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82e 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 340 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (513 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 en de Paulusschool in Utrecht.  

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen   
Schaakleraar Karel van Delft geeft op 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. Lessen beginnen weer vanaf september. 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag, vanaf 10 september. 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag, vanaf 10 september. 
Basisschool Sint Victor school maandagavond, vanaf 17 september. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag, vanaf 14 september.  
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag, vanaf 20 september. 

 

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.  

 

Beginnerscursus voor volwassenen op maandagavonden 
Voor volwassenen, proefles 1 oktober, beginnerscursus op maandagavonden in Het Bolwerk (20.30-21.45 uur).  

 

Masterclasses:  Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 

 

Talenttraining: Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA-trainingen  

 

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

 

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

 

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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Eerder thematoernooi van Schaakacademie Apeldoorn.                Uitgangsstelling.  

 
Talenttraining voor jeugd: matches, simultaan en analyse Najdorf-variant Siciliaans 
Schaakacademie Apeldoorn houdt vanaf dit najaar elk kwartaal een MSA-training voor talentvolle en 
gemotiveerde jeugdspelers vanaf Stap 3-niveau. Dat gebeurt op zondagmiddag in Denksportcentrum 
Apeldoorn. MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.  

 
Elke training staat bepaald thema centraal. De eerste keer is dat de Najdorf-variant van het Siciliaans. 
Uitgangsstelling: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6.  
De eerste training is zondag 28 oktober. Trainer is IM Merijn van Delft. 
 
De trainer opent de middag met een inleiding. Deelnemers spelen met wit en zwart een partij van 30 
minuten bedenktijd (en noteren) per persoon tegen een gelijkwaardige tegenstander. 
Na iedere ronde bespreekt de trainer cruciale momenten uit enkele van de partijen. 
De trainer geeft een simultaan met de gekozen opening. Spelers nemen daar als duo aan deel 
(consultatieschaak). 
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie en een trainingsverslag toegezonden. 
Van de training worden foto’s en videobeelden gemaakt voor de nieuwsbrief en site van 
Schaakacademie Apeldoorn. 
 
De trainingen zijn niet alleen bedoeld voor deelnemers die een bepaalde opening spelen. Juist als je 
andere openingen speelt is het nuttig eens te oefenen met andere systemen. Ideeën kunnen in 
allerlei stellingen bruikbaar zijn. Bovendien leer je algemene kennis, inzichten en vaardigheden. 
Overweging bij het speeltempo is dat het vaak gehanteerde Rapid tempo van 15 minuten voor veel 
ambitieuze en talentvolle jeugdschakers te kort is. 
 
De training begint 28 oktober om 12.30 uur.  
Inleiding door trainer. 
Twee maal partijen van 30 minuten per persoon per partij. 
Analyses na speelronden. 
Simultaan van een uur door trainer aan duo’s. 
Twee maal een kwartier pauze. De training is ongeveer 17.30 uur afgelopen. 
Trainingslocatie is Denksportcentrum Apeldoorn. 
Deelname kost 25 euro.  
Er is plaats voor 20 deelnemers. 
Aanmelden is mogelijk bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating. 
 
Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
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De Vlindertuin is een prima plek om in het zonnetje trainingen voor te bereiden. 

 
Zondag studeren in de Vlindertuin 
Schaakacademie Apeldoorn houdt regelmatig op zondag van 12 – 14 uur een schaakbijeenkomst in 
de Vlindertuin. Iedereen is welkom. Het adres is Woudhuizerallee 1.   
Karel van Delft bespreekt leerzame partijtjes en je kunt onderling schaken. 
Meer info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen  
Studieboeken ‘Tigersprung’ van GM Artur Joesoepov: www.jussupow.de/22982.html 
 
 

 
Chessmatec: online tactiek oefenen. Gratis proefversie: www.chessmatec.com.  
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Studie drie zwarte paarden en één witte. 
 
 

 
Eindspel in stappen bedenken. 
 



 
 
Zwart aan zet. Maak een plan in stappen. 

1. Torens ruilen. (1.…Txc5, 2. Txc5 Tc8 en wit moet laatste torens ruilen, wegens dreiging mat achter de paaltjes) 
2. Met zwarte koning naar witte a-pion en dreigen met promotie zwarte a-pion 
3. Witte pionnen snoepen 
4. Zwarte pion promoveren 
5. Mat zetten  

 

 
WK jeugd via internet live volgen. (foto Sevindzj) 
 



 
DGT-bord en WK jeugd live volgen. 
 

Schaakschool Het Bolwerk: stappenplan in eindspel bedenken 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddagen schaaklessen voor jeugd. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 29 augustus de eerste lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep:   

- Onderling schaken met tips en vragen van Karel 
- Chessmatec: oefeningen  
- Stap 2, oefeningen 1A 
- Solitaire chess 

Verslag 14.45 groep: 
- Onderling schaken met tips en vragen van Karel 
- Chessmatec  
- Partij live Robby Kevlishvili WK jeugd via Chess24 (per zet reden bedenken) 
- Eindspel Karel senioren Dieren: plan bedenken in stappen 

Verslag 16.00 groep:  
- Onderling schaken 
- Tutor 3 H1 oef A 
- Partij Kevlishvili WK jeugd 
- Eindspel partij Karel plan in fasen 
- Studie Drie Paarden 
- Koningsgambiet Bill Wall partijen 1 en 2 

  
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 5 september de tweede lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep:   

- Onderling schaken  
- Oefenen met DGT-bord 
- Square4Chess 
- Klassiek partijtje uit Chess Course Albert 

Verslag 14.45 groep: 
- Rondvraag: we doen mee met scholencompetitie 
- Onderling schaken 
- Bij diverse onderdelen Engelse woorden geleerd 
- WK jeugd partij Van Foreest live bekeken 
- Spelen op DGT-bord (en uitleg over tijdregistratie online via Chess24) 
- Tutor 2 H1 inleiding en oef  
- Partijtje Dieren Karel – Klaas Been 

Verslag 16.00 groep:  
- Rondvraag: deelname aan scholencompetitie 
- Onderling schaken 
- Uitleg DGT bord en experimenteren 
- Partijtje Karel – Klaas Dieren 
- WK jeugd live en partij Van Foreest bekeken 
- Tutor 2 H2 5 x oefeningen  
- Partij samen tegen Lichess (en analyse button) 
- Square4Chess 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
 

  
Nico Zwirs, IM Merijn van Delft, IM Thomas Beerdsen en GM Sipke Ernst. 

 

Masterclasses met Merijn van Delft, Nico Zwirs, Thomas Beerdsen en Sipke Ernst 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen twee series van vier Masterclasses voor 
sterke jeugdschakers en volwassenen met een rating boven 1900 Elo.  
De trainingen zijn op zondagen na de KNSB-ronden. 
Elke keer behandelt een andere bij Apeldoorn betrokken GM of IM een bepaald thema. 
Elke training duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit). Trainingen beginnen om 13.00 uur. 
De trainingen zijn in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
Deelnemers krijgen documentatie over het behandelde thema. 
 
Trainers van de eerste serie van vier keer zijn IM Merijn van Delft, IM Thomas Beerdsen, Nico Zwirs 
en GM Sipke Ernst.  
Deelname aan een serie van vier trainingen kost 120 euro.  
Deelname aan een enkele training kost 40 euro. 
Coördinator is Karel van Delft.  
Informatie op site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
 
Er zijn op dit moment tien deelnemers. Dat betekent dat er nog plaats is voor enkele deelnemers. 

 
Data, trainers en onderwerpen eerste serie Masterclasses Schaakacademie Apeldoorn: 
16 september IM Merijn van Delft: positionele offers 
7 oktober Nico Zwirs: geïsoleerde d-pion 
4 november IM Thomas Beerdsen: koningsaanval 
25 november GM Sipke Ernst: toreneindspel 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses


 
 
Proefles leren schaken voor volwassenen op maandagavond 
Schaakacademie Apeldoorn houdt maandagavond 1 oktober in Het Bolwerk een gratis proefles ‘leren 
schaken voor volwassenen’. De proefles is van 20.30 – 21.45 uur. Schaakleraar is Karel van Delft. 
Vanaf maandag 8 oktober begint een cursus ‘leren schaken voor volwassenen’.  
De lesserie telt tien bijeenkomsten en kost 65 euro, inclusief koffie en/of thee. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec. 
Aanmelden en informatie: Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakles-voor-volwassenen  
 
 

 
Gratis database online www.chessgames.com. 
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Site www.chessgames.com bevat ook overzichten van player profiles met beste partijen van een aantal spelers. 
Bijvoorbeeld Bobby Fischer:  www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=19233  
 
     

 
Wekelijks overzicht van schaakcolumns in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten  
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Partij uit ‘Meester tegen amateur’ van Euwe. Zwart aan zet. 
 
 

 
Spelletje Wisselschaak uit boekje ‘Ik leer schaken’. 

 

 



Schaakcursussen senioren in het Bolwerk: begrijpen is basis voor goed geheugen 
In wijkcentrum Het Bolwerk waren woensdagmorgen 29 augustus en 6 september schaaklessen voor 
senioren. Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners. Van 10.30 – 12.00 uur voor gevorderden. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
 
Lessen 29 augustus 
Verslag beginners  Nog niet begonnen. 
Verslag gevorderden 

- Krantenrubrieken schaken https://www.schaaksite.nl/category/kranten  
- Uitslagen toernooien: http://chess-results.com 
- EK jeugd: partijen Kevlishvili en Warmerdam ronde 9 bekeken. Tip: bedenk per zet een reden. 
- Openingendatabank Fritz 
- Niets onthouden: begrijpen is basis voor goed geheugen 
- Topspelers bereiden zich via databanken voor op tegenstanders, gratis database online 

www.chessgames.com (zie ook players profiles) 
- Vesting bouwen: partijanalyse l’Ami vorige nieuwsbrief 
- Nalimov: eindspeldatabase www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb  
- Welke pion in opening eerst spelen? Centrumpion. Alternatieven, bijvoorbeeld Orangutan of Sokolsky 

(1. b4) https://en.wikipedia.org/wiki/Sokolsky_Opening  
Openingen oefenen tegen www.lichess.org: 
Ga naar button Gereedschappen, Bordwerker (op pijltje klikken en naar beneden scrollen) 

- Oppositie met voorbeeldstelling Karel Dieren senioren 
- Bij schaken kijken? Bijv. Meesterklassewedstrijd MuConsult 15 september vanaf 13 uur in 

Denksportcentrum Noord (toegang gratis). Ook liveborden.  
Kalenders: zie nieuwsbrief onderaan 

- Ratings: uitleg formule (normaalverdeling, K-factor, e.d.)  
 
Lessen 5 september  
Verslag beginners 

- Ik leer schaken: t/m blz 37 
- Oefenen dame vs 8 pionnen, Wisselschaak 

Verslag gevorderden 
- Rondvraag: Welke boeken zijn nuttig? Alles wat je interessant vindt. Tip: met woorden 

becommentarieerde partijen naspelen 
- Fritz pgn invoeren: in Fritz via F12 naar databases, in menu icoon ‘open database’ 
- Onderling schaken  
- Tactiek Tutor 2 H1 oefening A en B 2x5 
- Meester tegen amateur 1  

 

 
Schaken overbrugt een kloof voor mensen met autisme. (tekening Trix Meurs) 
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Go in China. 

 
Schaken, Go en autisme 
Schaken biedt tal van ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met autisme. 
Dat staat beschreven op de site www.schaken-en-autisme.nl.  
Vanuit Schaakacademie Apeldoorn geeft Karel van Delft sinds acht jaar privélessen aan jeugd en 
jongvolwassenen met autisme. 
 
Go biedt dezelfde voordelen als schaken en andere denksporten. 
Informatie over Go: https://nl.wikipedia.org/wiki/Go_(bordspel) 
 
Schaakacademie Apeldoorn werkt samen met mensen van de universiteit van Wenzhou in China.  
Professor Hu Yu houdt zich bezig met psychologie en Go en zijn studente Lin Xiaolu houdt zich bezig 
met autisme en Go. 
 
Go kan worden gebruikt om autisme te behandelen en de kerngebreken van patiënten te 
verbeteren. Dat is de titel van een artikel van Lin Xiaolu over autisme en Go, zie:  
http://sports.sina.com.cn/go/2018-04-15/doc-ifzcyxmu7994193.shtml 
Via Google Translator (matige vertaling) is het mogelijk een indruk van het verhaal te krijgen. 

   

 
 

MuConsult Apeldoorn begint met thuiswedstrijd in Meesterklasse 
MuConsult Apeldoorn begint de komende competitie in de Meesterklasse 15 september met een 
thuiswedstrijd tegen BSG. De wedstrijd begint om 13.00 uur in Denksportcentrum Noord. 
Wedstrijdschema: https://knsb.netstand.nl/teams/view/959 
Overzicht KNSB-competitie 2018=2019: https://knsb.netstand.nl/scores/index/14  
Max Warmerdam neemt het teamleiderschap over van Merijn van Delft. 
Voorzitter Ed van der Meulen meldt: 
‘Als alles goed gaat, wordt dit ook de eerste thuiswedstrijd waarvan de partijen live te volgen zijn.’ 
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I 
IM Thomas Beerdsen (links). 

 

 
Links: IM Thomas Beerdsen en daarnaast Nico Zwirs. 



 
IM Herman Grooten met zoon Tommy. Op zijn site www.sterkspel.nl is ook een hoekje voor Tommy, die in november 
naar het WK jeugd gaat: https://hgrooten.home.xs4all.nl/Wiezijnwij_Tommyshoekje.xhtml 

 
IM Thomas Beerdsen wint Open Schaakkampioenschap van Arnhem (OSKA) 
IM Thomas Beerdsen heeft het Open Schaakkampioenschap van Arnhem gewonnen. Daarmee werd 
hij tevens OSBO-kampioen. Nico Zwirs werd tweede. 
Het toernooi werd gespeeld van 31 augustus – 2 september. 
Zie voor uitslagen:  https://www.asv-schaken.nl/oska-2018-nabeschouwing 
Zie voor meer informatie en links naar eindranglijsten: 
https://www.asv-schaken.nl/thomas-beerdsen-sorteert-voor-op-derde-titel  
Het eindspel van Thomas Beerdsen van toren en twee pionnen tegen toren in de eerste ronde was 
listig. Thomas Beerdsen zal hier in een komende nieuwsbrief een analyse van geven. 
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Op zondag 7 oktober geeft Nico een masterclass over de geïsoleerde d-pion.  
Hij kreeg tijdens het weekendtoernooi in Arnhem dit thema op het bord tegen IM Willy Hendriks. 
Hendriks had een geïsoleerde d-pion en Nico Zwirs wist met kleine middelen de partij naar zich toe te 
trekken. Hieronder een korte analyse van Nico.  
 
Zwirs, Nico (2380) - Hendriks, Willy (2405)  
OSKA (3), 02.09.2018 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.g3 d5 4.exd5 exd5 5.d4 Pf6 6.Lg2 Le7 7.dxc5 Pbd7 8.0–0 Pxc5 9.Pc3 0–0 Na de 
opening ontstaat een geïsoleerde d-pion stelling. Zwart gaat voor de activiteit en wit wil op veld d4 
gaan zitten. Met de volgende zet pakt wit het veld en houdt de activiteit van zwart in de perken. Veld 
e4 is een mooi veld waar zwart vaak gebruik van wil maken, maar met het volgende plan stopt wit 
dat 10.Pd4 Lg4 11.f3 Een zet met voordelen en nadelen. Geeft controle over de zwarte velden weg 
en blokkeert de eigen loper, maar pakt wel veld e4. 11...Ld7 12.Le3 Te8 13.Lf2 a6 14.Te1 Dc7 15.Dd2 
Ld6 De kleur met de geïsoleerde pion heeft meestal meer ruimte, daarom wil wit hier wat stukken 
ruilen. 16.Txe8+ Txe8 17.Te1 Txe1+ 18.Dxe1 h5 19.h4 Pe6 20.Kh2 In de komende fase wordt er wat 
heen en weer gemanoeuvreerd door beide kleuren 20...Dc4 21.Pf5 Lf8 22.De5 Lb4 23.Pe3 Dc7 
24.Dxc7 Pxc7 25.Pe2 Lc5 26.Kg1 Tot zo ver is de stelling gelijk, in principe heeft wit niet genoeg om 
voordeel te claimen, maar tegen een Isolani kan je altijd door blijven spelen als er weinig stukken zijn 
en in de praktijk blijkt het dan nog best lastig te kunnen worden 26...Lb5? 27.Pf5! Lf8 [27...Lxf2+ 
28.Kxf2 Lxe2 29.Kxe2 Met actievere stukken, een loper vs een paard en een betere structuur begint 
wit hier goede winstkansen te krijgen] 28.Ped4 Ld7 29.Lf1 De loper wil naar veld d3 om het paard te 
ondersteunen. Daarna kan het paard van d4 naar b3 om via c5/a5 de zwarte stelling aan te vallen 
29...g6 30.Pe3 Ld6 31.c3 Kf8 32.Kg2 Pe6 33.Pb3 Ke7 34.Pc2 La4 35.Pcd4 Lxb3 Objectief gezien een 
goede zet, maar het loperpaar weggeven geeft wit een nieuwe kleine troef 36.Pxb3 Kd7 37.Ld3 Pe8 
38.Kf1 Le7 39.Pd4 Pxd4 40.Lxd4 Hier had Willy minder dan 5 minuten en dat gaat ook parten spelen 
in het vervolg van de partij 40...Pd6 41.Lf2 Lf6 Met het plan Pc4, waarna wit geen b3 kan spelen 
42.Le1 Ke6 [42...Pc4 43.b3] 43.b3 Pf5 44.c4! Met de twee lopers kan wit de stelling gaan openen 
44...Pe3+? [44...Pd6 Het verdedigende Pd6 was hier de beste om de loper van c4 en e4 te houden] 
45.Ke2 dxc4 46.bxc4 Nu komt de loper op e4 46...Pf5 47.Le4 b6 48.Lb7 [48.Ld5+ Ke7 Dit is ook een 
interessante optie, omdat f7 zwak is 49.Lb4+] 48...a5 49.Kd3 Houdt het complexer i.p.v. het 
geforceerde 49. Lc8+ Dat is in tijdnood nogal lastig voor zwart [49.Lc8+ Kd6 50.Lxf5 gxf5 51.Lf2 Kc6 
52.Kd3 De zwarte structuur is extreem slecht, maar doordat zijn pionnen op de goede kleur staan is 
het toch eenvoudig remise te maken. De witte koning komt niet over de 4e rij heen 52...Le5 [ 
Rb4,Rb5,Rd4,Re4,Rf4,Rg4]] 49...Le5 50.f4 Ld6 [50...Lc7 51.Lc8+ Kf6 52.Lc3+ Ke7 53.Lxf5 gxf5 54.c5 
Tijdens de partij dacht ik dat dit erg sterk was, maar zwart hoeft niet te slaan! 54...b5! (54...bxc5? 
55.Kc4 Wint de pion terug met praktische kansen) ] 51.Lc8+ Ke7 52.Ke4 Pg7 53.Kd5 Lc5 54.Lxa5 Lf2 
55.Lc3 Pe8 56.Ld4 Lxg3 57.Lxb6 Lxf4 58.Lf2 En wit won het blitzen. De a-pion bleek veel te sterk te 
zijn 1–0 
 

 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/6/Game15980906.html 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/9/6/Game15980906.html


 
 

 
 
MuConsult Apeldoorn neemt deel aan EK clubteams 
De European Club Cup vindt plaats in Griekenland 11-18 oktober. 
MuConsult Apeldoorn doet met een team mee. 
Wereldkampioen GM Magnus Carlsen doet ook mee. 
Site http://eurochess2018.com  
http://www.europechess.org/european-club-cup-2018-regulations 
http://chess-results.com/tnr373918.aspx?lan=17&art=32&turdet=NO&flag=30 
http://chess-results.com/tnr373918.aspx?lan=17&art=8&turdet=NO&flag=30&snr=29 
 
 

 
 

Twee avonden schaken per week in Denksportcentrum Noord 
Schaakstad Apeldoorn en De Schaakmaat hebben het voornemen te fuseren. 
De Schaakmaat heeft de clubavond om die reden verhuisd naar Denksportcentrum Noord. 
Voor leden van beide clubs is het nu mogelijk om zowel op maandagavond als op woensdagavond in 
het denksportcentrum competitie te spelen. 
Meer informatie: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl  
 

 
 

Jorden van Foreest en Robby Kevlishvili in WK-junioren 
www.schaken.nl/nieuws/jorden-van-foreest-en-robby-kevlishvili-naar-wkjunioren 
De eerste ronde in Turkije begint op 5 september om 15.00 uur.  
Het toernooi kent 11 ronden en de laatste ronde wordt gespeeld op 15 september om 10.00 uur. 
Het toernooi is ondermeer live te volgen via www.chess24.com. 
Ronde 1: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-junior-championship-2018/1/1/66  
Toernooisite: http://wjcc2018.tsf.org.tr  
Standen: http://chess-results.com/tnr371615.aspx?lan=17&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30  

http://eurochess2018.com/
http://www.europechess.org/european-club-cup-2018-regulations
http://chess-results.com/tnr373918.aspx?lan=17&art=32&turdet=NO&flag=30
http://chess-results.com/tnr373918.aspx?lan=17&art=8&turdet=NO&flag=30&snr=29
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.schaken.nl/nieuws/jorden-van-foreest-en-robby-kevlishvili-naar-wkjunioren
http://www.chess24.com/
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-junior-championship-2018/1/1/66
http://wjcc2018.tsf.org.tr/
http://chess-results.com/tnr371615.aspx?lan=17&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30


 
Stelling na 63. h5. Is er wel of niet een vesting? 

 
Quote GM Magnus Carlsen: I don’t believe in fortresses 
Zie artikel GM Karsten Müller over de quote: https://en.chessbase.com/post/endgame-blog-karsten-
mueller-897e  
Carlsen stelt dat een vesting er vaak sterker uitziet dan objectief het geval is. Hij sloopt ze graag. 
IM Merijn van Delft haalde het citaat 29 augustus aan in een bespreking van de partij Carlsen – 
Nakamura (Sinquefield Cup 2018). 
De bespreking vond plaats in het kader van zijn wekelijkse video lezingen op ChessBase Video: 
https://videos.chessbase.com/nl/?nl 
De lezingen van Merijn van Delft zijn te vinden onder de button Navigatie (‘Game of the week’). 
Video Carlsen – Nakamura (voor abonnees, anderen kunnen alleen begin video zien). 
https://videos.chessbase.com/Video/2018-08-29%20Game%20of%20the%20week%20330%20Carlsen%20Nakamura  

Partij in gameviewer:  
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/30/Game25324656.html 
Verslag partij op ChessBase News: https://en.chessbase.com/post/sinquefield-cup-2018-round-9  
Partijbespreking op ChessNetwork: https://www.youtube.com/watch?v=Om09NX4NEFE  

 
 
 

 Divers nieuws  
 

- André van Kuijk beoogd jeugdleider OSBO 
- Kevlishvili en Warmerdam in subtop EK jeugd 
- Schaakolympiade Batumi 2018 
- London Chess Classic 2018 
- Zesde London Chess Conference  
- Chess 960 matches met Kasparov en Giri 
- BBC podcast met GM’s Judith Polgar en Hou Yifan 
- Global chess festival 
- Zevenjarig Israëlisch meisje toch naar Tunesië 
- Who will be king?  
- World congress for chess composition and World championship problem solving 

- Chess Song Oh Capablanca 
 

 

https://en.chessbase.com/post/endgame-blog-karsten-mueller-897e
https://en.chessbase.com/post/endgame-blog-karsten-mueller-897e
https://videos.chessbase.com/nl/?nl
https://videos.chessbase.com/Video/2018-08-29%20Game%20of%20the%20week%20330%20Carlsen%20Nakamura
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/30/Game25324656.html
https://en.chessbase.com/post/sinquefield-cup-2018-round-9
https://www.youtube.com/watch?v=Om09NX4NEFE


 
 

André van Kuijk beoogd jeugdleider OSBO 
André van Kuijk is de beoogde nieuwe jeugdleider van de OSBO. Hij volgt daarmee Peter Bongers op. 
Dat gebeurt waarschijnlijk op de OSBO-ledenvergadering 25 november. 
Van Kuijk is lid van schaakvereniging Velp. Hij schaakt zelf en heeft drie schakende zoons en een 
schakende echtgenote, Hanna Wierts. 
Site OSBO: www.osbo.nl 
 

 

 
 
Kevlishvili en Warmerdam in subtop EK jeugd 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Robby Kevlishvili en FM (binnenkort IM) Max Warmerdam zijn in de 
subtop geëindigd van het Europees jeugdkampioenschap t/m 18 jaar. 
Dat vond plaats van 20 t/m 29 augustus in Riga, de hoofdstad van Letland. 
Toernooisite: www.eycc2018.eu 
Kevlishvili was tweede en Warmerdam achtste geplaatst in de categorie t/m 18 jaar:  
www.eycc2018.eu/registered-participants/o-18  
Partijen zijn live te volgen en te downloaden via www.eycc2018.eu/live  
Zie ook  
https://schaakuitzendingen.blogspot.com  
https://www.schaaksite.nl/2018/08/23/nederlandse-jeugd-in-riga-bij-de-ek  
 

http://www.osbo.nl/
http://www.eycc2018.eu/
http://www.eycc2018.eu/registered-participants/o-18
http://www.eycc2018.eu/live
https://schaakuitzendingen.blogspot.com/
https://www.schaaksite.nl/2018/08/23/nederlandse-jeugd-in-riga-bij-de-ek/


 

 
 

Schaakolympiade Batumi 2018 
De 43e Olympiade wordt gehouden van 23 september tot 7 oktober 2018. 
https://batumi2018.fide.com/en 
Toernooi-informatie: 
http://www.europechess.org/wp-content/uploads/2018/05/Batumi_Chess_Olympiad_Invitation.pdf  
 

 

 
 

London Chess Classic 2018 
De tiende editie vindt plaats van 9 – 16 december. 
Informatie: https://www.londonchessclassic.com/?mc_cid=86bc10fcf7&mc_eid=b98d67de9d  
 

 

 
 
Zesde London Chess Conference  
De conferentie wordt gehouden op 8 en 9 december. Centraal thema: Future of Chess in Education. 
https://londonchessconference.com/8-and-9-december-set-for-our-2018-conference  
 

https://batumi2018.fide.com/en
http://www.europechess.org/wp-content/uploads/2018/05/Batumi_Chess_Olympiad_Invitation.pdf
https://www.londonchessclassic.com/?mc_cid=86bc10fcf7&mc_eid=b98d67de9d
https://londonchessconference.com/8-and-9-december-set-for-our-2018-conference/


 

 
 

Chess 960 matches met Kasparov en Giri 
In Saint Louis (USA) van 11 t/m 14 september. 
Chess 960 (ofwel Fischer Random chess) is een schaakvorm waarbij 960 verschillende 
beginopstellingen mogelijk zijn. 
Organisatie site: 
www.uschesschamps.com/2018-champions-showdown/2018-champions-showdown-chess-960  
Artikel Peter Doggers: 
https://www.chess.com/news/view/kasparov-to-make-chess960-debut 
 

 

 
 

BBC podcast met GM’s Judith Polgar en Hou Yifan 
Podcast luisteren en download: https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswp1m 
Zie ook https://en.chessbase.com/post/polgar-and-hou-on-bbc-the-conversation 
 
 

http://www.uschesschamps.com/2018-champions-showdown/2018-champions-showdown-chess-960
https://www.chess.com/news/view/kasparov-to-make-chess960-debut
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswp1m
https://en.chessbase.com/post/polgar-and-hou-on-bbc-the-conversation


 

 
 

Global chess festival 
Boedapest, Hongarije, 13 oktober. Organisator: GM Judit Polgar. www.globalchessfestival.com 
 

 

 
 
Zevenjarig Israëlisch meisje toch naar Tunesië 
De zevenjarige Liel Levitan wordt na internationale protesten toch toegelaten tot een internationaal 
toernooi in Tunesië. 
https://www.timesofisrael.com/tunisia-under-pressure-lets-7-year-old-israeli-girl-in-for-chess-
tourney  en https://www.rt.com/sport/434962-tunisia-chess-israel-participants   
 

 

 
 

Who will be king?  
Wie wordt de baas van wereldschaakbond FIDE. Artikel van The Guardian met onder meer een quote 
van Peter Doggers, redacteur van Chess.com. 
https://www.theguardian.com/sport/2018/sep/02/who-will-be-king-three-way-battle-for-control-
rocks-international-chess  

http://www.globalchessfestival.com/
https://www.timesofisrael.com/tunisia-under-pressure-lets-7-year-old-israeli-girl-in-for-chess-tourney
https://www.timesofisrael.com/tunisia-under-pressure-lets-7-year-old-israeli-girl-in-for-chess-tourney
https://www.rt.com/sport/434962-tunisia-chess-israel-participants/
https://www.theguardian.com/sport/2018/sep/02/who-will-be-king-three-way-battle-for-control-rocks-international-chess
https://www.theguardian.com/sport/2018/sep/02/who-will-be-king-three-way-battle-for-control-rocks-international-chess


 

 
Ofer Comay, Yochanan Afek en Paz Einat in Ohrid (Macedonia) (foto Branislav Djurasevic) 
 

 
 

World congress for chess composition and World championship problem solving 
Yochanan Afek meldt: 
The world congress for chess composition and the world championship for problem solving: 
https://wccc2018.com.mk 
 

 

 
 

Chess song Oh Capablanca 
Van de Chileense zangeres Juga. 
Zie voor meer video’s: https://www.jugamusica.com/videos  
Voor de liefhebbers ook een Piaf-vertolking (https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf)  
 
Wereldkampioen Capablanca is te zien in de komische film ‘Chess Fever’ (Moskou 1925): 
https://www.youtube.com/watch?v=TN6m711ddZk 
Toernooiresultaten: https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_1925_chess_tournament  
 

https://wccc2018.com.mk/
https://www.jugamusica.com/videos
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf
https://www.youtube.com/watch?v=TN6m711ddZk
https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_1925_chess_tournament


Trainingsmateriaal 
 

- The Chess Toolbox 
- The 10 Best Chess Traps 
- Attacking f7: The Good, The Bad, The Ugly 
- The 10 Silliest Ways To Lose A Chess Game 
- Chess only traps 
- Schaakregels moet je soms niet volgen 
- Newsletter First Rank 6 
- Beautiful, true artists 
- Pragg's magical blindfold calculations and Ramesh's lecture on studies 
- Lichess.org: Openingen oefenen 
- Lichess.org: 7-piece Syzygy tablebases 
- Lichess.org: gespeelde partij analyseren 

 

 
 

The Chess Toolbox 
IM Thomas Willemze bespreekt een reeks praktische technieken voor clubschakers. 
Beschrijving van de inhoud van het boek: https://www.newinchess.com/the-chess-toolbox 
 

 

 
 

The 10 Best Chess Traps 
Voorbeeldpartijtjes in gameviewers:  
https://www.chess.com/article/view/the-10-best-chess-traps  
 

https://www.newinchess.com/the-chess-toolbox
https://www.chess.com/article/view/the-10-best-chess-traps


 

 
 

Attacking f7: The Good, The Bad, The Ugly 
https://www.chess.com/article/view/attacking-f7-the-good-the-bad-the-ugly 
 

 

 
 

The 10 Silliest Ways To Lose A Chess Game 
https://www.chess.com/article/view/the-10-silliest-ways-to-lose-a-chess-game 
 

 

 
 

Chess only traps 
https://www.chessonly.com/matting-pattern-chess 

https://www.chess.com/article/view/attacking-f7-the-good-the-bad-the-ugly
https://www.chess.com/article/view/the-10-silliest-ways-to-lose-a-chess-game
https://www.chessonly.com/matting-pattern-chess


 

  
 

Schaakregels moet je soms niet volgen 
IM Stefan Kuipers attendeert via Twitter op een quote uit het meest recente boek van IM Mark 
Dvoretsky (na zijn dood geredigeerd door zijn vrouw en zoon). 
https://twitter.com/TricksOnlyNL/status/1033272584144646144 
Informatie over het boek: https://www.newinchess.com/chess-lessons-5453 
 

 

 
IM Jesper Hall: https://www.youtube.com/watch?v=rUSKjIMh-CE&t=19s 

 

 

https://twitter.com/TricksOnlyNL/status/1033272584144646144
https://www.newinchess.com/chess-lessons-5453
https://www.youtube.com/watch?v=rUSKjIMh-CE&t=19s


Newsletter First Rank 6 
De zesde nieuwsbrief First Rank is gepubliceerd. De nieuwsbrief verschijnt vanaf nu wekelijks. 
De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in schaken in het onderwijs. 
De nieuwsbrief is in het Engels, maar er is een vertaalbutton (rechtsboven in de nieuwsbrief). 
 
De nieuwsbrief is een samenwerkingsverband van ChessPlus (van John Foley uit Londen) en de 
jeugdcommissie van de European Chess Union (voorzitter IM Jesper Hall uit Zweden). 
Nieuwsbrief via mail: https://mailchi.mp/1484185bcf02/how-to-start-the-term-pedagogic-tips-
minigames-exercises?e=a892ac8fcb  
De nieuwsbrieven staan op de site van ChessPlus: https://chessplus.net 
Abonneren op de nieuwsbrief is gratis. 
 
In nieuwsbrief 6 staan onder meer tien tips om goede schaaklessen te geven: 
 
10 tips for the chess term! 
The more you plan the chess term the better your lessons will be.  
Here are some tips what to think of:  

1. What is the age and knowledge of the children? Pitch lessons at their level. 
2. Put yourself in the children's position. Why do they come to the chess lessons? What 

motivates them? What goals should you set them? 
3. Make a plan for the term.  Tell the children and their parents. 
4. What tournaments to play during the term? Plan both external and internal. 
5. Modify the curriculum. What elements do I need to add to the curriculum to make it more 

engaging for the children? 
6. Check that you have all the material you need. Chess sets need replacing. Find the 

demonstration board. Competition cards. 
7. Will the children need "motivators" during the term? Should I invite a "star guest" at some 

point? Should we have a match against the other school? Should the principal play an 
exhibition game against one of the children? 

8. Start with a lively "Kick-off" event so the children get an interest for your lessons. 
9. Establish a "Code of Conduct" the very first lesson, so every one knows how to behave 

against each other. 
10. Two important rules: 1) Have fun! 2) Play at least 50% of the time! 

 

 

 
 

https://mailchi.mp/1484185bcf02/how-to-start-the-term-pedagogic-tips-minigames-exercises?e=a892ac8fcb
https://mailchi.mp/1484185bcf02/how-to-start-the-term-pedagogic-tips-minigames-exercises?e=a892ac8fcb
https://chessplus.net/


 
 

Beautiful, true artists 
Partij uit Russische Super Final 2018. 
Wit offert loper en krijgt een vesting. 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/russian-superfinal-2018/9/1/1  
 

 

 
 

Pragg's magical blindfold calculations and Ramesh's lecture on studies 
ChessBase India presenteert: https://www.youtube.com/watch?v=sMysWki-ibc 
 
 
 

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/russian-superfinal-2018/9/1/1
https://www.youtube.com/watch?v=sMysWki-ibc


 

 
 
Lichess.org: Openingen oefenen  
Via de gratis site www.lichess.org kun je gratis openingen oefenen. 
Ga naar button Gereedschap, bordbewerker, klik rechts op schermpje ‘bordwerker’. 
Scroll naar de gewenste opening. 

 

 

 
 
Lichess.org: 7-piece Syzygy tablebases 
Zeven stukken tablebases, gratis. 
Zie https://lichess.org/blog/W3WeMyQAACQAdfAL/7-piece-syzygy-tablebases-are-complete 
 
Omtrent integratie van de 7-stukken Syzygy-tablebases in Stockfish 9:  
https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases 
 
Andere tablebases: 

Lomonosov tablebases, eindspelen met maximaal zeven stukken. 
Uitleg op de site http://tb7.chessok.com 
Finalgen  http://finalgenchess.ovh/home_ing.php  
Nalimov  www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb  
Shredder  https://www.shredderchess.com/online-chess/online-databases/endgame-database.html  

http://www.lichess.org/
https://lichess.org/blog/W3WeMyQAACQAdfAL/7-piece-syzygy-tablebases-are-complete
https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases
http://tb7.chessok.com/
http://finalgenchess.ovh/home_ing.php
http://www.k4it.de/index.php?lang=en&topic=egtb
https://www.shredderchess.com/online-chess/online-databases/endgame-database.html


 

 
 

 
 
Lichess.org: gespeelde partij analyseren 
Nadat je een partij op www.lichess.org hebt gespeeld kun je de partij downloaden als pgn en online 
analyseren.  
Klik na afloop van de partij op de button ‘Analyse’. 
Je krijgt dan het scherm in de tweede afbeelding te zien. 
Als je dan op zetten gaat staan met je muis zie je de waardering van de engine (schaakprogramma) 
en de beste variant.  
In eerdere nieuwsbrieven staan and 
ere artikelen over mogelijkheden van Lichess.org. 

 
 
 

http://www.lichess.org/


 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

 

Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
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 trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Skypen 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 75 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/
http://www.schaaktalent.nl/


 
Kalender en sites  

- 11-14 september Saint Louis 960 schaak met Kasparov en Giri 
www.uschesschamps.com/2018-champions-showdown/2018-champions-showdown-chess-960 

- 15 september Meesterklasse ronde 1 http://schaakstad-apeldoorn.nl  
- 16 september Masterclass www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  
- 1 oktober Proefles schaken voor volwassenen  
- www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakles-voor-volwassenen  
- 11- 18 oktober EK Clubteams http://eurochess2018.com 
- 20-27 oktober Hoogeveen Chess https://www.hoogeveenchess.nl 
- 28 oktober Talent training MSA Apeldoorn  
- 9-16 december London Chess Classic www.londonchessclassic.com  

 
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 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html  
 
 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
Ronde 1:  15 september 2018 
Ronde 2:  6 oktober 2018 
Ronde 3:  3 november 2018 
Ronde 4:  24 november 2018 
Ronde 5:  15 december 2018 
Ronde 6:  9 februari 2019   
Ronde 7:  16 maart 2019 
Ronde 8:  13 april 2019 
Ronde 9:  11 mei 2019 

 
 

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 

http://www.uschesschamps.com/2018-champions-showdown/2018-champions-showdown-chess-960
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakles-voor-volwassenen
http://eurochess2018.com/
https://www.hoogeveenchess.nl/
http://www.londonchessclassic.com/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm
http://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
https://plus.google.com/+schaakstad
https://twitter.com/Schaakstad
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://nkschakenspeciaal.nl/
http://www.schakenregenboog.nl/
http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.sv-deschakel.nl/
http://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  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
 
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   

 

Meer schaaksites 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.afekchess.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  

http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://www.vcsc.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm
http://www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
http://www.schaakweek.nl/
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TricksOnlyNL
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
http://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
https://twitter.com/ApesApeldoorn
http://www.schaaksite.nl/
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.afekchess.com/
http://www.arves.org/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/


www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
www.blackandwhiteindia.com  
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  

http://www.sipkeernst.com/
http://www.chess.co.uk/
http://chesstempo.com/
http://susanpolgar.blogspot.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.schaaktalent.nl/

