
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 170 – 17 april 2021 
 
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.   

 

   
Chess Teaches Life Skills: Wat brengt schaken jou? (foto Marijke Weller) 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 170 
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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https://schaakweek.nl 

 

 
https://lichess.org/team/lenteschool 
 

Schaakweek Lenteschool van 3 - 7 mei met ouderbijeenkomsten 
door IM Merijn van Delft 
 
Stichting Schaakweek organiseert in de meivakantie een week lang Schaakweek Lenteschool voor 
jeugd t/m 18 jaar op alle niveaus. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess en Twitch.  
Zie ook schaakweek.nl 
 
Lenteschool: 3-7 mei. 
Je kunt je inschrijven per week. Deelname kost 125 euro per week. Als je interesse hebt om mee te 
doen, kun je ons mailen via merijn@schaakweek.nl of nico@schaakweek.nl. 
 
De interactieve lessen zijn zoals gebruikelijk van 13:00-17:00 uur (met tussendoor pauzes). Centraal 
in de lessen staat, naast nieuwe dingen leren, plezier in het schaken en zelf dingen uitproberen. 
 
We doen per week drie toernooitjes: op maandag, woensdag (bijzondere schaakvariant) en vrijdag, 
steeds 19.00-20.30 uur. De toernooitjes zijn open voor iedereen, jong en oud! Ieder toernooitje 
streamen we op twitch.tv/schaakweek 
 
De lessen worden gegeven door IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft.  
Ook is er weer een ouderavond met coaching expert Karel van Delft dinsdag 4 mei. Van 18:45-19:45 
uur in het Nederlands en van 20:15-21:15 in het Engels. Dit in verband met de nationale herdenking.  
 
We organiseren twee warming-up toernooitjes waar iedereen aan mee kan doen: 
Toernooi 1 (woensdag 21 april): lichess.org/tournament/d6Tkitif 
Toernooi 2 (woensdag 28 april): lichess.org/tournament/D8tgQYzH 
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Zoomsessie streamen via Twitch voor schaaktrainers 
 
Op 29 april om 20.00 organiseren Schaakelaar en Schaakacademie Apeldoorn een Webinar over hoe 
je Twitch kunt gebruiken voor online schaaklessen en het uitzenden van online toernooien. De sessie 
is gratis. Tevens ontvangen deelnemers een gratis manual over streamen via Twitch.  

 
Twitch is een gratis platform waarmee je onder andere online schaaktoernooien kunt streamen. Het 
afgelopen jaar is dit platform enorm populair geworden onder schakers. Het biedt voor 
schaaktrainers en liefhebbers de mogelijkheid om onder meer online toernooien, simultaans en 
lessen te streamen. 
 
Deelnemers krijgen vooraf een manual opgestuurd en kunnen op 29 april middels een Zoom sessie 
deelnemen aan dit Webinar. Hierin zal worden uitgelegd welke software je nodig hebt en hoe je live 
kunt uitzenden. 
 
Schaakelaar verzorgt regelmatig Twitch-uitzendingen, onder meer jeugdtoernooien en de 
beginnerscursus van de KNSB.  
 
Schaakacademie Apeldoorn begint binnenkort wekelijkse Twitch-uitzendingen op donderdagavond, 
vooral bedoeld voor jeugdschakers en amateurschakers. Hier staan ondermeer becommentarieerde 
simultaans en jeugdtoernooien alsook openbare lessen op de agenda. Met wekelijks een gast. 
 
Zowel Schaakelaar als Schaakacademie Apeldoorn gaan een aantal uitzendingen nadien op hun 
YouTube kanaal publiceren. 
 
Aanmelden voor dit Webinar kan door een mail te sturen naar nielsvdmark@gmail.com. Je krijgt 
vervolgens de manual opgestuurd en de link om deel te nemen aan dit Webinar. 
 
Voorbeelden op Twitch: www.twitch.tv/schaakelaar, www.twitch.tv/schaakweek en 
www.twitch.tv/tricksonly.  
Een overzicht van streamende schakers staat op https://pogchess.com. 
 

 
Schaakelaar is de naam waaronder Niels van der Mark schaakles geeft op scholen, clubs en aan 
privéleerlingen. Site: www.schaakelaar.nl - E-mail: nielsvdmark@gmail.com  
 
Schaakacademie Apeldoorn is een initiatief van Karel van Delft. Hij geeft schaaklessen en houdt zich 
bezig met schaakeducatieve projecten (onder andere schrijven van boeken). 
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl - E-mail: karel@kvdc.nl  
 

  

Naast Niels en Karel zijn er zeker zeven Deelnemers aan de zoomsessie. 
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Schaakacademie Apeldoorn: Twitch uitzendingen en online analyseren voor jeugdschakers 
Schaakacademie Apeldoorn verzorgt vanaf mei wekelijks gratis uitzendingen via het Twitch-kanaal 
https://www.twitch.tv/schaakacademieapeldoorn.   
In de uitzendingen zijn lessen, quizen, gasten, toernooitjes en simultaans via Lichess.org en meer.  
De uitzendingen zijn op donderdagavond van 18.15 tot 19.00 uur.  
Hidde Weller en Karel van Delft presenteren de uitzendingen. 
Alle jeugdschakers en andere geïnteresseerden zijn welkom bij uitzendingen en activiteiten. Je kunt 
meepraten via de chat, ideeën mailen naar karel@kvdc.nl en partijen mailen om te bespreken. 
Nadere informatie volgt. Tot mei zijn er proefuitzendingen. Als je volger wordt op Twitch krijg je daar 
meldingen van. Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/streamen 
 
 
 

 
 

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  
Schoolleerlingen kunnen woensdagmiddag meedoen met online les van schaakschool Het Bolwerk. 

 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 
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Mat in twee.                                                                                     Wit aan zet. 
 

            
Links: Interessant, Wit staat pion achter, maar wel beter. Want hij heeft zijn stukken veel beter ontwikkeld. 
Rechts: Voordelen en nadelen. Zwart heeft open f-lijn en sterk pionnencentrum. Pion e6 kan problemen geven na Pg5. 
 
 

 
Simultaan Hidde: https://lichess.org/simul/sm79bgX7 en ook lekker chatten via Lichess. Daarna analyse met Karel. 
 
 

https://lichess.org/simul/sm79bgX7


 
Waarom is Pxf7 niet goed? Als je ruilt heb je allebei 6 punten gewonnen en verloren. Wit Paard drie en Loper drie is zes. 
Zwart Toren 5 en pion 1 is 6. Maar: in het middenspel zijn paarden en lopers wat sterker dan in het eindspel. Als wit ze 
nu afruilt kan zwart meer met zijn stukken doen (meer activiteit). 
 
 

 

 
Ga naar www.schaakacademieapeldoorn.nl naar Online toernooien en Lichess. Via  Ctrl-f invullen ‘pijlen’ en je vindt:  
 

 
 

 

   
Links: Meestal speelt zwart de dame niet direct. Behalve….. als het nuttig is.  
Rechts: Hoe voorkomt wit stukverlies?  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
Hoe ga je verder? Hangt af van wat je interessant vindt, wat je goed kent, wat je tegenstander misschien vervelend vindt. 
Of je gaat iets onbekends spelen om te experimenteren.  

 

    
Het Schaakverhaal van Jeroen Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/schaakverhaal.htm 

 
Schaakschool Het Bolwerk: Patroonherkenning en tactische oefeningen zijn de basis 
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. 
 

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: 
Patroonherkenning en tactische oefeningen zijn de basis van vooruitgang boeken bij schaken.  
Je hoeft natuurlijk helemaal geen tactiek te oefenen.  
Maar als je verder wilt komen, is het handig om je af te vragen hoe je dat kunt bereiken. 
Als je toch traint, kun je het maar beter goed doen. Dat heet ‘Deliberate practice’. 
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Groep B lesverslag 14 april 
- OBS en Twitch 
- Simultaan Hidde en partijen bespreken 
- Stellingen van openingskwesties maken 

 
Groep C lesverslag 14 april 

- Simultaan via Lichess en analyse  
- Tutor 3 tactiek vijf opgaven 
- Nieuwsbrief stellingen maken van training 
- Lichess Puzzle Streak 
- Partij Euwe 12 
- Bill Wall Traps 126-128 
- Enquête Chess Teaches Life Skills 
- OBS en Twitch 

 

 
 

      
 

      
 



     
 

ABKS terugblik in videoclip 
Coördinator Chris Doornekamp heeft via Whatsapp een videoclip verspreid met foto’s over het 44e 
Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS), dat 10 april online werd gehouden. 
Toernooilink met uitslagen en partijen: https://lichess.org/tournament/U62PIk22  
 
Eben Haëzer online schaakkampioen 2021 
door Chris Doornekamp 
 
Het 44e Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS) is volledig anders gelopen dan de 
vorige 43 edities. Voor het eerst vond het schoolschaakkampioenschap namelijk plaats via het 
internet. De organisatie had van de nood een deugd gemaakt en alle deelnemers konden vanuit de 
huiskamer de strijd met elkaar aangaan. 
In totaal streden 14 teams en 86 schakers mee om de hoogste eer: Apeldoorns kampioen 
schoolschaken. De teams bleken bijzonder aan elkaar gewaagd en het was voortdurend stuivertje 
wisselen om de hoogste posities. Daarbij telde per team de scores van de beste 4 spelers. De 
wedstrijden werden live van commentaar voorzien via een uitzending op Twitch van internationaal 
schaakmeester Nico Zwirs en organisator Chris Doornekamp. 
Na 70 minuten verhit schaken, 329 partijen en in totaal 20.705 zetten was de einduitslag bekend. Het 
team van de Eben Haëzer bleek de trotse winnaar van het online toernooi. Een knappe prestatie van 
het team bestaande uit Simon Stufken, Robert van de Craats, Laurens van Grol, Laurens Roelofs, 
Joost Wilbrink en Aron Langbroek. 
Na een zeer spannende finish, legde het combi-team van De Schakel & De Korf beslag op de tweede 
plaats. De schakers van de KWS kwamen ook op het erepodium en eindigden als derde, nipt voor de 
teams van De Zonnewende en De Zevensprong. 
In het individuele klassement waren de topscoorders: 
Simon Stufken (Eben Haëzer) 
Hidde Weller (Hertog van Gelre); Robert van der Craats (Eben Haëzer) 
Jens Eshuis (De Sjofar) 
Graag allemaal tot ziens bij de 45e editie in 2022, dan hopelijk wel weer achter de schaakborden bij 
het Veluws College Walterbosch! 
 

   
Links: Aftrekaanval. 
Rechts: Eerst zelf proberen, daarna genieten en leren van de oplossing. Kan je bijv via chessvision.ai inlezen in Lichess. 

https://lichess.org/tournament/U62PIk22


 
www.arves.org 

 

 
http://arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/miniatures/malyutkas  

 

 b  
https://lichess.org/training/rookEndgame  
Vier onderdelen schaakdenken: 1. Mindset (growth, op zoek naar oplossingen), 2. Patroonherkenning (hier vrijpion 
creëren), 3. Vuistregels, 4. Rekenen (als dit dan dat) 

 

 
Als je niet direct een patroon herkent, kun je oplossingen proberen te vinden via GSSAP en STUDT. En anders kun je altijd 
nog het advies van grootmeester Jan Hein Donner volgen: ‘snuffelend graaiend zien’. Dat lijkt een combinatie van 
rekenen en intuïtief (onbewust) creatief denken.  
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Eigen partij bekeken via zoek accountnaam – partijen: https://lichess.org/6rZ7OlOE  
Via format https://lichess.org/@/karelschaakt (dus  op eind accountnaam) kun je ook partijen vinden 

 

 
In Lichess kun je als simultaangever kiezen welke schaakvarianten je tegenstanders als optie hebben. 
960 schaak: er zijn 960 mogelijkheden om je stukken in de beginopstelling neer te zetten. 

 
 
 

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

 
Schaakles senioren: Eindspelen oefenen via Lichess en Malyutka’s via Arves 
Algemene informatie over lessen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
Naast groepslessen zijn ook privélessen via Zoom mogelijk. 
 

Lesverslag 12 van 11e serie 14 april 2021 online 
- Experiment met Twitch en OBS 
- Chess Movies: partij 61 
- Thema Lichess training eindspelen 
- Arves.org eindspelstudies met mini-eindspelstudies: Malyutkas 
- Enquête Chess Teaches Life Skills: Wat brengt schaken jou?  
- Kopiëren gedeelten nieuwsbrief in Word bestand 
- Eigen partij analyseren via Lichess (André) 
- Simultaan en analyse (met keuze diverse schaakvarianten) 
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Chess Keeps Aging Populations Young at Heart 
door Karel van Delft 
 
Een Amerikaanse arts verwees in een correspondentie naar een artikel op de site van de Saint Louis 
Chess Club: https://saintlouischessclub.org/blog/chess-keeps-aging-populations-young-heart 
In dat artikel staat een link naar een PowerPoint presentatie die ik in 2015 op de London Chess 
Conference heb gegeven. 
De boodschap is dat schaken goed is voor ouderen: sociaal, fysiek en mentaal.  
Die presentatie is ook te zien via http://chesstalent.com/chess-london-conference-2015 
Hier boven staan enkele dia’s uit de presentatie. 
Op de site van het Max Euwe Centrum staat een uitgebreid verhaal:  
https://maxeuwe.nl/categorie/columns-van-karel 
 
Informatie over schaaklessen voor senioren: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
De lessen zijn momenteel online. 
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Bab Wilders in het Nederlands Dagblad www.nd.nl/schaakrubriek en www.schaaksite.nl rubriek dagbladen. 
 

Chess For Educators: Een ware Fundgrube voor wie lesgeeft op de schaakclub 
Recensies zijn welkom. Die publiceren we en dat draagt bij tot discussies over hoe schaakeducatie 
verbeterd en uitgebreid kan worden. 
 
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 
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Uit de sample pages van Chess For Educators:   
 

 
 

 
 



 
Hidde en Karel in 2014 in het Apeldoorns snelschaakkampioenschap in artcafé SamSam. Schaken heeft hen 
veel gebracht, vinden ze zelf. (foto Marijke Weller) 
  



 
Réti: soms is het onmogelijke toch mogelijk. 

 

  
Saavedra: tal van onverwachtige wendingen, waar toch een oplossing voor is. 

 

 
 
Psycholoog professor Barry Hymer heeft zijn vijfde column over psychologie voor Chessable 
geschreven. Dit keer over ongeduld: Column Hymer Chessable Impatient to improve 
Hymer denkt met Schaakacademie Apeldoorn mee over het project Chess Teaches Life Skills. 

 

De kern van goed onderwijs is verhalen vertellen, ervaringen overdragen, een zoektocht, de luiken 
naar de wereld open zetten. Denken, leven en verlangen. Dat schrijft auteur Tommy Wieringa 17 
april in zijn column ‘De Reis van de boeken’ in de NRC. 

https://www.chessable.com/blog/?p=9995&preview=true%20?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=blog-impatient-to-improve&utm_term=impatient-to-improve-1


Chess Teaches Life Skills: Wat brengt schaken jou? 
Lezers van deze nieuwsbrief hebben per email de vraag beantwoord: ‘Wat brengt schaken jou?’  
Als andere lezers reageren, publiceren we dat volgende week. 
 
IM Merijn van Delft: 

Schaken heeft me veel vriendschappen opgeleverd en me geleerd om te gaan met 
tegenslagen. 
 
IM Nico Zwirs:  
Schaken heeft me laten inzien waar mijn kwaliteiten liggen, zoals analytisch en creatief denken. In 
veel dingen die ik buiten het schaken doe, refereer ik terug aan het schaken en bedenk ik hoe ik dit 
probleem conceptueel zou tackelen als het een schaakprobleem zou zijn geweest. 
Bijvoorbeeld tijdens programmeervakken tijdens mijn studie heb ik hier regelmatig wat aan gehad.  
 
Karel van Delft: 
Schaken is net als het leven een spel van mogelijkheden en beperkingen. Fascinerend. Schaken 
brengt een mindset waarmee je jezelf en de wereld analytisch, planmatig en creatief kan benaderen. 
Schaken heeft me vrienden en wereldwijd contacten gebracht. Schaken is een geweldig middel om 
psychologisch onderzoek naar talentontwikkeling te doen. Mensen kunnen zichzelf veel meer 
ontwikkelen dan nu vaak gebeurt. Schaken kan daar op allerlei manieren een rol bij spelen.  
 
Lucas Wijnbergen:  
Het heeft mij tactisch inzicht gebracht. Daardoor kan ik in mijn leven situaties beter analyseren en 
oplossingen zoeken. 
 
Tony Maertzdorf: Het heeft mij geleerd verder te denken dan alleen het heden. 

Anneke Bruggeman: 
Ergens gelezen: ‘Life is like a game of chess – I don’t know how to play chess’ 
Schaken was altijd iets ‘moeilijks’. Uitdaging leren schaken. 
Omdenken: Probleem anders benaderen. Zet gevonden, kijken of er een betere zet is. 
Eerst kijken dan doen. 
Contact met andere mensen. 
Zowel schaken via computer als met schaakmateriaal. 
Vooruit denken; als dit, dan dat. 

Herre Joostensz: 
- Meer geduld en beter nadenken 
- Versterken van mijn concentratie op allerlei gebied 
- Eerst nadenken, dan doen (in het Engels: “Look before you leap”) 
- Op zijn tijd rust nemen en niet blijven hollen 
- En natuurlijk wil je progressie maken met het spel 
- Stimuleert je hersenen, bijvoorbeeld door beter te onthouden en patronen te herkennen 

André Langeslag: 
Het is een methode om de grijze cellen af en toe weer te laten werken.  Dat loopt anders te snel 
terug na het arbeidzame leven. En verder is het gewoon leuk. 

Dries Wedda: 
Met schaken heb ik veel mensen leren kennen, ook bij toernooien in het buitenland. Ik heb ook 
geleerd over sportpsychologie, zoals mentale weerbaarheid.  
 
Hidde Weller:  
Ik heb geleerd dat je soms beter na moet denken voordat je iets doet. 
Ook heb ik veel vrienden gekregen.  



 
Informatie van schaakclub Black a& White: Lucknow is an hour's flight from New Delhi, and known for fine embroidery 
called "chikan" on muslin and cotton cloth. We're also known for a chess movie, shatranj ke khiladri (chess players) 
where a whole kingdom was lost.  Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chess_Players_(film)  

De volgende reacties zijn van  schaakclub Black and White uit Lucknow nabij de Himalaya in India.  
Zie ook http://www.blackandwhiteindia.com   
Neha Jain, 38 - the ability to reply to people surely to have more confidence and respond when 
someone criticises me. Before chess i would keep quiet and think many days how to reply. I would 
suffer criticism, now i don't. 
Mahir Agarwal, 11 - fun and friends  
Sarisha Bajaj, 10 - to think carefully  
Siva K, 23 - my beautiful girlfriend  
Maulik Arora, 7 - my maths has improved  
Anushka Mehra, 9, chess is like my martial arts. It has brought me discipline and focus. 
Anastasia Kashlinskaya: chess is my sanctuary from the sorrows of life. I've used it as morphine to 
dull pain after a break-up, passing away of a family member, professional setback etc. 
Chess is my celebration. I am a loner and like to be with myself. All birthdays are spent playing alone 
online and buying a chess book as a tradition. When I'm happy, i just read a chess book particularly 
chess history, anecdotes etc more than variations to play.  
Chess is my best friend, my first and last love, my meditation, my spirituality. :) 
Chess has brought me love, meditation, calm, joy, fulfilment and release from emotional pain in life. 

Seven kids here are screaming: ‘Chess has brought me happiness’ 😂 

Project Chess Teaches Life Skills 
Levensvaardigheden ontwikkelen en pleidooi voor schoolvak breinkunde met schaken 
Schaken is een metafoor voor het leven. Schaken kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. 
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: 
- Directe transfer: Concrete vaardigheden en competenties, die zowel in schaken en leven van belang 
zijn. Bijvoorbeeld: causaal denken, doorzettingsvermogen en concentratie. 
- Indirecte transfers: Growth mindset ontwikkelen (versus fixed mindset) ofwel metacognitie (denken 
over denken). Je gebruikt hierbij vergelijkingen tussen het schaakbord en het leven. 
Bijvoorbeeld denkwijzen als kritische zelfreflectie en eerst falsificeren in plaats van verifiëren. 
Vaardigheden, competenties en een growthmindset ontwikkel je via kennis, 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 met diverse mensen en organisaties aan een project Chess 
Teaches Life Skills. Onder andere met Dansk Skoleskak en prof. Barry Hymer. 
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. 
Schaakacademie Apeldoorn bepleit 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 gezonde geest in een gezond lichaam.’ 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.    

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chess_Players_(film)
http://www.blackandwhiteindia.com/


  
 
ChessFellow: Het feest kan beginnen! 
door Merijn van Delft 

  
ChessFellow 1.0 is gelanceerd! Voor het ChessFellow team een razend spannende tijd. Om iedereen 
zoveel mogelijk live op de hoogte te houden van en te betrekken bij de allerlaatste ontwikkelingen, 
hebben we een liveticker in het leven geroepen. Als je op de homeslider (de balk bovenaan de app) 
opzij scrolt, vind je deze nieuwsservice. We zullen het schaaknieuws op de voet volgen en natuurlijk 
alles rondom ChessFellow zelf!  
 
Bovendien hebben we een prijsvraag: voorspel de top 3 van de Candidates en maak kans op een 
leuke prijs. Als je voordat maandag de eerste zet wordt gespeeld je voorspelling op de tijdlijn post, 
telt ie mee. 
De app en meer info kun je hier vinden: https://chessfellow.app 
Het ChessFellow team bestaat onder andere uit Jeannot Tuijnman, Niek Verweij, Rob van Praag, 
Merijn van Delft, Nico Zwirs en Rosa Ratsma. 
Manuel Bosboom heeft met sidekick Hing Ting Lai iedere vrijdag om 19:00 uur een uitzending op 
twitch.tv/chessfellow 
CF beoogt alle schakers wereldwijd te verbinden, zodat het veel makkelijker wordt om gezamenlijk 
dingen te ondernemen. 
Op CF komt een aanbod van trainingen, toernooien en andere activiteiten dat zich steeds verder zal 
uitbreiden. Je kunt deelnemen aan activiteiten, maar ze ook zelf opzetten. Wat dat betreft is het een 
vrijplaats voor de schaakliefhebber.  
 

https://chessfellow.app/
http://twitch.tv/chessfellow
http://twitch.tv/chessfellow


 
https://www.twitch.tv/videos/989664053 

 

 
 

Problemen met aanmelden bij ChessMatec 

Door vernieuwingen in de site www.chessmatec.com zijn er wat problemen met inloggen ontstaan. 
Bij PC’s werkt de spatie niet meer. Bij smartphones nog wel. 
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn kunnen via mail contact opnemen met Karel van Delft. 
 

 
 

 
 
Lichess tips van Hidde: Nieuw account Magnus Carlsen 
Magnus Carlsen heeft een nieuw account: https://lichess.org/@/DrGrekenstein  
Streamen via Lichess: https://lichess.org/about en https://lichess.org/streamer/edit  
 

https://www.twitch.tv/videos/989664053
http://www.chessmatec.com/
https://lichess.org/@/DrGrekenstein
https://lichess.org/about
https://lichess.org/streamer/edit


 
 
 

MuConsult Apeldoorn bereikt finale online KNSB beker 
MuConsult Apeldoorn heeft zaterdag 17 april de afsluitende twee ronden van de poulefase van de 
KNSB beker gewonnen. Een verslag met partijen staat op https://www.schaakstad-apeldoorn.nl  
 

 
 
Schaakstad Apeldoorn tweede in Nederlandse Jeugdclubs – Teamcompetitie  
Partijen en uitslagen van 17 april: lichess.org/tournament/CKVFH60N 
 
 

 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://lichess.org/tournament/CKVFH60N


 
 

Site Max Euwe Centrum vernieuwd, 22 columns schaakpsychologie Karel van Delft  
De site van het Max Euwe Centrum is vernieuwd. 
De 22 columns van Karel van Delft over schaakspsychologie staan er ook op. 
https://maxeuwe.nl 
https://maxeuwe.nl/categorie/columns-van-karel 
 
 

 
 
Kandidatentoernooi vanaf 19 april met GM Anish Giri 
Maandag 19 april wordt het kandidatentoernooi van wereldschaakbond FIDE hervat. Het was een 
jaar geleden onderbroken wegens corona. Nederlands beste speler GM Anish Giri is een van de 
deelnemers. De winnaar mag wereldkampioen GM Magnus Carlsen uitdagen voor een match om de 
wereldtitel. 

Het kandidatentoernooi kan via allerlei sites gevolgd worden. Via www.chess24.com zelfs live in 
een aantal talen. 
De partijen beginnen op alle speeldagen in Jekaterinenburg (Rusland) om 13 uur (Nederlandse tijd). 
De speeldagen zijn 19, 20, 21, 23, 24, 26 en 27 april. 

https://maxeuwe.nl/
https://maxeuwe.nl/categorie/columns-van-karel
http://www.chess24.com/


 
Schaakbond KNSB besteedt uitgebreid aandacht aan het toernooi via Twitch uitzendingen van IM 
Stefan Kuipers via www.twitch.tv/schaakbond. Maandag vanaf 19 uur, daarna een half uur later. Zie 
voor meer KNSB informatie. 

 
Zie verder:  
www.fide.com 

www.schaaksite.nl  
https://en.candidates-2020.com/about 
https://en.wikipedia.org/wiki/Candidates_Tournament_2020%E2%80%9321  

www.chess.com/article/view/how-to-watch-the-fide-candidates-chess-tournament 
https://www.mvlchess.com/en/2021/04/15/knocking-on-heavens-door 
https://anishgiri.nl 
 

 

  
 
Quote Antoine de Saint-Exupéry: ‘Leer mensen verlangen naar de zee.’ 
Als je wilt dat mensen een boot bouwen, leer hen dan geen hout zagen, maar verlangen naar de zee. 
 
Dat principe geldt ook bij schaaktrainingen.  
Bouwstenen schaakstraining Schaakacademie Apeldoorn: Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Wat betekent dat voor het onderwijssysteem en schaaklessen?  
Wat zijn implicaties? Bijvoorbeeld huiswerk of tips voor zelfstudie geven?  
Breinkunde is een goed vak voor kinderen, maar ook hard nodig voor veel instituten en leraren.  
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry 
https://citaten.net/zoeken/citaten_van-antoine_de_saint-exup%C3%A9ry.html 
https://www.woorden.org/quotes/?auteur=Antoine%20de%20Saint-Exup%C3%A9ry  
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_kleine_prins 
 
 

http://www.twitch.tv/schaakbond
https://schaken.nl/nieuws/kandidatentoernooi-%E2%80%93-hoogtepunten-dagelijks-journaal?utm_source=Koninklijke+Nederlandse+Schaakbond&utm_campaign=122db2bd9c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_11_10_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c794c3b201-122db2bd9c-367938557
https://schaken.nl/nieuws/kandidatentoernooi-%E2%80%93-hoogtepunten-dagelijks-journaal?utm_source=Koninklijke+Nederlandse+Schaakbond&utm_campaign=122db2bd9c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_11_10_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c794c3b201-122db2bd9c-367938557
http://www.fide.com/
http://www.schaaksite.nl/
https://en.candidates-2020.com/about
https://en.wikipedia.org/wiki/Candidates_Tournament_2020%E2%80%9321
http://www.chess.com/article/view/how-to-watch-the-fide-candidates-chess-tournament
https://www.mvlchess.com/en/2021/04/15/knocking-on-heavens-door
https://anishgiri.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://citaten.net/zoeken/citaten_van-antoine_de_saint-exup%C3%A9ry.html
https://www.woorden.org/quotes/?auteur=Antoine%20de%20Saint-Exup%C3%A9ry
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_kleine_prins


Divers nieuws 

 
 Mister Chess presenteert schaken in isolement 
 First Rank 49 Medisch schaken 
 ChessTech Newsletter 17 April 2021 
 FIDE newsletter 29 
 Kasparov start kasparovchess.com 
 GC Zondag Teamcompetitie indeling voor zondag 18 april  

 

 

 
 
Mister Chess presenteert schaken in isolement 
Zondag 18 april 17 uur. Je kunt later ook terug kijken. 
www.hansbohm.com 
Hans Böhm YouTube kanaal https://www.youtube.com/c/HansBohm64/videos 
 

 

 
 

First Rank 49 Medisch schaken 
https://mailchi.mp/d5b61f42fb4c/schaken-en-schizofrenie?e=0d43817265 
 
https://thinkerspublishing.com/product/dr-jana-krivec-improve-your-life-by-playing-a-game-learn-
how-to-turn-your-life-activities-into-lifelong-skills 
 

http://www.hansbohm.com/
https://www.youtube.com/c/HansBohm64/videos
https://mailchi.mp/d5b61f42fb4c/schaken-en-schizofrenie?e=0d43817265
https://thinkerspublishing.com/product/dr-jana-krivec-improve-your-life-by-playing-a-game-learn-how-to-turn-your-life-activities-into-lifelong-skills/
https://thinkerspublishing.com/product/dr-jana-krivec-improve-your-life-by-playing-a-game-learn-how-to-turn-your-life-activities-into-lifelong-skills/


 

 
 

ChessTech Newsletter 17 April 2021 
https://www.chesstech.org 
 

 

 
 
FIDE newsletter 29 
Aanmelden voor de nieuwsbrief en eerdere nieuwsbrieven: www.fide.com/fide/fide-newsletter  
Nieuwsbrieven online lezen: https://www.fide.com/news  
 

 

   
https://kasparovchess.com/#podcasts 

 

Kasparov start kasparovchess.com 
De dertiende wereldkampioen lanceert een nieuwe site: www.kasparovchess.com.  
Met deels gratis inhoud en deels betaalde diensten. 
De inhoud bestaat uit onder meer: tactische opgaven, online matches, tutorials en een masterclass 
van de ‘The Boss’ zelf. Er komt ook een gratis podcast.  
Kasparov: ‘Chess is a way of life and a way of looking at the world. Chess can help you to become 
everything you want to be.’ 
Meer info: https://www.fide.com/news/1028  
 

 

 
 
GC Zondag Teamcompetitie indeling voor zondag 18 april  
Indeling voor zondag 18 april:  
GC: lichess.org/tournament/pc0oqTYs  
1e: lichess.org/tournament/Klo3Bo4Y  
2e: lichess.org/tournament/Yjkrb4m2  
3e: lichess.org/tournament/cAmWN4nT 
 

https://www.chesstech.org/
http://www.fide.com/fide/fide-newsletter
https://www.fide.com/news
https://kasparovchess.com/#podcasts
http://www.kasparovchess.com/
https://www.fide.com/news/1028
https://lichess.org/tournament/pc0oqTYs
https://lichess.org/tournament/Klo3Bo4Y
https://lichess.org/tournament/Yjkrb4m2
https://lichess.org/tournament/cAmWN4nT


Training 

 
 New ChessKid Adventure App 
 Chessable: Extreme Chess Tactics by IM Yochanan Afek 
 Hoe geef je schaakles aan beginners? 
 Halosar trap 
 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’ 

 

 

 
 
New ChessKid Adventure App 
Gratis app voor kinderen van Chess.com 
https://www.chess.com/news/view/new-chesskid-adventure-app-released 
https://play.google.com/store/apps/details?id=chesskid.adventure 
Voor Android en Ipad. 
Beetje Engels leren kan ook geen kwaad. 
 

 

 
 

Chessable: Extreme Chess Tactics by IM Yochanan Afek 
Link Extreme Chess Tactics 
 

https://www.chess.com/news/view/new-chesskid-adventure-app-released
https://play.google.com/store/apps/details?id=chesskid.adventure
https://www.chessable.com/extreme-chess-tactics/course/53457/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=extreme-tactics&utm_term=afek-1


 

 
 

 
Organisator Max Euwe Centrum Pleinfestival Eddy Sibbing met GM Loek van Wely in 2013. Link video 

 
Hoe geef je schaakles aan beginners? 
Zie een artikel van Eddy Sibbing in de databank op www.chessed.nl 
https://www.chessed.nl/kennisbank/schaakles-geven-aan-beginners-10-tips  
Over Eddy Sibbing: https://www.chessed.nl/eddy-sibbing  
Op de site staat heel veel trainingsmateriaal dat je kunt downloaden. Ook voor zelfstudie! 
 
Eddy Sibbing geeft 20 april een KNSB Webinar via Zoom over zelf trainingsmateriaal maken, zie: 
https://schaakbond.nl/agenda/20-april-webinar-eigen-trainingsmateriaal-maken-nog-3-plekken  
Het webinar is later op de site van de schaakbond terug te zien. 

 

 

 
 

Halosar trap 
https://www.youtube.com/watch?v=qSEoyBBgPYc&t=195s 

https://www.youtube.com/watch?v=XGMPlJHu-0c&t=8s
http://www.chessed.nl/
https://www.chessed.nl/kennisbank/schaakles-geven-aan-beginners-10-tips
https://www.chessed.nl/eddy-sibbing
https://schaakbond.nl/agenda/20-april-webinar-eigen-trainingsmateriaal-maken-nog-3-plekken
https://www.youtube.com/watch?v=qSEoyBBgPYc&t=195s


 

 

 
 

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

 

   
 
DVD IM Merijn van Delft - Practical chess strategy: The Bishop  
https://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop 
In Engels en Duits verkrijgbaar. 
Op de site staat een voorbeeldvideo. 
 

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  
 

http://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://www.newinchess.com/chess-for-educators-ebook
http://chesstalent.com/
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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http://www.osbo.nl/kalender
http://feestdagen.nl/
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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https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ


Niels van der Mark  
Twitch kanaal Schaakelaar  https://www.twitch.tv/schaakelaar 
www.schaakelaar.nl 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
Facebook groep Schaakpsychologie 
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn 
www.unieksporten.nl/sportaanbieder/6527/schaakacademie-apeldoorn/10103/schaken  
https://www.chessmatec.com/post/karel-van-delft?lang=nl 
 
Sportraad Apeldoorn 
www.sportraad.nl 
Sportraad Apeldoorn Facebook 

 
Apps 
https://www.vanforeest.com/realchess  
 
Computerschaak 
Zie links www.schaaktalent.nl databank 
Leela Chess Zero: https://lczero.org  
Stockfish: https://stockfishchess.org  
 
Eindspeldatabases 
Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en  
Finalgen: https://www.chessprogramming.org/FinalGen  
Syzygy: https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Endgame_tablebase  
 
Eindspelstudies 
ARVES www.arves.org 
YACPDB www.yacpdb.org 
IM Michael Pasman: www.chesspm.com 
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com 
Harold van der Heijden www.hhdbvi.nl  
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 
https://www.fide.com/news  
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 
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Wetenschap 
Frank Bicker: www.chess-science.com 
ResearchGate:  www.researchgate.net/search 
Sage Journals: http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice  
Science Direct: www.sciencedirect.com 
Narcis:  www.narcis.nl 
Internet Archives: https://archive.org 
Chess Notes Edward Winter:  www.chesshistory.com/winter 
Rob VALKENEERS  
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf  
PNAS www.pnas.org  bijvoorbeeld www.pnas.org/content/116/37/18363  
 
Woordenlijst – glossary 
Schaaktermen https://chess24.com/en/read/glossary/tabiya  
Glossary of Chess https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chess 
Education reform https://www.edglossary.org/differentiation 
Education terms Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_education_terms  
Instructional strategies: http://www.beesburg.com/edtools/glossary.html  
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.chessed.nl  
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.anishgiri.nl  
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
www.jeugdschaak.nl  
www.probleemblad.nl 
www.chessity.com  
www.teamblitz.nl  NK snelschaken clubteams 
www.chessqueens.nl  
https://schaakblog.nl Michel Hoetmer 
www.schakers.info  
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 
Bab Wilders in Nederlands Dagblad https://www.nd.nl/auteur/bab-wilders  
 
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  
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www.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie  
GameChanger https://www.youtube.com/c/GameChangerChess 
www.chessbase.com 
Chessbase handleiding Frans Peeters www.susendian.nl/chessbase15 
Chessbase live: https://live.chessbase.com  
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index  
Chessbase Twitch: www.twitch.tv/chessbaselive   
Chessbase Twitch eerdere uitzendingen: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos 
http://en.playchess.com 
http://play.chessbase.com  
https://live.followchess.com 
https://chessbase.in 
https://videos.chessbase.com/index 
https://www.apronus.com/chess  
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
www.chessable.com 
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  
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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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