
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 189 –  4 september 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.   

 

 
Schaakschool Het Bolwerk. Eerste simultaan van Lucas in zijn leven. ‘Mooie ervaring.’ 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 189 
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   
 

Schaakschool Het Bolwerk  
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  

 

Lessen onder schooltijd op scholen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  

 

Schaakweek lessen en ouderbijeenkomsten 
Zie www.schaakweek.nl  

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen  - Lessen beginnen weer vanaf 6 september 
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 (vanaf 13 september) 
= Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur  
= Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) Voorlopig uitgesteld. 
= Basisschool De Eendracht. Onduidelijk. 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Lessen wekelijks  woensdagmiddag 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  

 

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 Privélessen 

 

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

 

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.  

   
Zomerschaakweek Apeldoorn  23 t/m 27 augustus 2021, laatste week zomervakantie. Inschrijven per dag. 
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zomerschaakweek-apeldoorn 
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Minisimultaans door kinderen Hertog van Gelre. 
 

 

 
Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn beginnen weer 
Schaakacademie Apeldoorn geeft vanaf de tweede week van september weer lessen op scholen. 
De lessen zijn op dezelfde dag en tijd als voorheen. Leraar is Karel van Delft. 
Er is ruimte voor nieuwe leerlingen. Een lesserie van 15 weken kost 75 euro (bij later instromen, 
betaling naar verhouding). Leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app ChessMatec. 
Meer info: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen 
Contact Karel van Delft: karel@kvdc.nl 
Aanvangsdata: 
Hertog van Gelre, maandag 6 september, 14-15 uur. 
Het Woudhuis, maandag 6 september, 15.30-16.30 uur. 
Berg en Bosschool, maandag 6 september, 17-18 uur. 
Sint Victor, maandag 13 september, 18.30-19.30 uur.  
De Zevensprong, donderdag 9 september 14-15 uur. 
 

    
Gratis download www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 
www.chessmatec.com  
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Audio-instellingen verkeerd ingesteld. 

 

Schaakacademie Apeldoorn Twitch: in de herkansing studies in Lichess maken 
Schaakacademie Apeldoorn heeft weer elke donderdag een uitzending via het Twitch-kanaal 
www.twitch.tv/schaakacademieapeldoorn. De uitzending is van 18.15 tot 18.45 uur. 
Hidde Weller en Karel van Delft presenteren de uitzending.  
Donderdag 2 september was schaaktrainer Niels van der Mark te gast. Hij gaf uitleg over hoe je 
studies in Lichess kunt maken. Dat kwam niet uit de verf. Hidde en Karel zaten dit keer voor dezelfde 
computer en zij waren niet verstaanbaar. Dat was de uitzending vlak voor de vakantie ook al zo. Via 
de chat bleek dat we niet verstaanbaar waren (bedankt Anne!). 
Gelukkig was Niels te gast en die had het euvel ook eens bij de hand gehad. De audio in 
besturingssysteem OBS bleek uitgeschakeld te zijn. De instellingen verspringen mogelijk als je een 
keer een usb-aansluiting opnieuw aansluit. Niels komt donderdag 30 september in de herkansing. 
 
De komende uitzending is 9 september. Te gast zijn Jayden Breider en vader Laszlo Moldovan. We 
spreken over onder meer schaken in Almelo, streamen en talentontwikkeling. IM Merijn van Delft 
bespreekt 23 september de site openingtree.com. De gast van 16 september is nog niet bekend. 
 
De uitzending op Twitch kun je twee weken terugkijken.  
Video’s van uitzendingen staan nadien permanent op het YouTube kanaal van Karel van Delft 
Contact: Via Lichess chatten met karelschaakt of mailen naar karel@kvdc.nl 
Met een gratis Twitch account kun je chatten in een uitzending. Als volger krijg je automatisch 
bericht van een uitzending. Ook op Lichess kun je de uitzendingen volgen. 

 

  
Atleten Merijn van Delft en Evi Zickelbein. 

 
Schaken in de Vlindertuin: 5 september lijkt droog 
Er was in de zomer wekelijks schaken in de Vlindertuin. Bij de schaaktafel. De bijeenkomst zondag 29 
augustus verregende. Er kwamen slechts twee atleten langs.  
We proberen het nog één keer op 5 september. Van 11 – 13 uur. Maar alleen bij droog weer. 
Schaakacademie Apeldoorn neemt pleinschaakspelen en schaaksets mee. 
Info: button ‘Schaaktafel de Vlindertuin’ in het menu van www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
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Onderlinge partijtjes. 

 

Alex en Mark hadden als souvenir een beker uit Armenië meegenomen voor Karel. 

 
 



 
Gameviewer partijen Hidde en Cees 
Een bulletpartij (1 minuut) won Hidde op tijd. Helaas niet via bord geregistreerd. Wel videofragmenten gemaakt. 

 

 
Mark en Cees. Van zo’n ‘moeilijke’ speler kun je niet makkelijk winnen, maar wel veel van leren. 
Gameviewer partij Mark - Cees 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=2lNOvm7szmrHS1g0p3eEDL3pX7r2QRFcoeaXR/6TprVLwJGPtCFcgCWCxdzo02cU
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=2lNOvm7szmrHS1g0p3eEDM6ufUQs+VInqPenoxXwSw1M13G988aok5/iCJaxLPTY


Analyse via Fritz en beamer van partijen tegen Cees Visser. 

 

Lucas legt aan Torre eindspel koning-dame vs koning uit. Geducht remisewapen: pat. 

 



 
Schaakschool Het Bolwerk: schaken tegen gast Cees Visser en simultaan door Lucas 
Schaakschool Het Bolwerk is weer begonnen. Deze week was Cees Visser te gast. Hij speelde 
partijtjes met kinderen en nam deel aan analyse. Meer gasten zijn welkom. 
 

De schaakschool is elke week op woensdag van 13.30 – 17.30 uur (behalve in schoolvakanties). De 
jongere kinderen komen wat eerder, de oudere wat later. Groepjes lopen in elkaar over. Lessen zijn 
workshopachtig.  De meeste kinderen zijn er een uur of anderhalf uur. Je kan blijven zolang je wilt. 
Het adres van Het Bolwerk is Ravelijn 55 (zaal 2) in de wijk Woudhuis.    
Leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec. De lessen bestaan uit uitleg, 
oefeningen, partijen spelen, analyseren, varia: minigames, video, quiz, simultaan, Lichess, enzovoort.  
Deelname kost 70 euro per semester (14 weken, of naar rato bij later instromen)).  
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt, kun je mailen met schaakleraar Karel van Delft, karel@kvdc.nl   

 
Lesverslag 1 september 2021  

 Mededelingen: Vlindertuin,  Twitch wekelijks en Schaak-off 
 Analyse met senioren 
 Partijen gast Cees Visser versus Hidde en Mark en analyse van partijen 
 Tactiek: ChessMatec en Tutor 3 
 Solitaire, Square4Chess 
 Onderling spelen 
 Matvoering Koning dame vs koning, Uitleg eindspel loper van de verkeerde kleur 
 Banterblitz door Hidde 
 Analyse Greco partij 3 
 Simultaan door Lucas 

 
 

 
Partij Euwe Meester tegen amateur. Zwart aan zet: oordeel en plan. Centraal begrip: activiteit. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
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Eindstelling partij Euwe. (foto Herre Joostensz) 
 

 
 

Schaken senioren: onderlinge partij en Meester tegen amateur 
De wekelijkse schaaklessen voor senioren in het Bolwerk zijn woensdag 1 september weer begonnen.  
De senioren schaken vanaf 12.30 uur. Er is een half uur les en een half uur onderling partijen spelen.  
Dat gebeurt onder meer op een DGT bord, dat de zetten automatisch registreert. Daarna bespreken 
we een onderlinge partij. Aan de partijbespreking doen ook jeugdspelers mee. 
Informatie over schaaklessen voor senioren: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
Lesverslag 1 van 13e serie 1 september 2021  

 Schaak-off 25 september in Apeldoorn 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2021/08/30/25-september-voorronde-schaak-off-in-apeldoorn  

 Volgende keer bespreken www.openingtree.com (zie tutorial op site) 
 Onderling DGT bord spelen  Anneke vs André-Herre (zwartspelers speelden om de beurt) 

Gameviewer partij Anneke vs André en Herre 1 sept 2021 
 Euwe Meester tegen amateur partij 1 
 Analyse onderlinge partij 

 

 
 
Voorronde Schaak-Off 25 september in Apeldoorn 
KNSB initiatief om weer met zijn allen achter het bord plaats te nemen, ook voor huisschakers. 
Schaakstad Apeldoorn doet mee: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2021/08/30/25-september-voorronde-schaak-off-in-apeldoorn  

In Apeldoorn op zaterdag 25 september in Denksportcentrum Noord, aanvang 14.00 uur. 
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https://schaakweek.nl/schaakweek-herfstschool-2021 

 
Schaakweek Herfstschool 2021 
door Merijn van Delft 
 
Stichting Schaakweek organiseert in de herfstvakantie Schaakweek Herfstschool 2021 voor jeugd t/m 
18 jaar op alle niveaus. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess en Twitch.  
Zie ook lichess.org/team/herfstschool-2021 
Deel 1: 22-24 oktober 
Deel 2: 30-31 oktober 
 
Omdat er in de herfstvakantie ook veel andere schaakdingen zijn, wijken we met de data dit keer een 
beetje af van de normale formule. Je kunt je inschrijven voor deel 1 en/of deel 2. Dus het blijft vijf 
dagen in totaal voor wie wil, maar je kunt je ook alleen voor de eerste drie dagen of alleen voor de 
laatste twee dagen inschrijven. Deelname kost 25 euro per dag. 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 dagelijks 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. Dit seizoen bespreken we de wereldkampioenen en bij de Herfstschool komt onder 
andere Max Euwe aan de beurt. 
 
We organiseren drie toernooitjes: op de vrijdag en de twee zaterdagen, steeds van 19.00-20.30 uur. 
Toernooitjes zijn open voor iedereen, jong en oud! We streamen   op twitch.tv/schaakweek 
De lessen worden gegeven door IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft.  
Ook plannen we weer een ouderavond met coaching expert Karel van Delft. 
De toernooilinkjes volgen nog. 
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IM Nico Zwirs in GM tienkamp op Ibiza 
door Nico Zwirs 
Aankomende week mag ik een GM tienkamp spelen op Ibiza. In 2019 zijn Merijn en ik daar eens 
eerder geweest samen met GM Casper Schoppen, IM David Miedema en een stel jeugdspelers. We 
waren daar toen voor een rapidtoernooi. 
De contacten zijn warm gebleven, vandaar deze uitnodiging. De indeling is al bekend en is te vinden 
op https://info64.org/magistral-ciutat-d-eivissa/1. Ik weet niet of de partijen live uitgezonden 
worden, maar indien wel komen ze vast op chess24. De organisatie doet er alles aan om het verder 
een leuk event te maken, deze poster met de spelers is daar een voorbeeld van!  
 
 

https://info64.org/magistral-ciutat-d-eivissa/1


 
 
GM Max Warmerdam speelt beste toernooi van zijn carrière, tot dusver 
GM Max Warmerdam heeft twee uitstekende toernooien in Portugal gespeeld. Ook 
clubgenoot IM Thomas Beerdsen en enkele andere Nederlanders deden daar mee. 
Verslag Schaaksite: www.schaaksite.nl/2021/08/29/max-warmerdam-wint-guimaraes-open 
Met links naar prestaties spelers via Chess-Results. 
 
Max Warmerdam reageerde prompt op een mailtje met felicitaties:  
Bedankt! 
Hierbij de PGN's en de twee gameviewers: 
Braganca: https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=i6ruRQke7cRjZFeIBQh2PBWZZSgBM
J+J0zXyZWtSp2TgR5Tz3yKyfe63uSNqvxrY 
Guimarães: https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=i6ruRQke7cRjZFeIBQh2PKzKEz9XSI
XWC+5Pluos+mvQCGh4/hZK7yY7lLMbcrM7 
Groet, Max 

 
Hier is de toernooilink die ik had kunnen vinden: https://fpx.pt/site/nacional/noticias/noticia/30-08-
2021/max-warmerdam-conquista-guimaraes?fbclid=IwAR3AdUa28ZCD9SCU-
DM4a6vf2rLbyj1_qx4UAH7dRrO9ihfDMeUf91zzmco 
Volgens mij was er verder niet echt een toernooisite, en werd gewoon chess results gebruikt. 
 
  

 
Wit aan zet. 
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IM Thomas Beerdsen in Portugal: remise tegen GM Hans Niemann 
Thomas Beerdsen reageerde direct op een verzoek om informatie over toernooien in Portugal: 
Ik was ook bij beide toernooien in Portugal. Bij mij ging het 1e toernooi wel goed, 3e geworden en 
wat rating gewonnen. Geen GM-norm, kwam een GM tekort en waarschijnlijk ook wat gemiddelde 
tegenstand. Bij winst ronde 8 op Hans Niemann had het er volgens mij nog ingezeten, maar helaas 
wist ik mijn goede stelling niet om te zetten in winst. Ik heb die partij kort geanalyseerd en stuur ik je 
bij deze. 
Groet, Thomas 
 
Beerdsen,Thomas (2454) - Niemann, Hans Moke (2606)  
Gameviewer partij Beerdsen - Niemann 
1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.Pf3 Lg4 4.h3 Lxf3 5.Dxf3 e6 6.d4 Pf6 7.e5 Pfd7 8.Ld3 c5 9.dxc5 Pc6 10.Dg3 Pdxe5 
[10...Pcxe5 Is minder goed, werd gespeeld in Bacrot - Topalov en een partij van mezelf, Beerdsen - 
Postny] 11.0–0 g6 12.Te1 Pxd3 13.Lg5 Le7 14.Lxe7 Dxe7? [14...Pxe7 15.cxd3 0–0 16.d4=] 15.Pxd5! 
Dit liet hij bewust toe, maar hij had iets gemist. 15...Dxc5 16.Pf6+ Ke7 [16...Kf8 17.Pd7+; 16...Kd8 
17.Dxd3+] 17.Pe4 Dd4 [17...Dxc2 Om zowel dame als paard te redden was hij origineel van plan, 
maar dit gaat mat in 2: 18.Dd6+ Ke8 19.Pf6#] 18.Tad1 Ik heb geen haast met het paard terugslaan. 
[18.cxd3 Thd8] 18...Thd8 19.Txd3?! Nu sla ik het paard alsnog te vroeg. [19.Dh4+ Eerst schaak geven 
was nog sterker: 19...Kf8 (19...g5 20.Dxg5+) 20.Txd3] 19...De5 20.Tb3 [20.Dh4+ Na dit schaakje kan 
zwart een pion offeren, daarom had ik een zet eerder schaak moeten geven. 20...g5 21.Dxg5+ 
(21.Dh6 Txd3 22.cxd3 Tg8=) 21...Dxg5 22.Pxg5 Txd3 23.cxd3 Td8 Pion meer, maar zwart heeft 
voldoende compensatie door de activiteit en zwakke d-pion.] 20...Tab8? [20...Dxg3 21.Txb7+ Td7 
22.Txd7+ Kxd7 23.Pxg3 Dit eindspel is geen feest voor zwart, maar nog wel de beste optie.] 21.Dh4+ 
Kf8 22.Tbe3? [22.Dxh7 Pakt wel een pion, maar ik wilde meer. 22...Pd4 23.Dh6+ Dg7 24.Dxg7+ Kxg7; 
22.Tf3! Dreigt Txf7+ gevolgd door Pg5+, maar ik zag geen vervolg na 22...Td7 blijkbaar kan ik hier 
mijn gespeelde zet alsnog doen, en staat de zwarte toren op d7 nu onhandig. Pf6 komt nu altijd met 
tempo, dat is erg vervelend voor zwart. 23.Tfe3! Dh8 (23...Dg7 24.Pf6+-) 24.Pc5 Td5 25.b4± 
(25.Pxe6+ fxe6 26.Txe6 Kan waarschijnlijk ook al.) ] 22...Dg7 23.Pf6? Valt de pion aan, maar zwart kan 
het simpel verdedigen. [23.Tf3 Alsnog Tf3 zou nog een voordeel behouden.] 23...h6 Hier begon ik al 
in tijdnood te raken, terwijl ik mijn voordeel zag verzanden. 24.Pg4 Td5 25.c4 [25.Dxh6 Dxh6 26.Pxh6 
f5 En mijn paard is ingesloten, maar blijkbaar is het nog oké voor wit: 27.Tg3 Kg7 28.Txe6 Kxh6 
29.Texg6+=] 25...Td4 26.Dg3 h5?! Forceert afwikkelingen wat vroeg. [26...Tbd8 Houdt de druk op 
mijn stelling, een betere poging om voor meer te spelen met zwart gezien mijn tijdnood.] 27.Pe5 
Pxe5 28.Txe5 Tbd8 29.Da3+ Kg8 30.Dxa7 Ik pak een pion, maar zwart heeft voldoende compensatie 
door zijn activiteit. 30...Td1 31.De3 Df6 32.Txd1 Txd1+ 33.Kh2 Td3? Hij had mijn tussenzet gemist, 
maar het blijft allemaal remise. [33...Tb1 Was wat simpeler geweest.] 34.Txe6 Dxe6 35.Dxd3 De5+ 
36.Dg3 Dxb2 37.c5 Kg7 38.a3 Dd4 39.De3 Dxe3 Normaal zou zwart niet willen afwikkelen met een 
pion minder, maar de zwarte koning is er snel genoeg bij. 40.fxe3 Kf6 41.a4 Ke6 42.e4 Kd7 43.Kg3 
Kc6 44.Kf4 f6 45.e5 fxe5+ 46.Kxe5 Kxc5 47.Kf6 Kb4 48.Kxg6 Kxa4 49.Kxh5 b5 50.g4 b4 51.g5 b3 
52.g6 b2 53.g7 b1D 54.g8D Zwart moet wel een beetje oppassen, maar dit eindspel is remise. 
54...Df5+ 55.Kh4 Df2+ 56.Dg3 Df8 57.De3 Kb5 58.Kg4 Kc6 59.De6+ Kc7 60.h4 Dg7+ 61.Kf5 Dh7+ 
62.Kg5 Kd8 63.h5 Dg7+ 64.Kf5 Dh7+ 65.Dg6 Dd7+ 66.Kg5 Dd2+ 67.Kf6 Df4+ 68.Kg7 Ke7 69.h6 Df8+ 
70.Kh7 Df7+ 71.Dg7 Ke8 72.Kh8 Df8+ 73.Dg8 Ke7 74.h7 Ke8 75.Dxf8+ Kxf8 ½–½ 
 
 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=9pEr8Mil6tBYX24aIHE7fngyvYCYdTedCTbPfytANB59O8vEYw1xlg/yeCTjuk92


 
Chessable science: Why Move Trainer also wants us to do ‘dumb’ stuff! 
https://www.chessable.com/blog/why-move-trainer-dumb-stuff 
In dit blog bespreekt educatiepsycholoog professor Barry Hymer impliciet leren. Dat is leren zonder 
expliciet een procedure te volgen. Het is onbewust leren in de praktijk via observeren (kijken, 
luisteren), imiteren en experimenteren. Net zoals je leerde lopen en spreken (dat ging niet via een 
grammaticaboekje). 
Veel gebruikers van Chessable courses vragen zich af waarom ze een zet moeten herhalen, net nadat 
ze daar kennis mee hebben gemaakt. Hymer legt uit wat dat met impliciet leren te maken heeft.  

 



Rio de Janeiro (Foto creative commons MBI Hund) 
 

Quote GM Robert Hübner: Those who say they understand chess, understand nothing 
https://www.ichess.net/blog/greatest-chess-quotes-times 
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%BCbner 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%BCbner 

 
 

Divers nieuws 

 
 2021 Sinquefield Cup: Old School vs. New School | Parkside Chat 

 

 

 
 

2021 Sinquefield Cup: Old School vs. New School | Parkside Chat 
Gesprek GM Yasser Seirawan en GM Maurice Ashley 
https://www.youtube.com/watch?v=_BXTqtC9eVA 
 

https://www.chessable.com/blog/why-move-trainer-dumb-stuff
https://www.ichess.net/blog/greatest-chess-quotes-times
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%BCbner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%BCbner
https://www.youtube.com/watch?v=_BXTqtC9eVA


Training 

 
 Leren schaken via Schaakpotcast 
 Tigerchess training op Lichess 
 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’ 

 

 

 
 

Leren schaken via Schaakpotcast 
In De Schaakpotcast neemt host Tim Verlaan je mee in een stoomcursus schaken. In zes afleveringen 
duiken we samen met bekende schakers en grootmeesters als Tex de Wit, Hans Böhm en Nick 
Schilder in de wereld op het schaakbord. 
https://www.instagram.com/schaakpotcast  
 
De Schaakpotcast - De Basis met Hans Böhm 
https://www.youtube.com/watch?v=CPa69INq6pU 
Schaakpotcast met Nick Schilder over basisstrategie 
https://www.youtube.com/watch?v=UD5YLhxecL8 
 

 

 
 

Tigerchess training op Lichess 
https://lichess.org/team/tigerchesscom-themed-training 
Zie ook site GM Nigel Davies: The Chess Improver https://chessimprover.com 
 
GM Nigel Davies maakt bekend: 
Training at Lichess 
This week I moved the Premium Member Inner Circle from Facebook to the main site and it can be 
accessed here. The other major development is that I launched the Tigerchess.com Themed Training 
'team' at Lichess, which will enable team members to practice important positions in unrated events 
that I set up. This new feature is free and available to everyone, though the positions are explained at 
the Tiger Chess site. 

https://www.instagram.com/schaakpotcast
https://www.youtube.com/watch?v=CPa69INq6pU
https://www.youtube.com/watch?v=UD5YLhxecL8
https://lichess.org/team/tigerchesscom-themed-training
https://chessimprover.com/
https://tigerchess.com/forums/forum/inner-circle/
https://lichess.org/team/tigerchesscom-themed-training
https://lichess.org/team/tigerchesscom-themed-training
https://tigerchess.com/


The Lichess training will counter one of the main problems people have with practicing online, in that 
the games usually feature oddball openings and never reach normal positions. 
Hope to see you there! 
Best wishes, Nigel 

 
 

                         
 

Boek Karel van Delft - Chess For Educators 
www.newinchess.com/chess-for-educators is begin februari 2021 verschenen bij New In Chess. 
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 en reviews van het boek staan op www.chesstalent.com  
 
Dit boek is een update en uitbreiding van het boek Schoolschaken. 
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. 
 

 

   
 

http://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://www.newinchess.com/chess-for-educators-ebook
http://www.chesstalent.com/


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

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

 

 
 

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

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


 

 
 
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL 
  

 

 
 
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
nico@zwirs.net  app: 06-12081142 
Trainersprofiel Lichess: https://lichess.org/coach/FirstKnight  
 

 

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

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


 

 
 
Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Het boek 'Schaaktalent ontwikkelen' is ook verkrijgbaar als ebook.  
Het ebook is in pdf-formaat. Je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord: GM Artur Joesoepov. 
Preview: Preview ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Bestelwijze:  
- Maak 6 euro over op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Schaaktalent ontwikkelen’. 
- Stuur een email naar karel@kvdc.nl  
Het ebook wordt als bijlage naar je email adres verzonden. 
 

 

  
 
Ebook Developing Chess Talent 
Het boek Developing Chess Talent is verkrijgbaar als ebook. 
Het is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord GM Artur Joesoepov. 
Het is in pdf-formaat en je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone. 
Zie www.chesstalent.com voor informatie en een video met toelichting van IM Merijn van Delft. 
Het ebook kost 6 euro. Je kunt het via een Paypal-button op de site bestellen. 
Je kunt ook 6 euro overmaken op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Developing 
Chess Talent.’ Stuur een email met emailadres naar karel@kvdc.nl en je krijgt het ebook per email.  
 
 

http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl


 

 
 

Boek Schoolschaken in print en als ebook verkrijgbaar 
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat informatie over schaakdidactiek, wetenschap en 
special needs groepen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken   
Het ebook is verkrijgbaar via Karel van Delft, karel@kvdc.nl  (10,90 euro) 
Het boek is de voorganger van Chess For Educators. 
 

 

 
 

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

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

 

 
 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de trainingsdeelnemers. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Zoom en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit eigen 
ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk. 
Deelnemers krijgen documentatie: 
-          Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
-          PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets) 
-          Analysevragenlijst 
-          Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ 
-          Coaching video lijst 
De training kost 125 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk. 
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer. 
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/


 
Kalender en sites     
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB: www.twitch.tv/schaakbond 
KNSB YouTube: www.youtube.com/user/Schaakbond 
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender   
KNSB trainersplatform https://schaakbond.nl/schakers/trainersplatform  
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
Bijzondere dagen en vakanties:  http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html 
 
Vakantierooster 2021-2022 (op basis De Zevensprong) 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 
Start schooljaar: 30 augustus 2021  
Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022  
Pasen: 15 t/m 18 april 2022  
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaart + vrije dag: 26 en 27 mei 2022  
Pinksteren: 6 juni 2022  
Zomervakantie: 9 juli t/m 19 augustus 2022 

 

 
www.chessable.com/blog/category/chess-science 

 

 
 
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  

 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
http://www.twitch.tv/schaakbond
http://www.youtube.com/user/Schaakbond
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
https://schaakbond.nl/schakers/trainersplatform
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
http://www.chessable.com/blog/category/chess-science
https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
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 Zomerschool 2021: Week 1 van 19 t/m 23 juli en week 2 van 26 t/m 30 juli. 

 

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  
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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/GM_roeland 
 
IM Nico Zwirs 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/nicozwirs  
 
Jayden Breider 
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ 
 
Niels van der Mark  
Twitch kanaal Schaakelaar  https://www.twitch.tv/schaakelaar 
www.schaakelaar.nl 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  https://maxeuwe.nl/categorie/columns-van-karel  
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  
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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 
FIDE Chess in Education Commission http://edu.fide.com  
FIDE newsletter: https://www.fide.com/fide/fide-newsletter 
https://www.fide.com/news  
FIDE YouTube https://www.youtube.com/c/fidechannel/featured  
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) 
 
Openingen 
www.openingtree.com 
 
Podcast 
Let’s talk about chess Eric van Reem 
https://letscast.fm/sites/let-s-talk-about-chess-753d92ea  
Schachgeflüster: YouTube kanaal Schachgeflüster en www.schachgefluester.de  
Perpetual Chess Podcast Ben Johnson https://www.perpetualchesspod.com/new  
Premier Chess Evan Rabin https://premierchess.com/podcast  
https://soundcloud.com/premierchess  
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Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de 
Probleemblad www.probleemblad.nl  
Britisch Chess Problem Society http://theproblemist.org/bcps.pl  
YACPDB www.yacpdb.org 
 
Ratingcalculators 
https://ratings.fide.com/calculators.phtml 
 
Schaakprogramma’s 
Fred Mellender’s Home Page https://sites.google.com/site/fredm 
 
Sites met links 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites  
 
Tactiek 
ChessPuzzle.net https://chesspuzzle.net 
 
Tim Krabbé 
AD magazine https://timkr.home.xs4all.nl/admag  
Chess Curiosities https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html 
Master Jacobson https://timkr.home.xs4all.nl/text/jacobson.htm 
Site Krabbé https://timkr.home.xs4all.nl/tim.html 
 
Toernooien 
http://chess-results.com 
 
Video 
02 26 19 - 2019 Chess Educator of the Year - Elizabeth Spiegel 
https://www.youtube.com/watch?v=__CPZu4ckjM&feature=emb_logo 
 
Wetenschap 
Frank Bicker: www.chess-science.com 
ResearchGate:  www.researchgate.net/search 
Sage Journals: http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice  
Science Direct: www.sciencedirect.com 
Narcis:  www.narcis.nl 
Internet Archives: https://archive.org 
Chess Notes Edward Winter:  www.chesshistory.com/winter 
Rob VALKENEERS  
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf  
PNAS www.pnas.org  bijvoorbeeld www.pnas.org/content/116/37/18363  
 
Woordenlijst – glossary 
Schaaktermen https://chess24.com/en/read/glossary/tabiya  
Glossary of Chess https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chess 
Education reform https://www.edglossary.org/differentiation 
Education terms Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_education_terms  
Instructional strategies: http://www.beesburg.com/edtools/glossary.html  
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.chessed.nl  
www.correspondentieschaken.nl  
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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  
SG King https://sgking.nl  
https://biancamuhren.com  
www.chesszebra.com/nl  
www.schaakmaarraak.nl 
Marcel Lek http://chessblog540.blogspot.com  
 
Engels 
The World Federation for Chess Composition (WFCC) www.wfcc.ch  
Bill Wall’s Chess Page http://billwall.phpwebhosting.com 
www.chess-poster.com  
https://twitter.com/NewInChess  
https://2700chess.com  
GM Anish Giri YouTube Canal https://www.youtube.com/c/AnishGiriOfficial/featured 
The Week In Chess https://theweekinchess.com  
www.chess24.com  
www.chess.com, www.chess.com/tv  
www.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie  
GameChanger https://www.youtube.com/c/GameChangerChess 
www.chessbase.com 
Chessbase handleiding Frans Peeters www.susendian.nl/chessbase15 
Chessbase live: https://live.chessbase.com  
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index  
Chessbase Twitch: www.twitch.tv/chessbaselive   
Chessbase Twitch eerdere uitzendingen: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos 
http://en.playchess.com 
http://play.chessbase.com  
https://live.followchess.com 
https://chessbase.in 
https://videos.chessbase.com/index 
https://www.apronus.com/chess  
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  

http://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/
https://www.nd.nl/auteur/bab-wilders
https://sgking.nl/
https://biancamuhren.com/
http://www.chesszebra.com/nl
http://www.schaakmaarraak.nl/
http://chessblog540.blogspot.com/
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
http://www.chessbase.com/
http://www.susendian.nl/chessbase15
https://live.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
http://www.twitch.tv/chessbaselive
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
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://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 
https://camberleychess.co.uk  
https://chessineducation.org  
www.aimchess.com  
www.playmagnusgroup.com 
The Week In Chess theweekinchess.com  
https://listudy.org/en 
 
Armenië 
http://chesstudy.com  
 
Australië 
http://chess.geniusprophecy.com  
  
België 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan 
pagina) https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  
www.chessconsult.be  
https://www.facebook.com/daniel.dardha.3  
 
Denemarken 
https://skoleskak.dk 
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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 
www.schachwoche.de  
 
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://www.facebook.com/BlackandWhiteChessMagazineIndia  
https://chessbase.in 
https://www.youtube.com/channel/UCIsEhwBMPkRHsEgqYAPQHsA 
 
Polen 
https://matbobula.com 
 
Rusland 
https://ruchess.ru  
https://ruchess.ru/en  
 
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
https://psichess.com/psichess (schaken en psychologie) 
FM Leontxo Garcia https://twitter.com/leontxogarcia  
https://www.olimpiachessacademia.com/64-ejercicios-de-ajedrez-y-matematicas-para-las-escuelas  
https://tiendachessy.com 
https://olimpiachessacademia.capdexuro.com/tienda 
http://madridchessacademy.com 
 
Thailand 
IWICA https://iwica.com 
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USA  
https://grandmastermac.com 
St. Louis Chess Club  https://saintlouischessclub.org 
YouTube: https://www.youtube.com/c/STLChessClub/featured  
First Move: https://firstmovechess.org  
https://dailychessmusings.com 
Kostya Kavutskiy www.hellokostya.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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