
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 103 – 18 juli 2019 
 
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 
Schaakschool Het Bolwerk. Pion b7 was giftig. …Pa5 wint de witte dame. Partij 5 uit ‘Meester tegen amateur’ van Euwe. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 103 
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 345 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 (Schaakstad Apeldoorn) en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.  

 

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  
 

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

 

Lessen onder schooltijd op scholen  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft komend seizoen schaaklessen aan 
alle leerlingen vanaf groep 3 op Montessori Pallas Athene in Amersfoort. 

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen   
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 Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag (vanaf oktober) 12.15 uur 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag 15.15 uur 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.15-11.45 uur) en voor beginners (9.15-10.45 uur). De lessen zijn in Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur, waarvan een half uur onderling partijen spelen.  
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:  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 Voor volwassen en jeugd, ook duo’s 

 

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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Raindropchess. Mat. 
 
 

 
Vraag tijdens live uitzending NK: wat is snelste mat? Dat is het narrenmat. 
 



 
Partij Hidde en Lucas. Gameviewer in verslag.  

 
 

 
Pat!  Als je steeds schaak blijft geven, kan het nooit pat worden. 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/11/Game90615031.html  

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/11/Game90615031.html


 
Live kijken naar www.chess.com/tv, snelschaakmatch GM Wei Yi en GM Jorden van Foreest. 
 
 
 

 
Wedstrijd torentjes bouwen. 

http://www.chess.com/tv


 
Banterblitz in de Vlindertuin. Samantha daagde Karel uit. (foto Jessica) 
 

 

 
Lucas en Fatima sloten het seizoen af met een match: 1-1. 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/17/Game450988656.html 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/17/Game451029890.html  
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/17/Game450988656.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/17/Game451029890.html


Schaakschool Het Bolwerk: onderling schaken op DGT bord en samen analyseren 
Schaakschool Het Bolwerk biedt op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd in drie niveaugroepen. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  Je mag ook langer dan een les van vijf kwartier 
blijven. De lessen bestaan uit oefeningen maken, onderling spelen en uitleg. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
Komend seizoen zijn er weer lessen vanaf woensdag 4 september (tussen 13.45 en 17.15 uur). 
 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 3 juli de 40e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse 
- Chessmatec  
- NK streaming 
- FIDE rating lijst: Stefan, Thomas, Merijn, Karel, Machteld 
- Film De Stelling van Foreest https://www.npostart.nl/2doc/26-06-2017/VPWON_1266043  
- Samen partij tegen Lichess.org 
- Tutor 1 H14  
- Raindropchess op bord 

Verslag 14.45 en 16.00 groep (overlappen deels): 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren 

Hidde – Lucas: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/3/Game517952078.html 
Hidde – Taha: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/3/Game518035000.html  

- Tutor 2 H4 oefeningen 
- Chessmatec 
- Samen partij tegen Lichess + analyse 
- Partij Euwe 4 
- Bill Wall opening traps vanaf 61 t/m 67 
- NK live partijen: stream en via Chess24.com  
- Ideeën Aljechin opening (1. e4 Pf6) 
- Studie database YACPDB https://www.yacpdb.org/#static/home  

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 10 juli de 41e lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse 
- Chessmatec  
- Samen partij tegen Lichess.org 
- Banterblitz in De Vlindertuin 
- Tutor 1 H15  
- Stelling met koning pion vs koning pion Ke8, g5 vs Kf5, a6 waz 

Verslag 14.45 en 16.00 groep (overlappen deels): 
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Tutor 2 H5 oefeningen 
- Chessmatec 
- Partij Euwe 5 
- Chess.com/tv Wei Yi – Jorden van Foreest 

 
Schaakschool Het Bolwerk had woensdagmiddag 17 juli de 42e en laatste lessen van dit seizoen.  
Verslag 13.30 groep: 

- Onderling schaken op DGT bord en analyse 
- Eindspelstudies  
- Wedstrijd torentjes bouwen met schaakstukken 
- Tutor 1 H15 toets A 
- Banterblitz in Vlindertuin 

Verslag 14.45 en 16.00 groep (overlappen deels): 
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Eindspelstellingen 
- Tutor 2 H6 oefeningen 
- Chessmatec 
- Samen partij tegen Lichess + analyse 
- Partij Euwe 6 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
https://www.npostart.nl/2doc/26-06-2017/VPWON_1266043
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/3/Game517952078.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/3/Game518035000.html
https://www.yacpdb.org/#static/home


 
Berg en Bosschool. …De7 is prima verdediging tegen Herdersmat. Karel gaf tips en commentaar. De partij bleef maar 
doorgaan. Na drie kwartier wilden drie van de vier jongens (waaronder Jimmy van vijf) nog doorgaan. Degene die het 
even gehad had, mocht Solitaire chess online doen. 

 

 
Passe-Partout Kerschoten. Simultaan in laatste les van dit schooljaar. Madelief bracht een zakje drop mee met een 
briefje: ‘Bedankt, het zit d’r op’. Een moeder bracht biertjes mee met een vriendelijke tekst op een kaartje. 



 
Pleinschaakspel Passe-Partout Kerschoten schaakles. 
 

 

 
St. Victor. 
 



 
Woudhuis. ‘Huisje’ maken van de buit. 
 
 

 
Hertog van Gelre.  
 
 
 



Hertog van Gelre. Partij Loïs – Damian: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/2/Game400268546.html 
Video schaakles: https://www.youtube.com/watch?v=57wCuBoA3-4&feature=youtu.be  

 
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Karel van Delft geeft simultaan tijdens de laatste les voor de zomer. 

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/2/Game400268546.html
https://www.youtube.com/watch?v=57wCuBoA3-4&feature=youtu.be


 
 
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Sara en vader Bob. 
 



 
Berg en Bosschool. Raindropchess online. (foto Brenda van Griethuysen) 
 
 

 
Berg en Bosschool. Na simultaan aandacht voor de spelletjestas. 

 
 



 
Hertog van Gelre. Schaken voor vier. Zie ook online: https://www.chess.com/4-player-chess  
 

 
Hertog van Gelre. Banterblitz. De kinderen bedachten dat je dat ook met twee tegen drie kan doen. (foto Jiska Stijf) 

https://www.chess.com/4-player-chess


 
 
Raindrop Chess 
www.raindropchess.com  
Klik op groene button ‘Play online’. 
Klik op ‘Start the game’.  
Klik beurtelings op een witte of zwarte kaart. 
Klik op een veld waar je het getoonde stuk wilt plaatsen (bij illegale zetten krijg je een melding). 
Pas als je een koning-kaart trekt mag je met je stukken spelen en slaan. 
 

 
 
Solitaire chess 
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess  
Bedoeling is dat je elke beurt een stuk slaat en slechts één stuk overhoudt. 
Voorbeeldfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=7PaAyDCWPXM 
 

 
 
Schaken is Cool 
www.schaken.wiltsite.nl  
Met dit programma kun je tegen een schaakcomputer spelen. 

 

http://www.raindropchess.com/
https://www.thinkfun.com/play-online/solitaire-chess
https://www.youtube.com/watch?v=7PaAyDCWPXM
http://www.schaken.wiltsite.nl/


Schoolschaaklessen: laatste lessen simultaan, pleinschaakspel en spelletjestas 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen. 
Elke les omvat diverse onderdelen. Uitgangspunten: Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer. De foto’s geven hier een beeld van. 
 
De lessen zijn nu afgelopen. De laatste les van een serie geeft Karel van Delft traditiegetrouw een 
simultaan aan duo’s. Dat is leuk en leerzaam.  
Komend seizoen geeft Schaakacademie Apeldoorn opnieuw lessen op Apeldoornse basisscholen. 
Daarvan zullen enkele voor het eerst aan de Apeldoornse scholencompetitie deelnemen.  
 
Passe-Partout Kerschoten heeft afscheid genomen van de naschoolse schaaklessen van 
Schaakacademie Apeldoorn. Leerkrachten van de school gaan zelf onder schooltijd schaakles geven.  
Vanaf oktober geeft Schaakacademie Apeldoorn wekelijks op woensdagmiddag (12.15-13.15 uur) 
schaakles op basisschool De Ontdekking. 
In het schema is nog ruimte voor een enkele extra school. 
 
Informatie over pleinschaakspelen: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 
Hier staat onder meer informatie over de schaaktafel in de Vlindertuin en de KNSB webwinkel 
(buitenschaakspel 160 euro = 63 euro bord + 97 euro stukken). 
Ook kun je er een folder downloaden omtrent het belang van pleinschaakspelen voor scholen. 
 
Er zijn nog steeds veel Apeldoornse scholen waar geen schaaklessen zijn.  
Leerlingen van die scholen kunnen terecht bij schaakschool Het Bolwerk op woensdagmiddag.  
Daar zijn drie niveaugroepen. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
De lessen zijn van 13.45 – 17.15 uur. Meestal komen leerlingen vijf kwartier. Ze mogen ook langer 
blijven. De lessen zijn workshopachtig: partijen spelen, lesonderdelen volgen en zelf oefenen. 
 
 

 
 

Boek Schoolschaken 
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen. 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


Schaaklessen door eigen leerkrachten op basisscholen 
Eigen leerkrachten kunnen op basisscholen schaakles geven. Onder schooltijd of na schooltijd. 
Groot voordeel is dat ze didactisch geschoold zijn en hun leerlingen goed kennen.  
In Denemarken geven de eigen leerkrachten op een derde van de basisscholen schaakles. Ze worden 
gecoacht door de professionele organisatie Skoleskak. Zie voor meer informatie nieuwsbrief 74: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
074%20-%203%20mei%202018.pdf (pagina 15 t/m 18). 
 
Schaakdidactiek vraagt specifieke expertise als je een optimaal rendement uit lessen wilt halen. 
Kennis nemen van de volgende bronnen kan zinvol zijn. 
= Foto’s en teksten over schoolschaken in nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven 
= Artikel ‘Didactiek schoolschaken’ 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/347-didactiek-schoolschaken 
= Artikel ‘Schaken, intelligentie en lesgeven op Leonardoscholen’  
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/47-schaken-intelligentie-en-lesgeven-op-leonardoscholen 

= Informatie over boek ‘Schoolschaken’ 
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken 
= Informatie over schaaklessen op scholen 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen 
= Compacte online training schaakpsychologie 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie  
= Boekje ‘Ik leer schaken’ 
Bestellen: www.schaaktalent.nl/index.php/boek-ik-leer-schaken  
Gratis pdf download: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/KVDC%20boekje%20IK%20LEER%20SCHAKEN.pdf  
= Reeks links naar sites voor beginners: www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken  
 
 

 
Hoe maakt zwart remise? Rekenen is lastig, dus redeneren (overwegingen met logische conclusie).  
Hint: paard wisselt per zet van kleur. 
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http://www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken


 

 
Zonder de zwarte pion op h3 kan zwart remise maken. 
 

 

 
Kf7 maakt remise. 

 



 
Dxh7+ wint.  
 

 

 
Studie Becker (1954) Wit aan zet wint. Witte loper staat op h1. 

 



 
Studie Galitsky. Wit aan zet wint. Zwarte koning staat op h1.  

 
Schaakles senioren in het Bolwerk: YACPDB 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.  
Lessen van 9.00 – 10.30 uur beginners (momenteel geen groep). Van 10.30 – 12.00 uur gevorderden. 
 
Verslag 3 juli: 

- Rondvraag: stelling in rubriek Babs Wilders probleem Carpenter 
https://www.schaaksite.nl/2019/06/26/schaakrubrieken-weekend-22-juni-2019 
Zie https://www.yacpdb.org/#static/home  
Stelling opzetten door op stuk links naast bord te klikken, daarna weer op stuk links naast bord klikken 
en onder op ‘search klikken’ 
Oplossing: 
https://www.yacpdb.org/#search/NEIzODRRMzNOcE4yNGszODg0SzMvLy8vLy8vLy8vLy8vMS8xLzEvM
A==/1  
Fritz vindt oplossing (mat in twee) niet, andere algoritmen 

- Stellingen boek Alburt (paard zet beredeneren, pion teveel) 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken (Arie - Anneke) 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/3/Game495603640.html  
Uitleg Colle systeem, zie ook 
http://www.smb.nl/opening.asp?zet_id=82895 
Quote George Koltanowski: ‘Pionnen zijn als knopen aan je broek, verlies er niet te veel.’ Reden: dan 
zakt je broek af. Koltanowski was een sterk schaker, befaamd blindsimultaanspeler en meer dan 50 
jaar columnist. https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Koltanowski 
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Koltanowski 
http://www.chesshistory.com/winter/extra/koltanowski.html  
N.a.v. partij Karel – Herre: Aljechin verdediging 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aljechin_(schaakopening) 

- NK schaken, zie o.a. chess24.com en schaaksite.nl 
Toernooi site met streaming commentaar via Twitch door IM Stefan Kuipers 
https://schaken.nl/nk-schaken  

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
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Verslag 10 juli: 
- Lucas van Foreest Nederlands Kampioen, in augustus deelnemer EK jeugd  

www.europechess.org/european-youth-chess-championship-2019-official-regulations 
- Stelling: Ke8 pg5 vs Kf5 pa6 waz. Boekje Alburt stelling 65 Pillsbury – Maroczy, 1900 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1000043 Zet 47. Dxh7+ en 48. Kg1 
Motief doet denken aan blunder van GM Artur Joesoepov en GM Daniel Stellwagen die vervolgens 
opgeeft: Stellwagen – Joesoepov, Amsterdam 2006 
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1427025  
Laatste zet zwart is blunder, wit kan 38. Tae1 spelen met idee Kg1+ of Kg3+ 
Blunder is gauw gemaakt:  Stellwagen – Ris, Meesterklasse 2012, waarbij wit 34. Da5+ mist 
https://www.schaaksite.nl/2012/04/29/partijen-bsg-hsg  
De winst van Ris behoedde BSG voor degradatie uit de Meesterklasse. 

- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken via Fritz (Anneke – André) 
Partij in gameviewer http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/11/Game90667046.html  

- Uitleg YACPDB 
- Chess.com/TV en Twitch.tv/chess match Jorden van Foreest vs Wei Yi. 
- Bill Wall openingsvalletjes 52, 54, 56. 

 
Verslag 17 juli: 

- ONK Dieren https://www.schaken.nl/onk  
- Eindspelsite www.arves.org  
- Twee eindspelstellingen  
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/17/Game425248312.html  
- Simultaan  

 

Komend seizoen van de seniorenlessen begint woensdag 4 september. Tijden: 9.15-10.45 en 10.15-11.45 uur. 
Tijdens half uur overlap onderling spelen. 

 
 

  
 
MSA training: Spaans 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen opnieuw MSA-trainingen.  
De eerste is zondagmiddag 6 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn, van 12.30 – 17.30 uur.  
Elke training staat een opening centraal.  
De opening in de komende training is Spaans: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5. 
MSA staat voor Matches, Simultaan, Analyses. Tijdens trainingen spelen spelers van ongeveer gelijke 
sterkte een rapidpartij met wit en zwart tegen elkaar. Na elk partij bespreekt de trainer diverse 
partijfragmenten. Aan het eind geeft de trainer een simultaan met de gekozen opening.  
De trainingen zijn bedoeld voor jeugdschakers vanaf Stap 3 niveau. 
Trainer is IM Merijn van Delft. Coördinator is Karel van Delft. 
Meer informatie over de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

                  

http://www.europechess.org/european-youth-chess-championship-2019-official-regulations/
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1000043
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1427025
https://www.schaaksite.nl/2012/04/29/partijen-bsg-hsg
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/11/Game90667046.html
https://www.schaken.nl/onk
http://www.arves.org/
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/7/17/Game425248312.html
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining


       
 
Masterclasses met Bosboom, Miedema, Warmerdam en Van der Wiel 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen weer twee series van vier Masterclasses.  
De masterclasses zijn op zondagen na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn.  
IM Merijn van Delft stelt het programma samen. Karel van Delft regelt praktische zaken. 
Eerste serie: 
Zondag 29 september 2019  IM Manuel Bosboom: Strategie 
Zondag 3 november 2019      IM David Miedema: Frans  
Zondag 24 november 2019    IM Max Warmerdam: Initiatief 
Zondag 15 december 2019    GM John van der Wiel 
De trainingen zijn toegankelijk voor spelers met een Elo vanaf 1900. 
Elke training kent een thema en duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit) vanaf 13.00 uur. 
Deelnemers krijgen documentatie. Prijs per vier trainingen 120 euro. Prijs enkele training 40 euro. 
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 
Voor impressies van eerdere masterclasses zie nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn. 
Tweede serie:   
Zondag 2 februari 2020, zondag 8 maart 2020, zondag 29 maart 2020 en zondag 19 april 2020. 
Reservedatum: Zondag 17 mei 2020.  
Site met informatie over masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
 

 
Lies en Willem. Foto & Studio Kuipers. 

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


Familiefoto met pleinschaakspel 
Lies en Willem zijn op een familiefoto gezet met het pleinschaakspel van Schaakacademie Apeldoorn. 
De familie stelt één van de foto’s beschikbaar voor deze nieuwsbrief. 
De foto is gemaakt door Foto & Studio Kuipers, www.fotokuipers.nl.  
 

 

 
Hidde Weller bezig met zelfstudie. (foto Marijke Weller) 

 
Tactiektraining om zeven uur ’s morgens 
Wat doe je als je ’s morgens om zeven uur in je eentje beneden rondloopt? Hidde Weller weet dat 
wel. Dat is een uitgelezen moment om een laptop te pakken en tactische oefeningen te doen met de 
Tutor-methode. Een aantal van de dubbele aanval-oefeningen waren wel pittig. Maar die kun je 
overslaan en later weer proberen. Informatie over de Tutor-methode: http://nl.chesstutor.eu.  
Een tip: elke dag tien tactische opgaven doen. Als je iets wilt bereiken moet je meters maken. Dat wil 
zeggen systematisch en doordacht oefenen (deliberate practice). 
 
 

  
Vittorio speelt tegen moeder Caro. 

http://www.fotokuipers.nl/
http://nl.chesstutor.eu/


 
Vittorio met zijn schaakhandtekening. 
 

Een eigen schaakhandtekening 
Vittorio Risse (10) heeft iets unieks bedacht. Hij heeft een eigen schaakhandtekening ontworpen. 
Hij traint wekelijks privé met Karel Delft. In de training is onder meer aandacht voor tactiek en 
partijen bespreken. Vittorio houdt er van om zelf stellingen te bedenken en sites te onderzoeken, 
zoals  bijvoorbeeld www.lichess.org. Daar kun je ook oefeningen doen: https://lichess.org/practice.  
 
 
 

 
Commentaar IM Stefan Kuipers en IM Thomas Beerdsen: www.twitch.tv/schaakbond 

 

http://www.lichess.org/
https://lichess.org/practice
http://www.twitch.tv/schaakbond


Lucas van Foreest wint NK 
GM Lucas van Foreest heeft het NK schaken gewonnen. Bij de dames werd WGM Iozefina Paulet 
kampioen. Verslag KNSB-site: 
https://schaken.nl/deloitte-nk-schaken/nieuws/lucas-van-foreest-wint-deloitte-nk-schaken-2019-na-
barrage-tegen-broer  
Het Deloitte NK schaken was op Twitch live te volgen met commentaar van IM Stefan Kuipers. 
Op de toernooisite zijn partijen en livestream terug te zien: https://schaken.nl/nk-schaken  
Zie voor verslagen ook https://www.schaaksite.nl 
 
 

 
 

Verwer: Is schaken goed voor een mens? 
Renzo Verwer bezocht het NK en schreef een verhaal over het nut van schaken (met links): 
https://renzoverwer.wordpress.com/2019/07/05/het-nk-schaken-2019-en-is-schaken-goed-voor-een-mens  
 

 

 
Fragment Ding Liren – Magnus Carlsen. Zwart speelt 34…Lg8. 

 

Quote Anish Giri: All 64 squares are there for a reason 
Partij Ding Liren – Magnus Carlsen in gameviewer: 
https://www.chess.com/news/view/carlsen-downs-ding-for-the-first-time-in-classical-continues-
dominance-at-gct-croatia  
GM Anish Giri op Twitter: https://twitter.com/anishgiri 
GM Magnus Carlsen op Twitter: https://twitter.com/MagnusCarlsen 
Zagreb toernooi:  
https://en.chessbase.com/post/zagreb-grand-chess-tour-2019-round-11 
https://www.chess.com/news/view/2019-croatia-grand-chess-tour-final-round  
https://chess24.com/en/read/news/carlsen-conquers-croatia-7-conclusions  
Partijen: https://grandchesstour.org/2019-grand-chess-tour/2019-croatia-grand-chess-tour-replay  

https://schaken.nl/deloitte-nk-schaken/nieuws/lucas-van-foreest-wint-deloitte-nk-schaken-2019-na-barrage-tegen-broer
https://schaken.nl/deloitte-nk-schaken/nieuws/lucas-van-foreest-wint-deloitte-nk-schaken-2019-na-barrage-tegen-broer
https://schaken.nl/nk-schaken
https://www.schaaksite.nl/
https://renzoverwer.wordpress.com/2019/07/05/het-nk-schaken-2019-en-is-schaken-goed-voor-een-mens
https://www.chess.com/news/view/carlsen-downs-ding-for-the-first-time-in-classical-continues-dominance-at-gct-croatia
https://www.chess.com/news/view/carlsen-downs-ding-for-the-first-time-in-classical-continues-dominance-at-gct-croatia
https://twitter.com/anishgiri
https://twitter.com/MagnusCarlsen
https://en.chessbase.com/post/zagreb-grand-chess-tour-2019-round-11
https://www.chess.com/news/view/2019-croatia-grand-chess-tour-final-round
https://chess24.com/en/read/news/carlsen-conquers-croatia-7-conclusions
https://grandchesstour.org/2019-grand-chess-tour/2019-croatia-grand-chess-tour-replay


Divers nieuws  
 

- Zwirs vijfde in Amsterdam Science Tournament 
- Beerdsen, Kuipers en Pruijssers in Leiden Chess Tournament 
- Chess is a beautiful game 
- Vier kwaliteitsoffers in partij McShane – Smirin 
- Successful revival of Netanya chess legacy 
- 7 reasons you should hire a chess player  
- Onderzoek naar schaken als onderdeel therapie 
- International conference chess in education ICCE-2019 

 

 

   
 

Zwirs vijfde in Amsterdam Science Tournament 
IM Nico Zwirs speelde mee in het Amsterdam Science Tournament van 6 – 14 juli. 
Hij werd vijfde met 6 uit 9 en een tpr van 2465. 
Toernooisite: https://amsterdamchess.com/nl.  Op de site zijn partijen als pgn te downloaden. 
 

 

 
 

Beerdsen, Kuipers en Pruijssers in Leiden Chess Tournament 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Thomas Beerdsen, IM Stefan Kuipers en GM Roeland Pruijssers 
doen mee aan het Leiden Chess Tournament. Dat is van 12 – 21 juli. Pruijssers en Kuipers spelen in 
de kroongroep (tienkamp), Beerdsen speelt in de A-groep. Toernooisite: www.leidenchess.com.  
 

https://amsterdamchess.com/nl
http://www.leidenchess.com/


 
 
Chess is a beautiful game 
Tweet van GM Benjamin Bok, https://twitter.com/benjamin_bok  
 

 

 
 

Vier kwaliteitsoffers in partij McShane – Smirin 
https://www.chessbomb.com/arena/2019-netanya-chess-festival/04-McShane_Luke_J-Smirin_Ilia  
Toernooisite: http://imt.chess.org.il  

https://twitter.com/benjamin_bok
https://www.chessbomb.com/arena/2019-netanya-chess-festival/04-McShane_Luke_J-Smirin_Ilia
http://imt.chess.org.il/


 

 
Photo: Yoav Nisenbaum  

 
Successful revival of Netanya chess legacy 
GM Yochanan Afek meldt: 
                                     
In the VIP room of the soccer stadium of the city of Netanya, a successful International chess festival 
was organized by the Israeli Chess Federation (following the initiative of its chairman Moshe Slav) 
and the local municipality, thanks to the generous support of the Russian-Israeli businessman Roman 
Abramovich.  This was the biggest and strongest festival ever to be held in Israel consisted of 2 main 
events skillfully produced and headed by directors IA Amiram Kaplan and Rami Tal.  GM Alik Gershon 
was in charge of the smooth live transmission.   
The “Masters” (Led by IA Almog Burstein) was a round- robin super tournament with 5 top Israeli 
players and 5 world –class guest grandmasters forming a category 18 super-tournament and offering 
a total prize fund of 100.000 US $  The Final rankings saw a tie for the first place of 1. -2. Boris 
Gelfand  (Israel) & Leinier Dominguez Perez ( USA) on 5.5 and 22.500 $ each ahead of  3-4. Pavel 
Eljanov (UKR) & Daniil Dubov (RUS) 5  and 12, 500 $ each ; 5-7. Maxim Rodshtein (ISR), Peter Svidler 
(RUS) & Ilya Smirin (ISR) 4.5 and 6,667 $ each; 8-9. L. McShane (ENG) & Tamir Nabaty  (ISR) 4 and 
3,500 $ each; Evgeny Postny (ISR) 2.5 and 3,000 $. .  
143 players from 8 countries took part in the open section (led by IA Lior Gal) including 22 
grandmasters and 13 International Masters. The oldest participant was Efim Lazebnikov (85) while 
the youngest was Israel u -8 girls champion Evelina  Khairova. The total prize fund was 170,000 NIS 
for the general rankings as well as for the special category and rating prizes.  
Clear winner was 1. Mikhail Antipov (RUS) 7.5 points and 30.000 NIS  ahead of  2. GM Alexander 
Moiseenko (UKR) 7 and 23,000 NIS 3.GM Tal Baron (ISR) 7 and 21,000 NIS;  4-15.GM  Z.Efimenko, GM 
A. Zubov, GM A. Korobov ( all UKR), GM Victor. Mikhalevski, GM Mircea- Emilian Parligras (ROM), IM 
David  Gorodetzky, IM Eyal. Grinberg, GM Vitaly. Sivuk (UKR), GM Mikhael Roiz, GM Semen Dvoirys 
(RUS), IM Ariel Erenberg (Best junior prize) , GM Boris Kantsler 6.5 each;  Best senior was 3 times 
Israel champion IM Nathan Birnboim on 6, while best woman was former Israel champion  WFM  
Michal Lahav  facing a strong field  to score  4.5 points and a WGM norm. 
It has been quite a while since Netanya last hosted a strong International chess event. Among the 
winners of past editions back in the previous century were Bobby Fischer (1968), Sammy Reshevsky 
(1969), Ljubomir Kavalek (1971 and 1973) and Jan Timman (1975).  
 
Official website:   http://imt.chess.org.il    

http://imt.chess.org.il/


 

 
 
7 reasons you should hire a chess player  
https://en.chessbase.com/post/7-1-reasons-why-you-should-hire-a-chess-player 
 

 

 
 
Onderzoek naar schaken als onderdeel therapie 
https://www.schachbund.de/news/wie-schach-in-der-therapie-helfen-kann-interview-mit-prof-dr-
sabine-vollstaedt-klein.html?fbclid=IwAR0fdzzUYu7DGuV6MkPlPquBXcqWbsyMWs6DL7mq-
d8NfTF6jrPWPAoHg5g 
 

 

 
 

International conference chess in education ICCE-2019 
Video conferentie in Armenië: 
https://www.youtube.com/watch?v=NNw2nzbKrNQ&t=4s 
Zie ook http://cis.fide.com  
 

https://en.chessbase.com/post/7-1-reasons-why-you-should-hire-a-chess-player
https://www.schachbund.de/news/wie-schach-in-der-therapie-helfen-kann-interview-mit-prof-dr-sabine-vollstaedt-klein.html?fbclid=IwAR0fdzzUYu7DGuV6MkPlPquBXcqWbsyMWs6DL7mq-d8NfTF6jrPWPAoHg5g
https://www.schachbund.de/news/wie-schach-in-der-therapie-helfen-kann-interview-mit-prof-dr-sabine-vollstaedt-klein.html?fbclid=IwAR0fdzzUYu7DGuV6MkPlPquBXcqWbsyMWs6DL7mq-d8NfTF6jrPWPAoHg5g
https://www.schachbund.de/news/wie-schach-in-der-therapie-helfen-kann-interview-mit-prof-dr-sabine-vollstaedt-klein.html?fbclid=IwAR0fdzzUYu7DGuV6MkPlPquBXcqWbsyMWs6DL7mq-d8NfTF6jrPWPAoHg5g
https://www.youtube.com/watch?v=NNw2nzbKrNQ&t=4s
http://cis.fide.com/


 Trainingsmateriaal 
 

- The mother of all schwindels  
- Windmill 
- Jpeg maken van een schaakstelling 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
Zwart aan zet. 

 
The mother of all schwindels  
Eerste partij Evans – Reshevsky, US kampioenschap 1963. 
Fout 48… Dxf3 (winst 48… Dg6). http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1252040  
Eindigt met pat of dolle toren. 
 

 

 
Wit aan zet. 

 
Windmill 
Torre – Lasker, Moskou 1925: http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1100063 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1252040
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1100063


 

 zwart aan zet. 
 

Jpeg maken van een schaakstelling 
Als je bijvoorbeeld een partijtje speelt via www.lichess.org kom je soms een interessante stelling 
tegen die je wilt bewaren. Patroonherkenning is immers de basis van het schaakdenken en herhaling 
de moeder van het leren. 
Met een account slaat Lichess partijen op (profiel, view the games). Die kun je als pgn downloaden.  
Je kunt via Paint een jpeg maken van een stelling. Dat gaat zo: 
= Klik op Printscreen op je toetsenbord 
= Klik op Paint-button (handig als die in je werkbalk staat) 
= Klik op button plakken 
= Klik op button selecteer en selecteer het bord 
= Klik in menu op bestand en nieuw (niet opslaan) 
= Klik op plakken 
= Klik in menu op bestand en opslaan als jpeg  
= Geef jpeg een naam en sla bijvoorbeeld op bureaublad op 
= Op bureaublad kun je een nieuwe map aanmaken (via rechtsklik) en daar jpegs opslaan 
 

 

 
 

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.lichess.org/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
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/


 

                                                        
 
Schaken overbrugt een kloof. (tekening Trix Meurs)                                 Masterclasses 
www.schaken-en-autisme.nl          www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
  

 
Kalender en sites  

- 22 juli - 1 augustus ONK Dieren https://www.schaken.nl/onk 
en https://www.facebook.com/OpenNKDieren  

- 1-11 augustus Europees jeugdkampioenschap www.eycc2019.eu  
- 6-8 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem www.asv-schaken.nl 
- 29 september Masterclass IM Manuel Bosboom: Strategie 
- 6 oktober MSA training Spaans www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
- 3 november Masterclass IM David Miedema: Frans  
- 24 november Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief 
- 15 december Masterclass GM John van der Wiel 
- 31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn 

 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender 2018-2019   
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf 
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html  
IJSCO jeugdtoernooien kalender: http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html 
Bijzondere dagen en vakanties:   
http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html  
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html  
 

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020 
Ronde 1:  zaterdag 28 september 2019 4e klasse en hoger 
Ronde 2: zaterdag 2 november 2019 alle klassen 
Ronde 3: zaterdag 23 november 2019 alle klassen 
Ronde 4: zaterdag 14 december 2019 alle klassen 
Ronde 5: zaterdag 1 februari 2020 alle klassen 
Ronde 6: zaterdag 7 maart 2020  alle klassen 
Ronde 7: zaterdag 28 maart 2020 alle klassen 
Ronde 8: zaterdag 18 april 2020  alle klassen 
Ronde 9: zaterdag 16 mei 2020  4e klasse en hoger 
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Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten  

 
 

Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos  
Schaakstad Apeldoorn jeugd: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd  
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 
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl  
 
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 
 
Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
Facebook groep Schaakpsychologie 
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
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   

https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://plus.google.com/+schaakstad
https://twitter.com/Schaakstad
https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
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/
http://www.schaakpromotieapeldoorn.nl/
http://nkschakenspeciaal.nl/
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
https://twitter.com/TUUR1
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
http://www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
https://twitter.com/ApesApeldoorn


Meer schaaksites 
 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites  
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.afekchess.com 
www.anishgiri.nl   
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
www.jeugdschaak.nl  
www.probleemblad.nl 
 
Engels 
www.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
https://chessbase.in 
https://videos.chessbase.com/index 
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
www.blackandwhiteindia.com  
www.chessable.com 
http://www.chesshistory.com/winter/index.html 
www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com 
https://www.chess-site.com 
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index  
Chessbase video’s schema: https://videos.chessbase.com/live  
http://en.playchess.com 
http://play.chessbase.com  
https://live.followchess.com 
 
Duits 
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) 
 
België 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan pagina) 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  
 
Eindspelstudies 

ARVES www.arves.org en YACPDB www.yacpdb.org 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl  
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http://www.afekchess.com/
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http://www.probleemblad.nl/
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https://chessbase.in/
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http://www.chessgames.com/
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.chessable.com/
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com/
https://www.chess-site.com/
https://videos.chessbase.com/index
https://videos.chessbase.com/live
http://en.playchess.com/
http://play.chessbase.com/
https://live.followchess.com/
https://schachbundesliga.de/
https://www.facebook.com/chessemy
https://karlonline.org/
https://www.deutsche-schachjugend.de/
https://schachtraining.de/
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https://pdb.dieschwalbe.de/
http://www.probleemblad.nl/


Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  

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/

