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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
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Schaakschool Het Bolwerk. Simultaan Thomas Beerdsen. Kinderen deden loting GM toernooi Schaakweek Apeldoorn. 
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Privacy en nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 
Er is nieuwe Europese privacy wetgeving. Schaakacademie Apeldoorn brengt een nieuwsbrief uit. Een 
aantal mensen krijgt een email met link naar de nieuwsbrief. In een bestand van Schaakacademie 
Apeldoorn staat alleen hun naam met emailadres. De emails met link worden bcc verstuurd.  
Andere mogelijkheden om de nieuwsbrief te ontvangen zijn berichten via Facebook, Twitter en 
LinkedIn. Die mensen krijgen bericht omdat ze zich als vriend of relatie hebben aangemeld.  
De nieuwsbrieven kun je ook lezen via www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven. 
Afmelden voor de nieuwsbrief kan als altijd via een mailtje aan karel@kvdc.nl. 
Van mensen die op foto’s staan in nieuwsbrieven is toestemming gevraagd.  
Wie meent dat er desondanks mogelijk privacy problemen zijn, wordt verzocht dat te melden. 

 

Informatie over privacywetgeving van RADAR 
 
==  Nieuwe privacywetgeving AVG/GDPR 
https://radar.avrotros.nl/dossiers/detail/nieuwe-privacywetgeving-
avggdpr/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=dmd-
radar&utm_campaign=20180525  
 
== Wat houdt de nieuwe privacywet AVG/GDPR in? 
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/19-05-2018/wat-houdt-de-nieuwe-privacywet-
avggdpr-in  
Een nieuwsbrief mag onder de AVG gewoon worden verstuurd, zolang je jezelf maar aangemeld hebt 
voor die nieuwsbrief. Dat is al jaren zo geregeld in de Telecomwet. 
 
== Mag iemand een foto van je nemen en die online plaatsen? 
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/mag-iemand-een-foto-van-je-nemen-en-die-
online-plaatsen/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=dmd-
radar&utm_campaign=20180525  
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76e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn  
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers 
schaaknieuws. Nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral 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. 
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 325 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (526 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn. Ook delen clubs en 
schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.  
 

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  
 

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

 

Lessen onder schooltijd op scholen  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.  
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs Oud 
Zandbergen in Huis ter Heide. Paulusschool in Utrecht: vanaf 24 april groepen 3, voor het derde jaar lesseries. 

 

Beginnerscursussen op scholen na schooltijd  
Schaakleraar Karel van Delft geeft op diverse basisscholen na schooltijd beginnerscursussen van vijftien uur.  
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 Het Woudhuis maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei. 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag cursus van 15 lessen met acht deelnemers. Vervolg in mei. 
Basisschool Sint Victorschool maandagavond beginnerscursus van 15 lessen met  negen deelnemers. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag cursus van 15 lessen, twee niveaugroepen met 19 deelnemers.  

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en voor beginners (9.00-10.30 uur). De lessen zijn in Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro, 
inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak. 

 

Schaaklessen voor mensen met autisme  Info: www.schaken-en-autisme.nl.  

 

Privétrainingen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.  

 

Stertrainingen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.  

 

Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag.  

 

Online compacte individuele cursus schaakpsychologie 
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact  met psycholoog drs. Karel van Delft. In de 
training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book ‘Schaaktalent 
ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)  en een analysevragenlijst.   
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie.  

 

Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops  
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com.  
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops. 
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Spelers uit vijf landen in GM toernooi Schaakweek Apeldoorn. 
 
 

 

 
Loting GM toernooi. (foto’s Jeron Ponstijn) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 



 
 
Update Schaakweek Apeldoorn: loting is verricht 
Organisator Merijn van Delft meldt: 
 
Schaakstad Apeldoorn houdt van 7 t/m 17 juni 2018 de eerste editie van Schaakweek Apeldoorn. 
Woensdag 30 mei vond op schaakschool Het Bolwerk de loting plaats voor het 
grootmeestertoernooi. De aanwezige kinderen kregen simultaan van Thomas Beerdsen en trokken 
na afloop van hun partij lootjes bij hoofdarbiter Albert Vasse. Een sfeerimpressie vind je hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=PA0vWNheY2k&feature=youtu.be 
Op www.schaakweek.nl is het vooralsnog rustig, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt 
aan de laatste voorbereidingen. Het promotiemateriaal is afgerond en naar de drukker gestuurd. 
Over minder dan een week barst het schaakgeweld los en kun je via schaakweek.nl/blog op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws. 
Op donderdagochtend 7 juni om 9:00 uur wordt de schaaktafel in de Vlindertuin onthuld en daarmee 
de schaakweek officieel geopend. Publiek is van harte welkom aan de Woudhuizerallee 1. 
Voor de massakamp over 50 borden zijn aan Apeldoornse zijde nog twee plaatsen vrij. Stuur een 
mailtje aan merijn@schaakweek.nl als je mee wilt doen. Het kroegloperstoernooi is dit jaar de 
gezellige afsluiting van de schaakweek (zie www.schaakstadapeldoorn.nl). 

 

 
 
Opening Schaakweek Apeldoorn: partijtje op nieuwe schaaktafel in de Vlindertuin 
Wethouder Nathan Stukker neemt donderdag 7 juni om 9.00 uur de nieuwe schaaktafel in de 
Vlindertuin in gebruik. Dat is tevens het begin van Schaakweek Apeldoorn. Stukker zal de schaaktafel 
inwijden via een partijtje tegen IM Merijn van Delft (blind). Iedereen is welkom. 
De zondagen daarna houdt Schaakacademie Apeldoorn van 13-15 uur bijeenkomsten in het 
speelparkje. Iedereen is welkom om te komen schaken. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen. 
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Folder te downloaden via www.schaakweek.nl. 

 
Denksportfestival 9 juni: bridge, dammen, go, schaken 

Op zaterdag 9 juni is er van 13 – 18 uur een Denksportfestival tijdens Schaakweek Apeldoorn. 
Activiteiten en informatie op gebied van bridge, dammen, go en schaken.  
Iedereen welkom, toegang is gratis in Denksportcentrum Noord. 
Medewerkers van het schaakonderdeel: 
Karel van Delft (coördinatie), Theo Visschedijk, Nico Zwirs, Dries Wedda, Gert Reichardt. 
Ook kinderen helpen mee: Lois Weller, Hidde Weller, Katja Tangarife, Hugo Ponstijn. 

http://www.schaakweek.nl/


 
 
Lessen voor schoolclubs tijdens Schaakweek Apeldoorn 
Zie voor meer informatie: www.schaakweek.nl.  
Scholen kunnen zich aanmelden bij organisator IM Merijn van Delft. 

 
 
 

http://www.schaakweek.nl/


 
Samen partij spelen tegen ‘Schaken is Cool’. Ga naar www.schaaktalent.nl, klik op button ‘leren schaken’, klik op ‘site 
Schaken is Cool’, klik in menu op ‘mens- vs-computer’. 
 
 

 
Zwarte paard staat aangevallen. STUDT toepassen: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval. 
 

http://www.schaaktalent.nl/


 
Hugo geeft minisimultaan aan Jelle en Liv. Na een aantal zetten bespreken we de stellingen. Hoe kan zwart zijn loper, 
toren en paard op de damevleugel beter neerzetten? 
 
 

 
Samen via programma Tutor dubbele aanval-stellingen. (foto Liv) 
 



 
Wit aan zet wint in twee zetten via een wachtzet. 
 
 

 
IM Thomas Beerdsen gaf 30 mei een simultaan aan deelnemers van schaakschool Het Bolwerk. De deelnemers trokken 
allemaal een naam en nummer waarmee de indeling van het GM toernooi van Schaakweek Apeldoorn werd bepaald: 
www.youtube.com/watch?v=PA0vWNheY2k&feature=youtu.be.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=PA0vWNheY2k&feature=youtu.be


 
Fatima, Stefania en arbiter Albert Vasse. 

 
Schaakschool Het Bolwerk verricht loting voor GM toernooi Schaakweek Apeldoorn 
De schaakschool is elke woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties). Er zijn drie niveaugroepen.  
Schaakleraar is Karel van Delft. Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn. 
Motto’s: Fascinatie, Variatie, Participatie. Schaken is leuk en maakt je slimmer. 
Leerlingen kunnen op ieder moment mee gaan doen. Een proefles is gratis. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app ‘Chessmatec’. 
 
De schaakschool had woensdagmiddag 23 mei de 34e lessen van dit seizoen, negen deelnemers. 
Verslag 13.30 groep:  

- Onderling schaken met tips Karel 
- Bill Wall openingsvallen 25 t/m 27 
- Koningsgambiet 2 
- Samen partij tegen Schaken is Cool 

Verslag 14.45 groep:  
- Info schaakweek.nl  
- Site NK schoolschaken 16 juni: www.schaken.nl/nk-schoolschaak/bo345/finale  
- Hugo simultaan aan Liv en Jelle. Stellingen besproken. 
- Tutor 2 H12 7 stellingen 
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 32 
- Banterblitz tegen Hugo, Liv, Mads 

Verslag 16.00 groep:  
- Onderling schaken  
- Eindspel KT-KL Nalimov database: www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb 
- Toreneindspel met wachtzet 
- Tutor 3 H5 (vierkant), inleiding en zeven oefeningen 
- Partij 12 en 13 Bill Wall Koningsgambiet 

 
De schaakschool had woensdagmiddag 30 mei de 35e lessen van dit seizoen, negen deelnemers. 
In de lessen werd via loting het schema van het GM toernooi van Schaakweek Apeldoorn bepaald. 
Verslag 13.30 groep:  

- Chessmatec: oefeningen  
- Tutor 1 H12 inleiding en oefeningen  
- Samen tegen Lichess.org 
- Deelname simultaan Thomas Beerdsen en loting GM toernooi 

Verslag 14.45 groep:  
- Simultaan tegen Thomas Beerdsen en loting GM toernooi, simultaan Merijn van Delft 

Verslag 16.00 groep:  
- Altibox Norway Chess live 
- Simultaan tegen Merijn van Delft 
- Banterblitz Thomas Beerdsen 
- Partij Liu Wenzhe – Donner 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
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Berg en Bosschool. Partij met tuinschaakspel. 

 

   
Berg en Bosschool.  Oefenen met ChessMatec en Banterblitz. (foto’s Manon Sinnige)  

 



 
Berg en Bosschool. Hulpouder Robin van der Lande met kinderen. 

 

 
Berg en Bosschool. Samen tegen programma  ‘Schaken is Cool’. 

 



 
Hertog van Gelre: Chessmatec. 
 

 
Sint Victor school: onderling partijtjes. Karel bespreekt slotstellingen met leerlingen. 
 



 
Paulusschool Utrecht. Vaardigheden ontwikkelen via minigames. 
 

 
Paulusschool Utrecht. Stikmat, onderwerp uit boekje ‘Ik leer schaken’. 

  

Schaakacademie Apeldoorn gaat door met lessen op scholen 
Schaakleraar Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft naschoolse schaaklessen op 
diverse Apeldoornse scholen: Het Woudhuis, Hertog van Gelre, Sint Victor en de Berg en Bosschool. 
Komend schooljaar gaat dat door. Waarschijnlijk komen er één of twee scholen bij. 
Ook zijn er lessen onder schooltijd, zoals bij cbs Oud Zandbergen (Huis ter Heide, hoogbegaafden 
onderwijs) en de Paulusschool in Utrecht. 



 

 
Vijf Apeldoornse scholen nemen deel aan NK middenbouw 
Chris Doornekamp bericht: 
 
Aan de NK middenbouw in Utrecht op zaterdag 16 juni gaan liefst 5 basisscholen uit Apeldoorn 
meedoen! 
Afgelopen twee jaren was De Regenboog de vertegenwoordiger vanuit Apeldoorn. Vorig jaar reikte 
het team van De Regenboog nog tot de 2e plaats in de categorie middelgrote teams (10-14 spelers). 
Dit jaar staan ook teams van Het Woudhuis, Hertog van Gelre, De Diamant en De Korenaar aan de 
start. 
In totaal gaan aan de NK finale in Utrecht 33 scholen en ruim 300 schakers meedoen. Belooft een erg 
leuke, gezellige en ook spannende schaakdag te worden. 
Voor informatie over dit toernooi, zie  
www.schaken.nl/nk-schoolschaak/basisonderwijs-middenbouw-groepen-34-en-5.  
 
  
 

 
Wie weet de winnende zet in Ma – Raznikov? 
 

http://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/basisonderwijs-middenbouw-groepen-34-en-5


 
Consultatieschaken: twee groepjes spelen tegen elkaar. Zetten gebeuren op het middelste bord (met klok). 
 
 

 
Voorbereiden van een lezing via de smartphone. 
 



 
Casper Wouters geeft een lezing. 

 
Stertraining: Fritz, grasduinen, teams tegen elkaar, lezingen deelnemers 
De laatste Stertraining van dit seizoen was zondag 27 mei in Denksportcentrum Apeldoorn. 
 
Groep 1-2 besprak met Karel van Delft: 
Partij Qun Ma – Danny Raznikov: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1782767  
Fritz: aantal functies. Via F1 krijg je handleiding. Kwestie van lezen en oefenen. Uren maken. 
Altibox toernooi live Mamedyarov – Carlsen bekeken, http://norwaychess.no. 
Grasduinen, ofwel snuffelen. Leren gaat beste als het leuk is. Karel stuurt deelnemers bestand met 
circa 50 trainingsonderwerpen uit de nieuwsbrieven (links eindspelen, prachtige partijen, enzovoort). 
Schaakweek, zie www.schaakweek.nl.  
Partij Lasker – Loman www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1267162.  
Databank www.chessgames.com.  
 
Groep 1-2 trainde ook met Nico Zwirs: 
‘De laatste training hebben we in twee teams tegen elkaar geschaakt. Beide teams mochten 
overleggen welke zet ze gingen doen en in het midden stond één bord, waarop gespeeld werd. De 
uitgangsstelling was het Spaans net zoals tijdens het thematoernooi. Ten slotte zijn we geëindigd met 
een paar potjes banter-blitz.’ 
 
Groep 4-5 met Merijn van Delft: 
‘In de laatste stertraining van het seizoen hebben de jongens ter plaatse zelf een training voorbereid 
met behulp van hun smartphone en een portie creativiteit. Het resultaat was prachtig: alle 
presentaties waren fris en zaten prima in elkaar. Zelf les geven is een mooie manier om te leren 
verbaliseren en zo dieper inzicht te krijgen in de materie.’ 
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GM Artur Joesoepov tijdens training in 2012 in het kader van het Joesoepov Schaak Genootschap.  
Dit genootschap heeft zes trainingen met zes verschillende trainers gehouden: www.schaaktalent.nl/index.php/jsg. 
De voorgenomen Masterclasses lijken qua opzet op de JSG-trainingen. 

 

 
JSG-gasttrainer GM Sipke Ernst. 

 
Wekelijkse Talenttraining en Masterclasses vervangen Stertraining in Apeldoorn 
Organisatoren en trainers Karel van Delft, Nico Zwirs en Merijn van Delft hebben besloten om de 
Stertraining van Schaakacademie Apeldoorn te vernieuwen.  
Dat betekent dat de Stertraining in de huidige vorm na drie seizoenen stopt. 
 
Voor de jongste kinderen is het plan om een wekelijkse talenttraining in Apeldoorn te organiseren 
van 40 bijeenkomsten van anderhalf uur. Doel is een intensief trainingstraject, waarin talenten en 
zeer gemotiveerde jeugdschakers zich rap kunnen ontwikkelen. 
 
Voor de sterkere jeugd is het idee maandelijkse masterclasses te organiseren. Waarschijnlijk op acht 
zondagen na de KNSB competitie. Je kunt je dan inschrijven per serie van vier masterclasses.  
Mogelijk komen er gasttrainers en zijn de trainingen ook toegankelijk voor ambitieuze volwassenen 
met een rating vanaf 1900.  
Coördinator is Karel van Delft. Voor informatie en met ideeën kan je bij de drie trainers terecht. 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/jsg


 

 
Wit geeft mat in twee via een offer. 

 
 

 
Zwart wint in twee zetten een stuk. 

 



 
Schaakcursussen senioren in Het Bolwerk: eindspelstudies componeren masculien 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 23 en 30 mei schaaklessen voor senioren.  
Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden.  
De beginnersgroep was 9 mei voor het laatst. Er zijn weer beginnerslessen na de zomervakantie. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 
Les 23 mei gevorderden 

- Openingen met randpionnen? Zie bijvoorbeeld Merijn van Delft – Michail Basman, 
Amsterdam 1996 (Donner Memorial): https://es.chesstempo.com/gamedb/game/2413467  

- Eindspelstudies componeren zeer masculiene sport volgens Harold van der Heijden: 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-van-
harold-van-der-heijden  

- Info Schaakweek Apeldoorn  
- Onderling schaken  + stellingen bespreken 
- Tutor 2, H7 vijf stellingen 
- Koningsgambiet: partij 11 en 12 
- Bill Wall openingsvalletjes t/m 14 

 
Les 30 mei gevorderden 

- Onderling schaken en stellingen bespreken + invoeren in Fritz met uitleg programma 
- Schaakweek Apeldoorn en denksportfestival www.schaakweek.nl  
- Altibox toernooi met Carlsen in Noorwegen http://live.norwaychess.com 
- Partij Parel van Poznan www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1277959 
- Zet van een andere wereld Mitrofanov 

o https://timkr.home.xs4all.nl/admag/mitrofanov.htm  
o www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/57-de-passie-voor-eindspelstudies-

van-harold-van-der-heijden 
o https://www.youtube.com/watch?v=2vgIQikkoKQ 

- Partij Petrosian – Ree www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106935 
- Het Paard van Ree www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1496750 
- Artikelen van Tim Krabbé 

o Chess Curiosities https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html 
o AD Magazine https://timkr.home.xs4all.nl/admag 

- Creatief Toernooi boek ‘Op zoek naar het onverwachte’: 
www.schaaktalent.nl/documenten/Creatief%20Toernooi%20boekje%201994.pdf 

 
 

 
 

Quote GM Artur Joesoepov: ‘Steinitz Greatest Ever’ 
https://www.youtube.com/watch?v=1lcuAEjhm28  
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Divers nieuws  
- Altibox Norway Chess 
- Workshops schoolschaak 23 juni Meppel 
- Magazine First Rank 3 
- Stappenexamens bij De Schaakmaat 
 

 

 
 
Altibox Norway Chess 
Noors toernooi met tien wereldtoppers waaronder wereldkampioen GM Magnus Carlsen. 
http://norwaychess.no en https://chess24.com.  

 
Workshops schoolschaak 23 juni Meppel 
www.schaakbond.nl/voor-scholen/opleidingen-voor-lesgevers/workshops-schoolschaak-23-juni-meppel. 

 
Magazine First Rank 3 
https://mailchi.mp/fe925604fe4a/inspiration-from-hamburg-the-weekly-minigame-puzzle-and-
pedagogic-trick?e=1e2fa4d1d4. 

 
Stappenexamens bij De Schaakmaat 
De jeugdafdeling van De Schaakmaat houdt 22 juni weer Stappenexamens. Wie mee wil doen kan 
zich voor 8 juni melden bij jeugdleider Jorinde Klungers, jorindeklungers@gmail.com. 
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn kunnen contact opnemen met Karel van Delft. 

 

Trainingsmateriaal 
- Creatief Toernooi boek ‘Op zoek naar het onverwachte’: 
 

 

 
 
Creatief Toernooi boek ‘Op zoek naar het onverwachte’: 
www.schaaktalent.nl/documenten/Creatief%20Toernooi%20boekje%201994.pdf 

http://norwaychess.no/
https://chess24.com/
http://www.schaakbond.nl/voor-scholen/opleidingen-voor-lesgevers/workshops-schoolschaak-23-juni-meppel
https://mailchi.mp/fe925604fe4a/inspiration-from-hamburg-the-weekly-minigame-puzzle-and-pedagogic-trick?e=1e2fa4d1d4
https://mailchi.mp/fe925604fe4a/inspiration-from-hamburg-the-weekly-minigame-puzzle-and-pedagogic-trick?e=1e2fa4d1d4
mailto:jorindeklungers@gmail.com
http://www.schaaktalent.nl/documenten/Creatief%20Toernooi%20boekje%201994.pdf


 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  
 

 
Kalender en sites  

- 7 t/m 17 juni Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl  
- 16 juni massakamp Apeldoorn – Leiden 
- 16 juni NK middenbouw basisscholen Utrecht www.schaken.nl/nk-schoolschaak 
- 17 juni Kroegloperstoernooi Apeldoorn https://schaakkalender.nl/events/view/2738 
- 22-24 juni HSG Open, Hilversum www.hsgopen.nl 
- 30 juni Pleinfestival Max Euwe Centrum Amsterdam www.maxeuwe.nl  
- 1-8 juli NK schaken www.schaken.nl/nieuws/deelnemers-deloitte-nk-schaken-2018 
- 23 juli t/m 2 augustus Condigne Open NK Schaken www.schaken.nl/onk 
- 31 augustus – 2 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (tevens OSBO-

kampioenschap Hoofdklasse in groep A) www.asv-schaken.nl 
 
Nederlandse jeugdkampioenschappen: 
www.schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen 
 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender 2017-2018  
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf  
 
Bijzondere dagen en vakanties: http://feestdagen.nl 

 
 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  
Via links vind je de sites van de organiserende verenigingen. 

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2017-2018   www.schaken.nl/competitie-2017-2018 
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Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl  
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl  
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.vcsc.nl 
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm  
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag  
 
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
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 

 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
 
Schaken en psychologie  
Facebook groep Schaakpsychologie. 
 
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
 
Pinterest   
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
YouTube kanaal Karel van Delft 
Schaakvideo’s: www.youtube.com/user/karelvandelft  
 
Apeldoorn Apes: 
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes 
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   
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Meer schaaksites 
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
 
Engels 
www.arves.org 
www.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
https://videos.chessbase.com/index 
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
 
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  
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