 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/meltwater-champions-chess-tour-magnus-carlsen-
invitational-2021-knockout/8/1/2  
Giri I am not an experienced celibrator 
Zie www.schaaksite.nl 
 

 

 
 
GC Zondag Teamcompetitie indeling voor zondag 28 maart:  
GC: lichess.org/tournament/tA0rwLyF  
1e: lichess.org/tournament/TbHySDWz  
2e: lichess.org/tournament/huJLcwsr  
3e: lichess.org/tournament/9hq4BHjj 
 

 

 
Derde telefoontoernooi Duitse blinden- en slechtziendenbond 
Link naar toernooiverslag 
Verhaal over blinde en slechtziende schakers in Nederland 

 

 

 
 

EFC Yearbook 2021 
https://www.englishchess.org.uk/ecf-yearbook-2021 
www.englishchess.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Yearbook-2021-complete-medres.pdf 
 

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/meltwater-champions-chess-tour-magnus-carlsen-invitational-2021-knockout/8/1/2
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/meltwater-champions-chess-tour-magnus-carlsen-invitational-2021-knockout/8/1/2
http://www.schaaksite.nl/
https://lichess.org/tournament/tA0rwLyF
https://lichess.org/tournament/TbHySDWz
https://lichess.org/tournament/huJLcwsr
https://lichess.org/tournament/9hq4BHjj
https://www.schachbund.de/news/3-telefonturnier-des-deutschen-blinden-und-sehbehinderten-schachbundes.html?fbclid=IwAR0K2Uc0whPwGrI9M9jPqcXU3cnTkHe6Ey31CztAalJA7umrygWSPXoyIHs
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-en-slechtziende-schakers
https://www.englishchess.org.uk/ecf-yearbook-2021
http://www.englishchess.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Yearbook-2021-complete-medres.pdf


Training 

 
 Agadmator: Greatest Queen Sacrifice in Bullet Chess History 
 Boek Karel van Delft - Chess For Educators 
 DVD IM Merijn van Delft - Practical chess strategy: The Bishop  
 Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
 Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
 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’ 

 

 

 
 

Agadmator: Greatest Queen Sacrifice in Bullet Chess History 
https://www.youtube.com/watch?v=PTO-qkFpDD0   
 

 

 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=PTO-qkFpDD0
http://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://www.newinchess.com/chess-for-educators-ebook
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. 
 

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

 

 
 

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

https://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop
http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices
mailto:karel@kvdc.nl
http://schaken-en-autisme.nl/


 

 
 

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  
 
 

https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL
mailto:nico@zwirs.net
https://lichess.org/coach/FirstKnight
mailto:drieswedda@hotmail.com
https://cochess.com/coaches/02b013cc-c963-449b-8a19-42e312b44977


 

 
 
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 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. 

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

http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
http://www.twitch.tv/schaakbond
http://www.youtube.com/user/Schaakbond
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https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
https://lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakweek.nl/


 

Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn  
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos  
Schaakstad Apeldoorn eFXO partijanalyses www.youtube.com/c/schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn Instagram https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn   
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl 
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion 
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken 
Apeldoornse scholencompetitie  www.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag  
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl en https://www.twitch.tv/schaakweek  
Open NK G voor speciale doelgroepen 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen 
Sporten met een beperking  www.unieksporten.nl 
 
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn 
 
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
IM Stefan Kuipers 
Twitch-kanaal  www.twitch.tv/tricksonly 
Twitch-uitzendingen  www.twitch.tv/tricksonly/videos/all 
YouTube-kanaal  www.youtube.com/TricksOnly 
Facebook-pagina  www.facebook.com/TricksOnlyNL 
Twitter-account  https://twitter.com/TricksOnlyNL 
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com 
 
IM Max Warmerdam 
Twitch https://www.twitch.tv/xamax2000 
Twitter @max_warmerdam 
Instagram https://www.instagram.com/_maxwar 
 
IM Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
Twitter #SometimesTwoWillDo 
 
GM Roeland Pruijssers 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/monkey_chess 
 
IM Nico Zwirs 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/nicozwirs  
 
Jayden Breider 
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ 
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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  
www.schaaksite.nl/category/eindspel 
 
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  
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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  
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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  
IM Herman Grooten, 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 
Hans Böhm YouTube kanaal https://www.youtube.com/c/HansBohm64/videos 
 
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  
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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 
www.chessable.com/movetrainer  
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 
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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 
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http://www.globalchessfestival.com/
http://www.firstsaturday.hu/
http://www.scacchiascuola.it/
http://www.alfierebianco.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
https://chessbase.in/
https://www.youtube.com/channel/UCIsEhwBMPkRHsEgqYAPQHsA
https://ruchess.ru/
https://ruchess.ru/en
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast
https://psichess.com/psichess
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  
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http://www.thechessdrum.net/blog/2020/12/26/bouah-recounts-s-african-history-in-new-book
https://kznchessacademy.org/
https://www.linkedin.com/groups/95180
https://www.linkedin.com/groups/1665137
https://www.linkedin.com/groups/1345607/
https://www.linkedin.com/groups/2058048
http://www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl/
https://www.newinchess.com/
https://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.digitalgametechnology.com/
http://www.schaakboek.nl/
http://www.raindroptime.com/
http://www.lobbes.nl/zoek/schaken/all
https://schaakkoning.nl/schaak-cadeaus
http://www.bol.com/nl/s/?searchtext=schaken
http://www.kossiesdesign.nl/schaken
https://solow.nl/winkel/schaakbord-glas-luxe-medium
http://www.schaakprijzen.nl/
https://thinkerspublishing.com/
https://shop.spreadshirt.nl/lichessorg

