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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.   

 

 
Ruerd Heida (schaaktafel Park Zuidbroek) schenkt Schaakacademie Apeldoorn schaakcomputers van 40 jaar oud. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 208 
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 450  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 – Woensdag weer 
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  

 

Lessen onder schooltijd op scholen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  
Met enkele scholen is overleg over schaaklessen voor hoogbegaafden onder schooltijd. 

 

Schaakweek lessen en ouderbijeenkomsten 
Zie www.schaakweek.nl  

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen  - Tijdelijk lockdown 
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 Prinsenakker Bennekom: vanaf 27 oktober. 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  Woensdag weer 
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 ‘t Paardje Made ‘schaken en strategisch denken’ 19 feb 2022, De Zeven Pionnen Epe uitgesteld 

 

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, volgend jaar weer 
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zomerschaakweek-apeldoorn 
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Gratis download www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 
www.chessmatec.com aantal oefeningen gratis. 

 

 
Schaken op de Berg en Bosschool. 

 

Schoolschaken Schaakacademie Apeldoorn: Berg en Bosschool begint weer 
De schaaklessen op de Berg en Bosschool beginnen maandag 24 januari weer. 
Op het Woudhuis zouden we ook beginnen, maar corona gooide roet in het eten.  
We leven met dagkoersen wat dat betreft. Op het Woudhuis beginnen we nu maandag 7 februari.  
Op de andere scholen zijn voorlopig nog geen lessen mogelijk. 
 
Schaakacademie Apeldoorn geeft na schooltijd lessen op scholen. Ook tijdens schooluren. 
Leraar is Karel van Delft. Bij naschoolse lessen is ruimte voor nieuwe leerlingen. Een naschoolse 
lesserie van 15 weken kost 75 euro (bij later instromen, betaling naar verhouding). Leerlingen krijgen 
het boekje ‘Ik leer schaken’ en app ChessMatec. Contact Karel van Delft: karel@kvdc.nl 
Meer info: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen 
Schaakacademie Apeldoorn geeft naschoolse schaaklessen bij Hertog van Gelre, Het Woudhuis, Berg 
en Bosschool, St. Victor en De Zevensprong. Onder schooltijd bij De Prinsenakker in Bennekom. 
 

Met vragen en opmerkingen kun je mailen met Karel van Delft,  karel@kvdc.nl.  
Kinderen kunnen blijven schaken via hun accounts op ChessMatec en Lichess. 
Zie voor meer mogelijkheden: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
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Simultaan door Karel. (foto Viviën Peet) 
 

 
 

Schaakschool Het Bolwerk: Simultaan, stukken sorteren, spelen en analyseren 
We zijn woensdag 19 januari weer begonnen. 
Activiteiten: 

- Spelen via Lichess 
- Onderlinge partijen 
- Simultaan Karel met uitleg tussendoor 
- Kat en muizen 
- ChessMatec 
- Stukken sorteren 
- Tata toernooi, partijen bespreken 
- Oude schaakcomputers gekregen 

 

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. 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   
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Schaken senioren: Spelen, analyseren, partij Euwe en oude schaakcomputers 
We zijn woensdag 19 januari weer begonnen. 
Activiteiten:  

- Rondvraag: Chessable science team, Tata, Mastering Positional Sacrifices Chessable course  
- Ruerd Heida kwam schaakcomputers brengen voor de jeugd 
- Onderling DGT bord spelen  
- Euwe Meester tegen amateur partij 14  
- Analyse onderlinge partij  Gameviewer Anneke vs André Herre 

 

Wekelijks zijn er schaaklessen voor senioren in het Bolwerk op woensdag.   
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  

 
 

 
 

 
 

Gezellige Arena 
Hidde Weller organiseert weer een snelschaaktoernooi op dinsdag 25 januari 19 uur:  
https://lichess.org/tournament/XrL4rt8L 
Je moet wel lid zijn van team The chess Tournaments. 
Daarvoor kun je je aanmelden via https://lichess.org/team/the-chess-tournaments  
 
 

 
 

 
Twitch Schaakacademie Apeldoorn: IM Merijn van Delft over MPS als Chessable course 
IM Merijn van Delft is te gast in de 20e Twitch uitzending van Schaakacademie Apeldoorn op 
donderdag 3 februari. Van 18.15 – 18.45 uur. 
Hij bespreekt de Chessable course die van zijn boek Mastering Positional Sacrifices is gemaakt. 
In de lezing combineert hij uitleg over positionele offers met een demonstratie van het Chessable 
leerplatform op basis van MoveTrainer. 
De site is https://www.twitch.tv/schaakacademieapeldoorn   
Hidde Weller en Karel van Delft presenteren de uitzendingen. Deze zijn meestal elke twee weken. 
Contact: karel@kvdc.nl  
Eerdere uitzendingen kun je terug zien op: https://www.youtube.com/user/karelvandelft/videos  
En tot twee weken op de Twitch site: https://www.twitch.tv/schaakacademieapeldoorn   
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Merijn en Karel experimenteren met Chessable classroom: bord, video’s chat via één site. 
 

Classrooms en online interactief lesgeven 
Met video communicatie en online schaakprogramma’s kun je op afstand interactief schaakles 
geven. Het gaat hier met name om lessen waarbij direct contact is tussen leraar en student(en).  
Dat is wat anders dan oefenen op sites, apps of video’s bekijken. 
Veel trainers gebruiken een combinatie van Zoom met Lichess (gratis) of Chessbase. 
Online lesgeven heeft diverse voordelen. Je hoeft bijvoorbeeld niet te reizen. Je kunt makkelijk een 
scherm delen, diverse sites tonen en schaakprogramma’s gebruiken. Je kunt elkaar digitaal 
bestanden en documenten sturen. Ook kun je opnames van trainingen maken die je later kunt 
sturen.  Je kunt als trainer vooraf trainingsmateriaal klaar zetten. Voor leerlingen is Zoom gratis. 
Tijdelijk nadeel is dat het tijd kost om programma’s te leren en technische problemen te overkomen. 
De site www.lichess.org biedt veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld toernooien en simultaans 
organiseren. Er is oefenmateriaal. Je kunt partijen spelen en studiemateriaal via ‘Studies’ maken.  
Een bespreking van e-learning staat in het boek Chess For Educators, zie www.chesstalent.com. 
 
 

 
 

 
Schaakweek gebruikt Zoom, waarbij de leraar een window met Chessbase of Lichess deelt. 
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Bij toernooitjes kun je zelf drie schermen openen: Lichess, Twitch en Zoom. 
 

Schaakweek: groepslessen 
Veel trainers geven online trainingen. Een voorbeeld van groepstrainingen is Schaakweek.nl. Dat is 
een initiatief van IM Merijn van Delft. Samen met IM Nico Zwirs en gasttrainers geeft hij elke 
vakantie een week online schaaktraining met gebruik van Zoom, Lichess en Chessbase. Diverse 
avonden zijn er bovendien Lichess toernooitjes. Zie www.schaakweek.nl.   
 

 
 
GM Gormally: Individuele lessen 
De Engelse grootmeester Danny Gormally heeft een voorbeeld van een privétraining online gezet:  
https://www.youtube.com/watch?v=VL2vfiigpLE&t=3047s 
 

  
Introductie GM Judith Polgar https://www.youtube.com/watch?v=qum83K6zJT0&t=33s 
Informatie over Chessable Classroom https://www.chessable.com/classroom 

 
Chessable Classroom 
Leerplatform Chessable presenteert de gratis ‘Chessable Classroom’. Daarmee kun je interactief 
online les geven. Je hoeft niets te downloaden. Een account van www.chessable.com is gratis. 
Je deelt een schaakbord en ziet elkaar via videobeelden. Met deze tool kun je individueel les geven 
maar ook groepen tot 200 studenten tegelijk les geven. Er zijn talloze mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
stellingen uploaden uit Chessable cursussen of zelf een Chessable cursus maken. Je kunt een quiz 
maken of simultaan stellingen uitspelen. Ook kun je toernooitjes organiseren. 
Na afloop van een les kunnen studenten de inhoud van de les bestuderen met de MoveTrainer. Dat is 
een tool dat onder meer helpt patronen te herinneren via spaced repetition (leren door herhaling) en 
stellingen te analyseren. 
Wie een gratis Classroom account wil, kan zich melden via https://www.chessable.com/classroom 
De komende tijd is er om technische en kwaliteitsredenen een wachtlijst. 
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Op de Chessable site staan een verhaal en een witboek over leren van prof. Barry Hymer: 
https://www.chessable.com/blog/the-science-of-learning  
 

 
 
Chess.com Classroom 
Chess.com heeft ook een classroom gelanceerd: 
https://www.chess.com/news/view/chesscom-releases-new-classroom-feature 
Hierbij zijn deelnemers via video zichtbaar. Ze delen een bord in het scherm. Dat gaat via de 
Chess.com site. Skype of Zoom zijn dus niet nodig. De classroom is zowel voor individuele als 
groepslessen bedoeld. Het is mogelijk partijbestanden te uploaden. 
De Chess.com classroom kent een aantal gratis functies, die je beperkt kunt gebruiken. Voor andere 
functies is een betaald account nodig. 
 
 

 
Frenk van Harreveld (links) in het eerste team van Schaakstad Apeldoorn. 
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Valsspelen bij online schaken: psychologische verklaringen en aanbevelingen 
door Merijn van Delft en Frenk van Harreveld 
 
Sinds de opkomst van het internet in de jaren negentig wordt er massaal online geschaakt. Door de 
coronapandemie is de populariteit van het online schaken nog verder toegenomen, met name ook 
bij kinderen. De ongekende populariteit van de Netflixserie The Queen's Gambit heeft hier 
ongetwijfeld aan bijgedragen. Dit alles opent voor veel (jonge) mensen een hele nieuwe wereld met 
ongekende mogelijkheden, maar er doet zich ook een ongemakkelijk probleem voor: er wordt 
opvallend veel valsgespeeld (in vaktermen: gecheat) door middel van schaakengines. Chess.com liet 
in augustus 2020 weten 500 accounts per dag af te sluiten vanwege cheating en in totaal al 400.000 
accounts te hebben afgesloten1. 
 
Wat is hier aan de hand – hebben we niet allemaal van onze ouders geleerd dat valsspelen niet mag? 
Groeit er momenteel een nieuwe generatie kleine narcistische monstertjes op, of is dit gedrag 
eigenlijk niets nieuws en psychologisch prima verklaarbaar? Wij denken dat laatste en willen een 
aantal inzichten op een rijtje zetten, waarmee kinderen, ouders, lesgevers, trainers, organisatoren en 
bestuurders hun voordeel kunnen doen. Overigens komt cheaten ook veel bij volwassenen voor, 
want niets menselijks is ons vreemd. Wij onderscheiden twee belangrijke paradoxen die inzicht 
bieden in waarom cheaten in online schaken zo hardnekkig is. Die paradoxen hebben betrekking op 
de vermeende (on)zichtbaarheid en (on)schuldigheid van het cheaten. 
 
Paradox 1: de (on)zichtbaarheid van het cheaten 
Cheaten bij schaken is ontzettend gemakkelijk. Met letterlijk één druk op de knop heb je een 
schaakengine geactiveerd die vele malen sterker speelt dan de wereldkampioen. Dergelijke engines 
zijn als trainingsfunctie geïntegreerd in alle grote schaakplatformen. In plaats van na de partij te 
kijken wat er goed en fout ging, is het doodeenvoudig om al tijdens de partij advies in te winnen. Dat 
hebben ook de jongste kinderen ontdekt. De laagdrempeligheid van het cheaten wordt nog verder 
gevoed door de relatieve anonimiteit waarin het plaatsvindt. Mensen voelen zich vaak onzichtbaar 
tijdens het online spelen en normoverschrijding gedrag vindt vaker plaats in een anonieme 
omgeving2. 
 
Dat gevoel van onzichtbaarheid is in overeenstemming met het feit dat mensen in de omgeving van 
degene die valsspeelt meestal niets doorhebben. Allereerst zijn amateurs niet goed in het 
onderscheiden van goede en slechte zetten, want schaken op hoog niveau ziet er vaak gemakkelijk 
en logisch uit. Maar in het geval van valsspelende kinderen trappen ook de meer ervaren trainers en 
ouders er vaak in, omdat het valsspelen niet past bij het beeld dat men heeft over het kind. Mensen 
zijn geneigd hun (positieve) beeld bevestigd te willen zien, iets dat in de psychologie ook wel de 
confirmation bias wordt genoemd3. 
 
De ervaren laagdrempeligheid van het cheaten staat in contrast met het feit dat de kans betrapt te 
worden in werkelijkheid heel groot is doordat de grote schaaksites professionele anti-cheating 
software hebben die al jarenlang wordt ontwikkeld en verfijnd. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat 
chess.com verwacht halverwege 2023 een miljoen accounts af te hebben gesloten vanwege 
cheating1.  
 
Ook onder volwassenen is het zeer ongemakkelijk om onder ogen te zien dat bijvoorbeeld je eigen 
teamgenoten hebben gecheat. Ook al geeft de anti-cheating software aan dat iemand 99% zeker 
heeft gecheat en neemt een blik op de partijen door een professional de resterende 1% 
onduidelijkheid grotendeels weg, blijven mensen zich vaak toch aan de kleine restkans van een false 
positive  vastklampen. 
 
Paradox 2: de (on)schuldigheid van het cheaten 
De tweede paradox heeft te maken met de motivatie om te cheaten. Cheaten kan verslavend zijn. 
Het begint met een keertje spieken wat de engine zegt, maar het loopt dan al snel uit de hand. 
Winnen is een fijn gevoel, hoewel het eenzaam moet zijn om als enige te weten dat je eigenlijk een 
fraudeur bent. Veel mensen schrikken als ze betrapt worden en zullen het niet snel nog een keer 



doen, maar anderen kunnen de verleiding herhaaldelijk niet weerstaan. Cheaten is op korte termijn 
belonend (de kosten komen pas later). Neurocognitief onderzoek heeft laten zien dat risicogedrag 
onder jongeren (nog meer dan bij volwassenen) te verklaren is door een gevoeligheid voor 
kortetermijnbeloningen4. 
 
Daarbij zijn de negatieve gevolgen in eerste instantie vrij onzichtbaar. In die zin lijkt online schaken 
best veel op gamen, waarbij het normaal is dat je alles uit de kast haalt en alle beschikbare tools 
gebruikt om het volgende level te bereiken. Cheaten bij online schaken lijkt ook op het bekende 
spiekbriefje op school. Het mag eigenlijk niet, maar het is wel handig en het lijkt redelijk onschuldig. 
 
De mogelijke consequenties zijn echter juist heel ernstig. Accounts die zijn betrapt op valsspelen 
worden niet alleen gesloten, het is bovendien lastig om onder dezelfde identiteit een nieuw account 
aan te maken, hetgeen in veel gevallen neerkomt op een levenslang speelverbod. Daarnaast vergeet 
het internet niets. Als iemand die zich benadeeld voelt op het idee komt zijn tegenstander openbaar 
aan de schandpaal te nagelen, levert dat enorme reputatieschade op. Dat is ook zichtbaar voor 
toekomstige werkgevers en kan dus serieuze langetermijngevolgen hebben. 
 
De realisatie van die gevolgen maakt het zeer pijnlijk om betrapt te worden en langzaam maar zeker 
te beseffen dat wat begon als iets lolligs, is veranderd in iets langdurig ellendigs. De gevoelens van 
schaamte en spijt zijn vaak enorm en het ontkennen van het cheaten is in die zin vaak ook het voor 
jezelf ontkennen van de onvermijdelijke gevolgen ervan.  
 
Risicoperceptie 
Je zou kunnen concluderen dat de risico’s van cheaten bij online schaken vaak onderschat worden. In 
de psychologische literatuur over risicoperceptie wordt een onderscheid gemaakt tussen de kans op 
een gebeurtenis (zoals in dit geval gepakt worden) en de waargenomen ernst van de gebeurtenis (de 
consequenties van gepakt worden)5. Als je de kans dat je betrapt wordt als klein inschat (paradox 1) 
en het cheaten bij online schaken als iets relatiefs onschuldigs ziet (paradox 2), is de risicoperceptie 
van cheaten gering. Over het algemeen zijn mensen geneigd risico’s waar ze een gevoel van controle 
over hebben te onderschatten. Dat maakt bijvoorbeeld dat de meeste mensen denken dat de kans 
op een auto-ongeluk kleiner is als ze bestuurder zijn dan als ze bijrijder zijn6. Het is goed mogelijk dat 
bij het valsspelen tijdens het schaken er ook een gevoel van controle is over het gepakt worden (“ik 
pak het slimmer aan dan de rest”). 
 
Aanbevelingen 
Op basis van het voorgaande bevelen wij aan de mogelijke negatieve consequenties van het cheaten 
zichtbaarder te maken zonder individuele spelers aan de schandpaal te nagelen. Mensen zijn minder 
gevoelig voor statistieken dan voor tot de verbeelding sprekende getuigenissen7. Prominente spelers 
die vertellen hoe hun leven veranderde nadat ze betrapt waren op cheating, kunnen duidelijk maken 
dat cheaten niet iets onschuldigs is, maar grote gevolgen kan hebben. Zie bijvoorbeeld 
chess.com/article/view/igors-rausis-isa-kasimi-interview. 
 
Zoals gezegd zijn mensen geneigd risico’s te onderschatten zodra ze een gevoel van controle over het 
risico hebben6. Risicocommunicatie zou daarom ook moeten benadrukken dat de kans klein is dat jij 
het slimmer aanpakt dan al die andere miljoenen gepakte cheaters die jou zijn voorgegaan én gepakt 
zijn. 
 
De norm rondom cheaten moet duidelijk gecommuniceerd worden. Een fair play campagne kan een 
goede manier zijn om deze dingen onder de aandacht te brengen en het gedrag van (jonge) mensen 
te beïnvloeden. Bij andere vormen van onwenselijk gedrag (roken, vuurwerk, etc.) hebben dergelijke 
campagnes zich bewezen. Schaakfederaties kunnen hierin het voortouw nemen en op 
verenigingsniveau kan dit geïmplementeerd worden. Schaken is altijd een mooie manier geweest om 
levensvaardigheden op te doen en daar hoort fair play nu meer dan ooit bij: het weerstaan van 
verleidingen, het nadenken over de consequenties van je gedrag en het gezamenlijk werken aan een 
gezond sportklimaat. 
 



Merijn van Delft is IM, heeft een master psychologie en is schaaktrainer/coach. 
Frenk van Harreveld is FM en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Beide auteurs hebben ruim 25 jaar ervaring met online schaken. 
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Drama op de 40e zet    GM Max Warmerdam: 42 minuten denken over één zet. 
 

Tata Steel Chess Tournament: 14 – 30 januari online 
https://tatasteelchess.com 
Video gallery: https://tatasteelchess.com/press-registration/video-gallery  
AMEVO Schaakstad Apeldoorn deelnemers: GM Anish Giri , GM Erwin l’Ami en GM Max Warmerdam.  
Zie ook  
www.chess24.com  
www.twitch.tv/schaakbond KNSB dagjournaal 20–20.30 uur IM Stefan Kuipers. 
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Quote Naveen Karthikeyan: Take Advice, but Play the Move YOU Want in Life! 
Site Naveen Karthikeyan 
https://lichess.org/@/LoneIndianChessHero  
Interview met Naveen: 
http://www.blackandwhiteindia.com  
http://www.blackandwhiteindia.com/2022/01/take-advice-but-play-move-you-want-in.html 
Naveen was eerder te gast in een Twitch uitzending van Schaakacademie Apeldoorn. 
Zie voor meer informatie over zijn boek nieuwsbrief 195 pagina 3 
 
 

Divers nieuws 

 
 Apeldoorners in Capelle la Grande 
 Teambattles op zondagavond 23 januari 
 Yearbook Novelty of the Year 
 The Week In Chess 1419 
 Critical Thinking through Chess 
 KNSB competitiemailing 20 januari 2022 
 KNSB schaken en corona 
 Tunde Onakoyas mission takes chess to Nigerian slums 

 

 

 

 

 
 

https://www.naveenkarthikeyan.com/product-page/18x64-chess-class-life-lessons-and-bhagavad-gita-shlokas
https://lichess.org/@/LoneIndianChessHero
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/2022/01/take-advice-but-play-move-you-want-in.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%20195%20-%2016%20oktober%202021.pdf


Apeldoorners in Capelle la Grande 
Het 38e toernooi is van 12 tot 18 februari. 
Toernooi informatie https://cappelle-chess.fr/decouvrir-open-cappelle-11  
Bij de eerste 314 inschrijvingen van het 38e Capelle la Grande toernooi in Frankrijk zijn drie AMEVO 
Schaakstad Apeldoorn spelers: IM Thomas Beerdsen, IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft. 
Zie http://www.echecs.asso.fr/TournoiInscriptions.aspx?Id=52779  
 

 

 
 
Teambattles op zondagavond 23 januari 
De toernooien staan op https://lichess.org/team/contactpersonen-teambattles  
Daar kun je je team terug vinden en je aanmelden voor het toernooi. 
Ben je niet lid van een team, dan kun je je via een teampagina aanmelden voor een team. 
Organisator Govert Pellikaan: https://lichess.org/@/Govert  
 
Indeling voor 23 januari:  
GC: lichess.org/tournament/yd2L8x2M  
1e: lichess.org/tournament/Wd72kL8I  
2e: lichess.org/tournament/m79diT0H 

 

 

  
 

Yearbook Novelty of the Year 
https://www.newinchess.com/yearbook-novelty-of-the-year 
 

 

 
 

The Week In Chess 1419 
https://theweekinchess.com/html/twic1419.html  

https://cappelle-chess.fr/decouvrir-open-cappelle-11
http://www.echecs.asso.fr/TournoiInscriptions.aspx?Id=52779
https://lichess.org/team/contactpersonen-teambattles
https://lichess.org/@/Govert
https://lichess.org/tournament/yd2L8x2M
https://lichess.org/tournament/Wd72kL8I
https://lichess.org/tournament/m79diT0H
https://www.newinchess.com/yearbook-novelty-of-the-year
https://theweekinchess.com/html/twic1419.html


   
 

 
 

Critical Thinking through Chess 
How to connect chess to the curriculum or to emphasise critical thinking skills.  
Training Course for teachers, chess tutors/coaches. 
Course developer and trainer Jerry Nash. 
https://chessplus.net/critical-thinking-through-chess 
 

 

 
 
KNSB competitiemailing 20 januari 2022 
door Koos Stolk 
  
Kenmerk:      22/20027 
Aanmelden:  https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/abonneren-op-de-competitie-mailings  
Afmelden:      door op deze mail te reageren 
Aantal abonnees:   1572 
  
Inhoud 
- speelronde 5 februari 2022 
- KNSB Beker ronde 2 
  
Speelronde 5 februari 2022 
Het Competitie Management Team (CMT) heeft vergaderd over de huidige situatie en heeft het volgende 
besloten: 
Als na de volgende persconferentie van de regering (verwacht op 25 januari) de situatie op 5 februari voldoet 
aan het volgende: 
Het spelen van competitie tegen andere clubs is toegestaan, en 
Er is geen belemmering in eindtijd voor het normaal spelen van de wedstrrijden, en 
De horeca levert geen belemmering op. 
Dan gaan alle wedstrijden door. 
  
Dit betekent dat dan alle wedstrijden moeten worden gespeeld. Bij niet opkomen wordt gestraft volgens het 
competitiereglement. 
  
Indien niet wordt voldaan aan een van de drie genoemde punten wordt de competitieronde van 5 februari 
verplaatst naar 25 juni 2022. 
  
KNSB Beker ronde 2 
De uiterste datum waarop de wedstrijden van de tweede ronde beker gespeeld moeten zijn is 31 januari 2022. 
Na de persconferentie van de regering (verwacht op 25 januari) wordt de uiterste datum aangepast naar een 
datum die wel haalbaar is. 

https://chessplus.net/critical-thinking-through-chess/
https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/abonneren-op-de-competitie-mailings


 

KNSB schaken en corona 
https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis 
 

 

 
 

Tunde Onakoyas mission takes chess to Nigerian slums 
www.thechessdrum.net/blog/2022/01/22/tunde-onakoyas-mission-takes-chess-to-nigerian-slums  
 
 

 Training 

 
 How to use: Mega Database 2022  
 Best chess books ever 
 Online talk GM Daniel King bij Camberley Chess Club Zoom meetings 
 Common Opening Traps and Blunders 1. e4: Part 3 
 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’ 

 

 

 
 

How to use: Mega Database 2022  
https://en.chessbase.com/post/how-to-use-mega-database-3 
https://www.youtube.com/watch?v=4N5qSImVEfQ&t=293s 

https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
http://www.thechessdrum.net/blog/2022/01/22/tunde-onakoyas-mission-takes-chess-to-nigerian-slums
https://en.chessbase.com/post/how-to-use-mega-database-3
https://www.youtube.com/watch?v=4N5qSImVEfQ&t=293s


 

 
 

Best chess books ever 
Uitgever New In Chess heeft presenteert een lijst met de beste schaakboeken. 
https://www.newinchess.com/best-chess-books-ever  
 

 

 
 

Online talk GM Daniel King bij Camberley Chess Club Zoom meetings 
Ook toegankelijk voor nieuwe geïnteresseerden. 
As attendees of previous Camberley Chess Club Zoom meetings, you might be interested in a special 
event at 8pm on Tuesday 25th January. Popular chess commentator GM Danny King will give a talk 
entitled "the worst move I have ever played".  It is free and open to non-members, and we would 
love to see you there.  Details are on our website at: 
https://camberleychess.co.uk/event/gm-daniel-king-the-worst-move-i-have-ever-played 
 

 

 
Common Opening Traps and Blunders 1. e4: Part 3 
Vijf minuten gratis introductievideo over openingsvallen: 
https://www.chessable.com/common-opening-traps-and-blunders-1-e4-part-3/course/85454  

https://www.newinchess.com/best-chess-books-ever
https://camberleychess.co.uk/event/gm-daniel-king-the-worst-move-i-have-ever-played
https://www.chessable.com/common-opening-traps-and-blunders-1-e4-part-3/course/85454/


 

             
 
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. 
 

 

   
 
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 
 

http://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://www.newinchess.com/chess-for-educators-ebook
http://www.chesstalent.com/
https://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop
http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices


 
 

 
New In Chess advertentie boek Chess For Educators  
Advertentie uit New In Chess 2021#6 
Meer info over het boek: www.chesstalent.com  
 
 

http://www.chesstalent.com/


 

 
 
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  

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 
 

https://www.chessable.com 
https://www.chessable.com/movetrainer 
https://www.chessable.com/explore 
 
 

 
 
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://www.chessable.com/
https://www.chessable.com/movetrainer
https://www.chessable.com/explore
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  
 
IM Stefan Kuipers 
Twitch-kanaal  www.twitch.tv/tricksonly 

https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakweek.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://twitter.com/Schaakstad
https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
http://www.youtube.com/c/schaakstad
https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schakenregenboog.nl/
http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.sv-deschakel.nl/
http://www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://www.schaakweek.nl/
https://www.twitch.tv/schaakweek
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
https://www.unieksporten.nl/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
http://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 
 
GM 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  
 
Eindspeldatabases 
Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en  
Finalgen: https://www.chessprogramming.org/FinalGen  
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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  
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de 
Probleemblad www.probleemblad.nl  
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Britisch Chess Problem Society http://theproblemist.org/bcps.pl  
YACPDB www.yacpdb.org 
 
Ratingcalculators 
https://ratings.fide.com/calculators.phtml 
 
Schaakfilms 

De Droomvermenigvulderaar (The Dream Multiplier) - English Subtitle 
https://www.youtube.com/watch?v=RVIuhNPLPK8 

 
Schaakprogramma’s 
Fred Mellender’s Home Page https://sites.google.com/site/fredm 
DecodeChess: https://decodechess.com  
Decode Chess: https://www.youtube.com/channel/UCHfrOL4AMucFcosKNznx0_g 
 
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 
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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  
SG King https://sgking.nl  
https://biancamuhren.com  
www.chesszebra.com/nl  
www.schaakmaarraak.nl 
Marcel Lek http://chessblog540.blogspot.com  
 
Engels 
https://2700chess.com 
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  
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www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
http://www.chesshistory.com/winter/index.html 
www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com  (pgn’s van partijen downloaden) 
https://www.chess-site.com 
Matthew Sadler https://matthewsadler.me.uk 
Matthew Sadler FaceBook: https://m.facebook.com/gmmatthew.sadler 
Matthew Sadler Game Changer https://www.youtube.com/c/GameChangerChess  
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk 
Chessmatec: www.chessmatec.com en www.youtube.com/channel/UCMeFgY3GpvFWlSwCJkAfWqQ  
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com 
Antonio Radic (Agadmator): www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA 
Agadmator twitter https://twitter.com/agadmator  
Kanaal ChessTalk: https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA   
Juga Chess Artist: https://www.jugamusica.com 
ChessTech www.chesstech.org 
Chess Federation of Russia: https://ruchess.ru/en  
US Chess Federation: https://new.uschess.org/home  
www.spraggettonchess.com  
www.thechessdrum.net  
www.playmagnusgroup.com 
PowerPlayChess Daniel King www.youtube.com/user/PowerPlayChess 
Lichess www.lichess.org 
Twitch.tv https://www.twitch.tv zoekterm chess 
LinkedIn Chess Instructors https://www.linkedin.com/groups/2636652 
Chess Lifestyle www.youtube.com/c/ChessLifestyle 
ChessEdu www.chessedu.org/resources (artikelen) 
Coachess https://cochess.com  
The Chess Improver: https://chessimprover.com 
https://en.chessbase.com/post/elizabeth-spiegel 
https://learningchess.net 
https://camberleychess.co.uk  
https://chessineducation.org  
www.aimchess.com  
www.playmagnusgroup.com 
The Week In Chess theweekinchess.com  
https://listudy.org/en 
Malcolm Pein https://developingenglishchess.com  
Richard James: http://chessheroes.co.uk 
Alina l’Ami https://www.alinalami.com 
Erwin l’Ami http://erwinlami.nl  
Nate Solon https://zwischenzug.substack.com 
https://www.sheplaystowin.co.uk 
 
Armenië 
http://chesstudy.com  
 
Australië 
http://chess.geniusprophecy.com  
  
België 
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https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan 
pagina) https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  
www.chessconsult.be  
https://www.facebook.com/daniel.dardha.3  
 
Denemarken 
https://skoleskak.dk 
https://www.facebook.com/skoleskak/videos 
https://www.youtube.com/gmtalks 
 
Duitsland 
GM  Artur Joesoepov http://www.jussupow.de  
HSK 1830 https://hsk1830.de  
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
https://www.deutsche-schachjugend.de 
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal) 
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 
https://www.naveenkarthikeyan.com 
 
Nieuw Zeeland 
https://www.chesspower.co.nz 
 
Oostenrijk 
http://www.schachimedes.at/index.html 
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder 
 
Polen 
https://matbobula.com 
 
Rusland 
https://ruchess.ru  
https://ruchess.ru/en  
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https://www.youtube.com/gmtalks
http://www.jussupow.de/
https://hsk1830.de/
https://schachbundesliga.de/
https://www.facebook.com/chessemy
https://karlonline.org/
https://www.deutsche-schachjugend.de/
https://schachtraining.de/
http://www.youtube.com/channel/UCwRdqoBHW7zsDdWpUkndfvw
https://faszinationschach.de/
http://www.schachecke.de/
https://schulschachstiftung.de/
https://de.chessbase.com/author/karsten-mueller
http://www.schachwoche.de/
https://www.chess-and-strategy.com/
http://www.globalchessfestival.com/
http://www.firstsaturday.hu/
http://www.scacchiascuola.it/
http://www.alfierebianco.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
https://www.facebook.com/BlackandWhiteChessMagazineIndia
https://chessbase.in/
https://www.youtube.com/channel/UCIsEhwBMPkRHsEgqYAPQHsA
https://www.naveenkarthikeyan.com/
https://www.chesspower.co.nz/
http://www.schachimedes.at/index.html
https://chess.mulder.at/
https://matbobula.com/
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 
 
USA  
https://grandmastermac.com 
St. Louis Chess Club  https://saintlouischessclub.org 
YouTube: https://www.youtube.com/c/STLChessClub   
First Move: https://firstmovechess.org  
https://dailychessmusings.com 
Kostya Kavutskiy www.hellokostya.com  
https://chess.utdallas.edu/education-programs/educator-of-the-year/honorees 
ChessDojo https://www.youtube.com/c/ChessDojo/videos  
UT Dallas chess team https://chess.utdallas.edu/chess-team  
UT Dallas Educator of the year https://chess.utdallas.edu/education-programs/educator-of-the-year 
 
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  
 

https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast
https://psichess.com/psichess
https://twitter.com/leontxogarcia
https://www.olimpiachessacademia.com/64-ejercicios-de-ajedrez-y-matematicas-para-las-escuelas
https://tiendachessy.com/
https://olimpiachessacademia.capdexuro.com/tienda
http://madridchessacademy.com/
https://iwica.com/
https://grandmastermac.com/
https://saintlouischessclub.org/
https://www.youtube.com/c/STLChessClub
https://firstmovechess.org/
https://dailychessmusings.com/
http://www.hellokostya.com/
https://chess.utdallas.edu/education-programs/educator-of-the-year/honorees
https://www.youtube.com/c/ChessDojo/videos
https://chess.utdallas.edu/chess-team
https://chess.utdallas.edu/education-programs/educator-of-the-year
http://www.minichess.co.za/
http://www.twitch.tv/CalvinKlaasenchess
http://www.thechessdrum.net/blog/2020/12/26/bouah-recounts-s-african-history-in-new-book
https://kznchessacademy.org/
https://www.linkedin.com/groups/95180
https://www.linkedin.com/groups/1665137
https://www.linkedin.com/groups/1345607/
https://www.linkedin.com/groups/2058048
http://www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl/
https://www.newinchess.com/
https://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.digitalgametechnology.com/
http://www.schaakboek.nl/
http://www.raindroptime.com/
http://www.lobbes.nl/zoek/schaken/all
https://schaakkoning.nl/schaak-cadeaus
http://www.bol.com/nl/s/?searchtext=schaken
http://www.kossiesdesign.nl/schaken
https://solow.nl/winkel/schaakbord-glas-luxe-medium
http://www.schaakprijzen.nl/
https://thinkerspublishing.com/
https://shop.spreadshirt.nl/lichessorg


 

 
 
 



 


