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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 168 
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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De basis van het schaakdenken is patroonherkenning. Daarnaast redeneren (vuistregels), rekenen (als dit dan dat) en een 
growth mindset (altijd denken in mogelijkheden). 
 

 
Silvan demonstreert www.lichess.org/iets 
 

Schaakschool Het Bolwerk: at odds in Lichess, Streak, partijen exporteren, blitz simultaan 
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 31 maart 

-  ABKS Lichess arena  
-  Lichess functies 
-  Chessmatec 
-  Onderling partijen via Lichess spelen (at odds, één minder stukken) + analyse 
-  Partij tegen Karel 
-  Puzzles Lichess Streak 

 
Groep C lesverslag 31 maart 

-  Onderlinge partij via Lichess en analyse  
-  Lichess Puzzle streak 
-  Lichess toernooi partijen en resultaten exporteren 
-  Nieuwsbrief: uitleg Playmaster Skoleskak (jeugd als organisator en leraar) 
-  Nieuwsbrief: stellingen maken van training 
-  Hoe maak je een column en verzamel je informatie 
-  Mini-blitz-simultaan tegen Karel + analyse 
-  Bill Wall Traps t/m 10: schaaktechnische en psychologische fouten 

http://www.lichess.org/iets
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl


 
Veel boeken hebben gratis sample pages: www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices 

 

 
Download Pdf bestand van sample pages en lees in translate.google.com documents 
 

 
         

 
Af en toe verspringt er iets in zo’n vertaling. 

http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices


 
Partij 59 uit boek Chess Movies I. Auteur FM Bruce Pandolfini: ‘Most weaknesses stem from bad pawn moves.’ 
De meeste zwaktheden komen voort uit slechte pionzetten.  

 

 
Rechts: FM Bruce Pandolfini. Link naar film 

 

 
 
Partijtjes uit Bill Wall’s Chess Traps. 
Schaaktechnisch: Bedenk wat de goede laatste zet is. 
Psychologisch: Bedenk een reden voor de slechte zet van de tegenstander. 
Psychologie heeft te maken met informatieverwerking en zelfmanagement. 
Verklaringen zijn niet altijd eenduidig (kunnen per persoon verschillen). 
In deze stelling kan sprake zijn van gebrek aan patroonherkenning (kennis). 
Maar ook kan het zijn dat iemand niet op gevaar let, onachtzaamheid. 
Vaak ook is sprake van een combinatie van aspecten. 
Door fouten te analyseren (schaaktechnisch en psychologisch) kun je een betere schaker worden. 

 

http://www.chess-poster.com/english/videos/searching_for_bobby_fischer/part_1/searching_for_bobby_fischer_1.htm


 
 

Schaaktechnisch weerlegging: 3. Lxg7 
Mogelijke verklaringen psychologische fout van zwart: gretigheid. 
Qua Informatieverwerking: gebrek aan bordvisie (niet hele bord bekijken). 
Bij psychologie kun je verklaringen niet in de hersens zien (alleen soms electrische spanning), dus je moet het 
uit observatie en experimenten afleiden. 
Trainingstip: bedenk bij iedere fout een schaaktechnische en psychologische reden. 
Zie ook Analyse Vragen Lijst: www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst  
 

 

 
 
Beter met wit de Drie Gouden Regels van de Opening: 1. Pion centrum, 2. Stukken er uit, 3. Koning veilig. 
Hierbij ook letten op volgorde. 
Aan statistieken rechts kun je zien dat de opening weinig gespeeld wordt en diverse varianten slecht scoren. 
Bij spelen tegen de computer op Lichess (Stockfish) doet de computer soms slechte zetten (kennelijk zo 
geprogrammeerd). Trek je daar niets van aan en leer vooral van je eigen zetten. 
Nuttige gedragsroutine GSSAP,  kijken naar Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan. Dat voorkomt dat 
je veel stukken weggeeft.  Als je dit consequent bewust doet, wordt het vanzelf een onbewust automatisme 
(zoals je ook zonder nadenken kan fietsen). 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst


 
Puzzle Streak in Lichess: maakt zoveel mogelijk opgaven achter elkaar goed. Voordeel: het gaat zonder tijd, dus je kunt 
rustig denken en daarmee je concentratievermogen ontwikkelen. 

 

 
Bij ieder stapje van van GSSAP kandidaat zetten vinden. 
Zie ook GM Aleksandr Kotov: Think, Play, Train like a grandmaster (https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Kotov). 
Eerst systematisch denken, dan creatief grasduinen.  

 

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

 
Schaakles senioren: Schaaktechnische en psychologische fouten in Bill Wall Chess Traps 
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
Naast groepslessen zijn ook privélessen via Zoom mogelijk. 
 

Lesverslag 10 van 11e serie 31 maart 2021 online 
-  Rondvraag: terugblik uitzending Böhm over Chess For Educators boek Karel 
-  Chess Movies: partij 59 
-  Puzzle Streak 
-  Breinkunde, Bill Wall Chess Traps 1 en 5: schaaktechnische en psychologische fout  
-  Stellingen voor nieuwsbrief maken (= conclusies trekken en verwoorden) 
-  Uitgeverij New In Chess, bekijken ‘sample pages’ van boeken 
-  Pdf documenten (sample pages boeken) via googletranslate vertalen 
-  Uitzending YouTube Hans Böhm schaakles 
-  Eigen partij Lichess analyseren (Herre): Drie Gouden Regels van de Opening. Kijk naar Gevaar 
-  Simultaan en analyse 
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CHESS Magazine (April 2021). 

 
Aandacht voor Chess For Educators: ‘It is full of very valuable ideas and resources’ 
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. 
 

Informatie over Chess For Educators, sample pages en reviews: www.chesstalent.com 

http://www.chesstalent.com/


 
Deense jeugd opgeleid tot Playmaster. (foto Dansk Skoleskak) 
 

  
Overleg Dansk Skoleskak en Schaakacademie Apeldoorn in 2018 in Kopenhagen. 

 

  
www.instagram.com/ficm_academia Cesar Augusto Monroy H  
 

Chess Teaches Life Skills: humor en Playmasters 
Humor is een belangrijke levensvaardigheid: https://nl.wikipedia.org/wiki/Humor  
Humor heeft mensen zelfs geholpen concentratiekampen te overleven: 
https://polenforum.nl/polenblog/verhalen/oswiecim-auschwitz/humor-handigheid-hebben-mij-leven-gered  

Dansk Skoleskak heeft de eendaagse cursus ‘PLAYMASTER’ voor jeugd van 12 t/m 15 jaar ontwikkeld.  
Jongeren leren hoe ze op hun eigen school schaakactiviteiten kunnen organiseren en lesgeven aan 
hun medeleerlingen. Læringschef/Chief Learning Office (Opleidingscoördinator) Mikkel Nørgaard 
beschrijft het project in onderstaande tekst.  
Eerdere verhalen over Dansk Skoleskak in deze nieuwsbrief, zie nieuwsbrief 74 (pagina 15 t/m 18) en 
nieuwsbrief 129 (pagina 24). 
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Project Chess Teaches Life Skills 
Levensvaardigheden ontwikkelen en pleidooi voor schoolvak breinkunde 
Schaken is een metafoor  voor het leven. Een spiegel kun je zeggen. 
Je kunt schaken gebruiken om zelfkennis, productiever denken en levensvaardigheden te leren. 
Op vier terreinen: sociaal, emotioneel, cognitief en metacognitief (denken over jezelf).  
Twee routes om om die ‘transfer’ (overdracht) tot stand te brengen: 
- Concrete vaardigheden en competenties, die zowel in schaken en leven van belang zijn.  
Bijvoorbeeld: causaal denken, doorzettingsvermogen en concentratie. 
- Growth mindset ontwikkelen (versus fixed mindset) ofwel metacognitie (denken over denken).  
Bijvoorbeeld denkwijzen als kritische zelfreflectie en eerst falsificeren in plaats van verifëren. 
Vaardigheden, competenties en een mindset ontwikkel je via inzicht en opbouwen van routines.  
Belangrijke aspecten bij toepassen in het onderwijs zijn goede didactische methoden, doordacht 
trainingsmateriaal en gekwalificeerde leerkrachten.    
Schaakacademie Apeldoorn en Dansk Skoleskak werken aan een project Chess Teaches Life Skills.  
Dat leidt onder meer tot een databank van schaakstellingen en oefeningen die gebruikt kunnen 
worden om skills en competenties te ontwikkelen via verschillende didactische werkvormen. 
De organisaties bepleiten invoeren van het vak ‘breinkunde’ op scholen. Google leert dat daar meer 
pleitbezorgers voor zijn (Jolles, Scherder, Swaab). Schaken kan daar een belangrijke rol in vervullen. 
‘Een gezond lichaam in een gezonde geest.’ Wel gymnastiek op scholen en geen breinkunde? 
Wekelijks staat in deze rubriek informatie over dit project ‘Chess Teaches Life Skills’. De term is in het 
Engels vanwege internationale samenwerking. Iedereen is welkom om mee te denken. 

   
 

 

 
 

PLAYMASTERS 
 
”PLAYMASTERS” is a one-day course for children aged 12 – 15 organized by The Danish Scholastic 
Chess Federation. The participants become “PLAYMASTERS” at their own school where they are 
given the opportunity to organize scholastic chess activities and take part in teaching their fellow 
students. 
 
THE IDEA 
PLAYMASTERS are generally not chosen for the course on the basis of their chess skills. Rather, the 
participants are selected based on their motivation for teaching other children or perhaps because 
their teacher see a potential for personal growth when a pupil is given teaching or organizing 
responsibilities. 
Once the PLAYMASTERS start taking part in activities at their home school, everybody – including 
themselves – benefit greatly. 
 
THE COURSE 
The one-day PLAYMASTER-course takes place at a school. A group of typically ca. 20 students receive 
lessons in beginner chess-training (pawn chess, mini games, chess games etc.) for 1½ - 2 hours in the 
morning. In the last hour before the lunch break, they prepare a lesson in groups of 3-4 – and once 
lunch is over, each group visit a local class (typically grade 1 or 2) and teach according to their 
preparation for 30 – 40 minutes. Then comes evaluation with the course instructors followed by 



“graduation”, where each participants receive a “PLAYMASTER” t-shirt – “the uniform” to wear at 
school when organizing or teaching.  
 
PLAYMASTERS AT WORK 
PLAYMASTERS are used for a wide variety of activities. For instance, scholastic chess during lunch 
break is becoming increasingly popular, and a teacher can organize this for a large number of 
students when backed by PLAYMASTERS who support the youngest children, organize the chess 
room and take responsibility for chess materials and recruitment. 
On the yearly “Scholastic Chess Day” – where +50.000 children play at their own school in Denmark – 
PLAYMASTERS are also used as organizers and co-teachers. It goes without saying that a 
PLAYMASTER is very useful help in a scholastic chess club or when organizing tournaments in 
general. 
 
 

  
 
15 x Schaakvaria: sites voor beginners en huisschakers 
Pdf met 15 beschrijvingen van sites voor beginners en huisschakers kun lezen en downloaden via 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken   

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 

ABKS 2021 online 10 april: Iedere school kan meedoen, al met één leerling 
Voorlopig overzicht deelnemende scholen: https://lichess.org/tournament/U62PIk22  
Een school kan al met één leerling meedoen: teamleider maakt team in Lichess, team aanmelden bij 
ABKS, leerling meldt zich aan bij team en bij toernooi. Allemaal gratis. 
Zelf gratis Lichess account maken: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken 
Zie hier onder voorbeeldbrief over deelnemers bij een school werven.  

 
 
 

https://lichess.org/tournament/U62PIk22
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken


Voorbeeldbrief De Zevensprong voor werving deelnemers aan het ABKS 
Deze brief kunnen teamleiders van scholen als voorbeeld gebruiken voor hun eigen school. 

 

 

  
 

SCHAAK ONLINE MEE VOOR TEAM DE ZEVENSPRONG! 
Zaterdag 10 april van 16 – 17.30 uur. 
 
Het Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken 2021 (ABKS) is dit jaar online. 
We schaken via de website www.lichess.org. 
De toernooi link is https://lichess.org/tournament/U62PIk22 
Organisator is Chris Doornekamp van de jeugdcommissie van Schaakstad Apeldoorn. 
 
Het team De Zevensprong doet ook mee.  
Alle leerlingen van de school mogen meedoen met het team. Het is gratis. 
Het is dus niet alleen voor de kinderen die schaaklessen volgen. 
De teamleiders zijn Juliana Chrispijn en Karel van Delft. 
Zij hebben het team in Lichess gemaakt en bij het ABKS aangemeld. 

Alle kinderen schaken in één groot toernooi (arena).  
Bedenktijd per partij: 7 minuten en 5 seconden extra per zet. 
Internationaal Meester Nico Zwirs geeft live commentaar via Twitch: www.twitch.tv/nicozwirs  

De beste scholen van het toernooi mogen door naar het NK schoolschaken online. Per school tellen 
de beste vier scores. Maar je kan ook met meer of minder kinderen per school meedoen. 
 
Hoe doe je mee? 
1= Maak een gratis account aan op www.lichess.org (als je dat nog niet hebt). 
2= Meld je aan als lid van jouw schoolteam. 
3= Ga naar de toernooi link en klik op de naam van jouw school. 
 
Hoe maak je een account aan op Lichess? 
Zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken 
Let op: per email adres kun je maar één account aanmaken.  
 
Hoe meld je je aan als lid van jouw schoolteam?   
Ga op Lichess.org naar Gemeenschap, Teams, Alle Teams en zoek via het zoekvenster je school.  
Klik op de teamnaam en meld je aan bij het team. De teamleiders laten je toe (binnen een dag). 
 
Vragen? Mail dan naar schaakleraar Karel van Delft of teamleider Juliana Chrispijn.  
 

 
 
Juliana Chrispijn julieyousef381@hotmail.com 
Karel van Delft karel@kvdc.nl 
www.schaakacademieapeldoorn.nl     
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Teamleidster De Zevensprong Juliana Chrispijn tijdens online familie schaaktoernooi op Lichess. 

 

 
 

 
Hidde Weller en Karel van Delft bespreken Lichess onderwerpen. 

 

 
Zoek een coach op Lichess. Er zijn er heel veel. 
 



 In profiel van coach: op hoedje klikken en je komt bij coach-pagina. 

 

 
Of via Leren, coaches. 
 

 
Hidde speelt op Lichess tv tegen een Bot. 

  

 
https://www.youtube.com/channel/UCyn7_8IVNfnEvTNSSScKG6g  
https://lichess.org/@/TheLegendOfElPrimo  
Oscar vindt het gaaf als je zijn YouTube kanaal volgt. 

 

https://lichess.org/team/u16-dutch-friendship-team 

https://www.youtube.com/channel/UCyn7_8IVNfnEvTNSSScKG6g
https://lichess.org/@/TheLegendOfElPrimo
https://lichess.org/team/u16-dutch-friendship-team


Nagaan hoeveel partijen mensen tegen elkaar spelen. Ga naar profiel, partijen, Geavanceerd zoeken. 
 

 
Na afloop van een Arena kun je resultaten en partijen (in pgn) downloaden. 

 

 
 

Lichess tips van Hidde: Lichess tv, coaches, team maken en teamlid worden 
Dit is een nieuwe rubriek van Hidde Weller. 
 
= Tip: In het menu staat Kijken. Daar kun je Lichess tv aanklikken en dan allemaal partijen volgen. Zelf 
was ik ook op Lichess tv. Dat zei mijn tegenstander TheLegendOfElPrimo (Oscar Zecha) tegen me via 
de chat tijdens onze partij. We hebben al 122 partijen samen gespeeld.  
= Tip: Je kunt in Lichess via menu Leren, Coaches een coach zoeken en schrijven wat je van hem 
vindt. Dat heet ‘write a review’. Je kan daar ook met een coach chatten en zijn profiel bekijken. 
= Tip: Ik ben met Karel teamleider van Hertog van Gelre school.  Hoe maak je een team aan? Ga naar 
Lichess, Gemeenschap, Teams. Vul een nieuw team in (bevestig met mat in 1 en klik op nieuw team). 
Eén persoon maakt het team aan. Een tweede teamleider moet eerst lid worden. Daarna kan de 



eerste teamleider hem toevoegen als teamleider. Dat gaat zo: in team, links onder instellingen 
button teamleider en daar accountnaam intikken. 
 = Tip: Team aanmelden bij ABKS. Het ABKS wordt gespeeld in een Arena. Die is aangemaakt door 
Chris Doornekamp. De teamleider moet het team bij Chris aanmelden. Dat kan via een whatsapp 
naar 06-24830644. Hij zet het team dan in de Arena. 
 = Tip: Als je lid wil worden van een team. Ga naar Gemeenschap, Teams. Zoek team op en vraag om 
toelating als lid. Tijdens het ABKS ga je naar de ABKS-toernooilink en meld je aan bij jouw team. 
= Tip: Iedereen die jonger dan 16 is, kan lid worden van U16 Dutch Friendship Team. Evan West en 
Hidde Weller zjin teamleiders. 
= Tip: Je kunt nagaan hoeveel partijen mensen tegen elkaar hebben gespeeld. Ga naar profiel, 
partijen, Geavanceerd zoeken. 
= Tip: Je kunt na een toernooi de partijen en de resultaten downloaden. Klik op blauwe regels naast 
het podium. 

 

 
 

Jeugd Schaakstad Apeldoorn zesde in Nederlandse Jeugdclubs – Teamcompetitie 
De jeugd van Schaakstad Apeldoorn werd zaterdag 3 april zesde in de wekelijkse online jeugdclubs – 
Teamcompetitie voor jeugd t/m 18 jaar. 
Via de toernooilink lichess.org/tournament/9tGBRxYj zijn de uitslagen en partijen te zien. 
 
 
 

 
Informatie en aanmelden bij Schaakblog: https://schaakblog.nl 

https://lichess.org/tournament/9tGBRxYj
https://schaakblog.nl/


 

 
 
Schaakblog Michel Hoetmer over IM Merijn van Delft 
Michel Hoetmer besteedt in zijn Schaakblog aandacht aan IM Merijn van Delft. 
Hierbij de links in het artikel: 
via deze link bekijken 
Lees meer over dit bericht 
https://schaakblog.nl/tag/merijn-van-delft 
 

 

https://videos.chessbase.com/Video/2020-12-30%20GOTW%20444%20Aronian%20vs%20Nakamura
https://schaakblog.nl/2021/04/02/im-merijn-van-delft/#more-3513
https://schaakblog.nl/tag/merijn-van-delft


 
 
IM Manuel Bosboom en IM Nico Zwirs presenteren ChessFellow op Twitch 
ChessFellow is een nieuw online platform. Het wil onder meer schakers met elkaar in contact 
brengen en cursussen aanbieden. De eerste Twitch uitzending van Bosboom en Zwirs was vrijdag en 
is tot twee weken terug te zien via www.twitch.tv/chessfellow. De app biedt meer informatie, zie 
Google Play Store. Site: https://chessfellow.app  

 

     
 

 
 

 
Link partijen ronde 1 

http://www.twitch.tv/chessfellow
https://chessfellow.app/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=KeNcL1+VGiRslz6xzu/CRctbdkRe7vjqn/A4gtvP7lGF0aI5qcOtXeJy4RYoQELJ


 

 
Link partijen ronde 2 
 

 
Link partijen ronde 3 
 

MuConsult Apeldoorn wint eerste drie ronden KNSB beker 
Het team van MuConsult Apeldoorn heeft zaterdag 3 april de eerste drie wedstrijden van de KNSB 
bekerwedstrijden gewonnen. Tegenstanders waren Het Kasteel, HSC Helmond en Almere. Dat 
gebeurt via Chess.com. 
 
Site Schaakstad / MuConsult Apeldoorn: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl  
KNSB beker informatie:  
https://schaakbond.nl/competitie/online-beker  
https://schaakbond.nl/competitie/online-beker/poule-indeling 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=eG/WMFs8UNd4PZs4GDbOvkzcadelFIVqBK+Y6XM1Ivb878Xhpbt5rFDFvtVl42Db
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Hp6seE3pat6PEwqbUzVesn+q84FKtM9q/u2DDMLrdyQWUmP43kO5RDDQp5IK9HtL
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://schaakbond.nl/competitie/online-beker
https://schaakbond.nl/competitie/online-beker/poule-indeling


Merijn van Delft meldt:  
Beer disconnectte in de eerste partij van de derde ronde en kennelijk heb je dan meteen verloren. 
Zaterdag 17 april worden ronde 4 en 5 van de poule fase gespeeld, op zaterdag 1 mei begint KO fase. 
 
Met deze link kunnen fans tien Apeldoornse spelers volgen, waarvan er vier in actie komen:  
https://www.chess.com/live#m=kleinebeer98|xamax2000|DeGrootteZ|TricksOnly|Rooie2016|TUU
RSOME| CroissantNeuf|schaakkoning12|Knivskjelodden|elluxaflex 
 
kleinebeer98 = Thomas Beerdsen 
xamax2000 = Max Warmerdam 
DeGrootteZ = Nico Zwirs 
TricksOnly = Stefan Kuipers 
Rooie2016 = Merijn van Delft 
TUURSOME = Arthur van de Oudeweetering 
CroissantNeuf = Tim Lammens 
schaakkoning12 = Tom Meurs 
Knivskjelodden = Erik Smit 
elluxaflex = Freddie van der Elburg 

 

 

 
 

      
Programma FIDE conferentie over schaken en autisme.        Organisator WIM Anastasia Sorokina. 
 

 

https://www.chess.com/live#m=PeterBolwerk%7CTurboSteen%7CErikBoth%7CCrazyAdvenTures%7Cshirovin%7CMorphy1953%7CRootje8%7CGeertvanHoorn2000%7CSuperRoger07%7CBerendR%7Cvonkenboertje%7CLambbertus%7Cvictoribus%7CAlbertstein%7CVerhoevenEGS%7Cdennievanesch%7CSlechteloper%7CWiserdread%7CMidijac%7Cherman9993%7C
https://www.chess.com/live#m=PeterBolwerk%7CTurboSteen%7CErikBoth%7CCrazyAdvenTures%7Cshirovin%7CMorphy1953%7CRootje8%7CGeertvanHoorn2000%7CSuperRoger07%7CBerendR%7Cvonkenboertje%7CLambbertus%7Cvictoribus%7CAlbertstein%7CVerhoevenEGS%7Cdennievanesch%7CSlechteloper%7CWiserdread%7CMidijac%7Cherman9993%7C


 
 

Uitgebreid verslag zie de FIDE site: https://www.fide.com/news/1011 

 

Videoverslag conferentie: https://www.youtube.com/watch?v=FVyu_vBPgk4 

 
FIDE Seminar Hoe kan schaken kinderen met autisme helpen 
‘How chess can help children who have autism’. Onder deze titel hield wereldschaakbond FIDE 
(www.fide.com) maandagmiddag 29 maart via Zoom het eerste online seminar over schaken en 
kinderen met autisme. Het was in het engels en duurde twee uur. Er waren enkele sprekers en zo’n 
130 mensen uit alle continenten. 
FIDE vice-president WIM Anastasia Sorokina uit Wit-Rusland is coördinator van het initiatief. 
De bedoeling is dat dit initiatief uitgroeit tot allerlei activiteiten zoals cursussen en uitwisselen van 
kennis en ervaringen. 
 
Schaakacademie Apeldoorn is ook betrokken bij dit initiatief.  
Anastasia Sorokina mailde onder meer: The idea of this seminar was to exchange the current 
experiences and opinions, and we are very happy thats there is a huge interest and demand for this 
topic. As the next step we would be willing to conduct seminars for potential tutors/teachers of the 
kids with autism spectrum disorder. I really hope together with all experts we could reach this goal! I 
ll be very happy if you could join our initiative. 

  

 
 
Downloads lezingen: 
Introduction to Autism Spectrum Disorder 
 (by Ala Mishchanka) 
Chess lessons with students with autistic spectrum disorder: Armenian experience  
(by Lilit Karapetyan and Anna Charchyan) 
Belarus project teaching chess to children with autistic spectrum disorder 
(by WIM Natalia Popova) 
The game of chess and the autistic child: A study case  
(by Sandra Maria Guisso) 
Aankondiging conferentie: link aankondiging conferentie FIDE chess and autism 

https://www.fide.com/news/1011
https://www.youtube.com/watch?v=FVyu_vBPgk4
http://www.fide.com/
https://www.fide.com/docs/presentations/Indroduction%20to%20Autism%20Spectrum%20Disorder.pdf
https://www.fide.com/docs/presentations/Chess%20lessons%20with%20students%20with%20autistic%20spectrum%20disorder%20–%20Armenian%20experience.pdf
https://www.fide.com/docs/presentations/Belarus%20project%20teaching%20chess%20to%20children%20with%20autistic%20spectrum%20disorder.pdf
https://www.fide.com/docs/presentations/The%20game%20of%20chess%20and%20the%20autistic%20child%20–%20A%20study%20case.pdf
https://mcusercontent.com/6d944e993248d15fc2b046696/files/f9ed30dd-d5e3-4049-a3da-430d7437c388/20210328_FIDE_seminar_autism_PDF_distribution.pdf




 
Anastasia Sorokina in 2016 interview: link interview YouTube 
Het interview ging over lesgeven aan jonge kinderen vanaf drie jaar in haar schaakschool in Minsk.  
Over dit onderwerp ‘Pre-school chess’ gaat ook een hoofdstuk van het boek Chess For Educators. 
Dit hoofdstuk is gratis te lezen in de sample pages van het boek op de site van New In Chess: 
https://www.newinchess.com/chess-for-educators  
Zie ook: http://chesstalent.com/chess-london-conference-2016  
  

 
 

Schaakles voor jongeren met autisme: schaakleraar en psycholoog Karel van Delft geeft online en 
persoonlijk schaakles aan jongeren met autisme. 

 
Informatie van Schaakacademie Apeldoorn over schaken en autisme 
Site: www.schaken-en-autisme.nl  
Diverse talen: http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish 
Video: interview Caspar Hermeling 
Presentatie en schaaklestips: klik op onderstaande poster via link 
http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci2i0XDHtoQ&feature=youtu.be
https://www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/9121.pdf
https://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://chesstalent.com/chess-london-conference-2016
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish
https://www.youtube.com/watch?v=AI8Zw61CP10
http://schaken-en-autisme.nl/english-spanish-italian-danish


 
Interview Barry Hymer met Karel van Delft https://www.youtube.com/watch?v=HUNFBrPPt5o&feature=youtu.be  

 
Quote prof. Barry Hymer: Ga uit van individuen, niet van gemiddelden  
Leerplatform Chessable presenteert een blog van psycholoog prof. Barry Hymer: ‘Chess – An Older 
Person’s Game?’ Zie https://www.chessable.com/blog/2021/03/02/chess-an-older-persons-game 
Er zijn vooroordelen over het brein van oudere mensen. Hymer citeert wetenschapsfiloof Karl 
Popper: ‘Science must begin with myths and with the criticism of myths.’ 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen op hogere leeftijd nog vaak heel vitaal en vol 
mogelijkheden zijn. Dat blijkt ook uit onderzoek van Hymer onder gebruikers van Chessable. 
Als je wilt weten wat mogelijk is, moet je niet uitgaan van gemiddelden maar van individuen, stelt hij. 
‘Instead, as our Chessable membership reveals, when it comes to a choice between what ‘the 
science’ says about our prospects for improvement beyond the age of 35, and the lived realities of 
players engaging productively and systematically in the best processes of chess improvement, I’ll put 
my money on the latter. As we learn from a truism much-loved by birdwatchers: when the bird in the 
book doesn’t match the bird that you see in the bush, trust the bird in the bush every time.’ 
 
Artikelen Barry Hymer op site Chessable: 
Trigger Happy? Why Spaced Repetition Learning is Nothing Like School 
Chess and the Science of Learning 
Learning: A Marathon, Not a Sprint 
 
Barry Hymer heeft samen met GM Peter Wells het boek ‘Chess Improvement It’s all-in the mindset’  
geschreven. Zie voor een verhaal over dat boek:  nieuwsbrief 144 Schaakacademie Apeldoorn 
Boek prof. Barry Hymer en GM Peer Wells: www.crownhouse.co.uk/publications/chess-improvement  
 
Zie site Max Euwe Centrum artikel van Karel van Delft: Kwaliteiten van het oudere schaakbrein 
   

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUNFBrPPt5o&feature=youtu.be
https://www.chessable.com/blog/2021/03/02/chess-an-older-persons-game
https://www.chessable.com/blog/2021/01/17/trigger-happy-why-spaced-repetition-learning-is-nothing-like-school/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=trigger-happy-post&utm_term=hymer-4
https://www.chessable.com/blog/2020/10/06/chess-and-the-science-of-learning/
https://www.chessable.com/blog/2020/10/29/learning-a-marathon-not-a-sprint/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%20144%20-%203%20oktober%202020.pdf
http://www.crownhouse.co.uk/publications/chess-improvement
https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein


Divers nieuws 

 
 Kwalificatie NK jeugd 
 First Rank 48 – ziekenhuisschaak en ECU cursussen 
 Evi Zickelbein te gast op Twitch bij The Big Greek 
 Kineke Mulder in podcast Schachgeflüster 
 GC Zondag Teamcompetitie indeling 
 FIDE Newsletter 28 
 How should Rowson play? 
 A full queen sac by Artemiev 
 Ansichten kaarten downloaden, letter to the coach project 

 

 

 
 

Kwalificatie NK jeugd 
KNSB links: 
https://www.schaken.nl/nieuws/eerste-geplaatsten-bekend-kwalificatie-nk-jeugd-abc-1-3-apri 
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/7c0253ce-d6fb-4040-
872c-d98c92c0215a/lobby 
 

 

   
 link video Anna Harazinska                                                                                                     Redacteur Philippe Vukojevic 

 

 
 
 

First Rank 48 – ziekenhuisschaak en ECU cursussen 
https://mailchi.mp/86a91dbfaef5/schaken-in-ziekenhuisscholen?e=4d5c876b14 

https://www.schaken.nl/nieuws/eerste-geplaatsten-bekend-kwalificatie-nk-jeugd-abc-1-3-apri
https://www.schaken.nl/nieuws/eerste-geplaatsten-bekend-kwalificatie-nk-jeugd-abc-1-3-apri
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/7c0253ce-d6fb-4040-872c-d98c92c0215a/lobby
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/7c0253ce-d6fb-4040-872c-d98c92c0215a/lobby
https://www.youtube.com/watch?v=dstp5IcpFqg
https://mailchi.mp/86a91dbfaef5/schaken-in-ziekenhuisscholen?e=4d5c876b14


 

 
 
Evi Zickelbein te gast op Twitch bij The Big Greek 
Evi Zickelbein was zonder 28 maart te gast bij The Big Greek, ofwel IM Georgios Souleidis. 
Beiden hebben gespeeld bij Schaakstad Apeldoorn. 
Zie https://www.twitch.tv/thebiggreekschach (tot twee weken terug te kijken). 
 

 

 
 

Kineke Mulder in podcast Schachgeflüster 
Ooit woonde Kineke Mulder in de Apeldoornse wijk De Maten. Tegenwoordig woont ze in Wenen, 
waar ze de spil van tal van schaakactiviteiten op straat. Gewoon, omdat schaken een mooi spel en 
mensen tot elkaar brengt. Zo ging ze een paar jaar geleden op het station van Wenen vluchtelingen 
opzoeken met schaakborden.  
 
Site Chess Unlimited Kineke Mulder: https://chess.mulder.at  
Podcast te horen via YouTube kanaal van Schachgeflüster: 
https://www.youtube.com/c/Schachgefl%C3%BCsterPodcast/videos 
 

https://www.twitch.tv/thebiggreekschach
https://chess.mulder.at/
https://www.youtube.com/c/Schachgefl%C3%BCsterPodcast/videos


 

 
 
GC Zondag Teamcompetitie indeling voor zondag 4 april  
Indeling voor zondag 4 april:  
 
GC: lichess.org/tournament/XmibgTQ5  
1e: lichess.org/tournament/RQOtWrSZ  
2e: lichess.org/tournament/BgZCnXAd  
3e: lichess.org/tournament/Qdnzbkqq 
 

 

 
 

FIDE Newsletter 28 
Nieuwsbrief van wereldschaakbond FIDE (www.fide.com). Gratis. Tweewekelijks. In het Engels. 
Abonneren: https://www.fide.com/fide/fide-newsletter 
Site nieuwsbrieven: https://www.fide.com/fide/fide-newsletter 
Klik op links voor eerdere nieuwsbrieven. 

Inhoud nummer 28:   
Israel: "Chess for Every Child" 
India: Chess in the academic curriculum 
How can chess help children with autism? 
FIDE Arbiters’ Manual 2021 
The story of the African Chess Federations 
Chess keeps getting air time 
Anniversaries 

 

 
 

How should Rowson play? 
Voor alle adviezen die hij heeft gekregen, zie 
https://twitter.com/Jonathan_Rowson/status/1377325335801368581 

https://lichess.org/tournament/XmibgTQ5
https://lichess.org/tournament/RQOtWrSZ
https://lichess.org/tournament/BgZCnXAd
https://lichess.org/tournament/Qdnzbkqq
http://www.fide.com/
https://www.fide.com/fide/fide-newsletter
https://www.fide.com/fide/fide-newsletter
https://twitter.com/Jonathan_Rowson/status/1377325335801368581


 

  
 

A full queen sac by Artemiev 
https://twitter.com/i/status/1376780341592080385  
 

 

 
  

Ansichten kaarten downloaden, letter to the coach project 
Initiatief Wit-Russische schaakbond: ansichtkaart sturen aan degene die jou schaken heeft geleerd. 
Zie https://chess-school.by/pismo-treneru.html  
 
 
 

Training 

 
 Beginnerscursus KNSB The Queens Gambit ontrafeld 
 Beginnerscursus en wekelijkse presentatie IM Hans Böhm op YouTube 
 Help files voor ChessBase en Fritz 
 ChessMatec site uitgebreid met gratis materiaal en blog 
 Geschiedenis van het schaken 
 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’ 

 

https://twitter.com/i/status/1376780341592080385
https://chess-school.by/pismo-treneru.html


 

 
Twitch. 

 

 
https://www.schaken.nl/videos/online-schaakcursus-voor-beginners-queens-gambit-ontrafeld 

 

 
https://www.schaken.nl/nieuws/binnenkort-op-twitch-beginnerscursus-schaken-0 

 
Beginnerscursus KNSB The Queens Gambit ontrafeld 
Elke maandagavond van 20 – 20.45 uur. Kijken is gratis. 
https://www.twitch.tv/schaakbond 
Ook op YouTube nadien:   
https://www.schaken.nl/videos/online-schaakcursus-voor-beginners-queens-gambit-ontrafeld  
Cursusinformatie: 
https://www.schaken.nl/nieuws/binnenkort-op-twitch-beginnerscursus-schaken-0  

https://www.schaken.nl/videos/online-schaakcursus-voor-beginners-queens-gambit-ontrafeld
https://www.schaken.nl/nieuws/binnenkort-op-twitch-beginnerscursus-schaken-0
https://www.twitch.tv/schaakbond
https://www.schaken.nl/videos/online-schaakcursus-voor-beginners-queens-gambit-ontrafeld
https://www.schaken.nl/nieuws/binnenkort-op-twitch-beginnerscursus-schaken-0


 

 
 

 
 
Beginnerscursus en wekelijkse presentatie IM Hans Böhm op YouTube 
Leren schaken, iedere woensdag een nieuwe les. Eerste les 31 maart: het bord. 
Doelgroep: alle beginners van alle leeftijden. 
https://www.youtube.com/watch?v=y5AkIrxuvgI&t=1s 
Lessen kun je later terugkijken. 
 
In Mister Chess presenteert… Jan Timman laat bijzondere eigen studie zien, Chessity schaakles 2: de 
toren en schaakkunst in mokken. 
Iedere zondag vanaf 17.00 uur een nieuwe aflevering.   
https://www.youtube.com/watch?v=8_EeQZyKecA 
 
Informatie IM Hans Böhm 
www.hansbohm.com 
http://youtube.hansbohm.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y5AkIrxuvgI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8_EeQZyKecA
http://www.hansbohm.com/
http://youtube.hansbohm.com/


 

 
 
Help files voor ChessBase en Fritz 
Nederlandstalige handleidingen van Frans Peeters. 
Zie links en een toelichtend verhaal: https://www.schaaksite.nl/2020/01/15/fritz-17 
 

 

 
 

ChessMatec site uitgebreid met gratis materiaal en blog 
De site www.chessmatec.com is uitgebreid met divers gratis materiaal en een blog. 
 

 

 
 

Geschiedenis van het schaken 
https://nl.qaz.wiki/wiki/History_of_chess 

 

 
 

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.schaaksite.nl/2020/01/15/fritz-17
http://www.chessmatec.com/
https://nl.qaz.wiki/wiki/History_of_chess
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
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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/
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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 
https://unsplash.com 
 
Internationale organisaties, FIDE, ECU 
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org  
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com 
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FIDE Chess in Education Commission http://edu.fide.com  
FIDE newsletter: https://www.fide.com/fide/fide-newsletter 
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 
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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  
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 
ChessFellow https://chessfellow.app 
 
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 
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https://chess24.com/en/read/glossary/tabiya
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chess
https://www.edglossary.org/differentiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_education_terms
http://www.beesburg.com/edtools/glossary.html
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.chessed.nl/
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.probleemblad.nl/
http://www.chessity.com/
http://www.teamblitz.nl/
http://www.chessqueens.nl/
https://schaakblog.nl/
http://www.schakers.info/
http://www.sterkspel.nl/
http://www.movefirstthinklater.com/
http://www.youtube.com/channel/UCZWy_3nFi4O_pUk2HnVWJ3g
http://www.chesser.nl/
http://www.schaakgids.nl/
http://www.vanforeest.com/
http://www.hansbohm.com/
https://www.youtube.com/c/HansBohm64/videos
https://chessfellow.app/
http://www.wfcc.ch/
http://billwall.phpwebhosting.com/
http://www.chess-poster.com/
https://twitter.com/NewInChess
https://2700chess.com/
https://www.youtube.com/c/AnishGiriOfficial/featured
https://theweekinchess.com/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chess.com/tv
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
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 
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  
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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  
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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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