
     Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 106 – 5 september 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. 

 

 
Kat en muizen in de Vlindertuin. Maarten ter Bals geeft uitleg aan buurtkinderen. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 106 
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 386 e-mail abonnees en enkele duizenden contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (505 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. Op twee andere scholen komen ook lesseries. 

 

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 Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 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 van 10.15-11.45 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 (volwassenen en jeugd) 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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Hidde tegen de rest. 
 
 

 
In de Vlindertuin kun je ook leuk spelen. Met een pomp kun je heel veel grondwater oppompen. 
 



 
Hidde en Karel. (foto’s Marijke Weller) 
 

 

 



 
 

 
Jayden en Hidde tegen Karel. (foto Laszlo Moldovan) 

 
Schaakmiddagen in de Vlindertuin 
Schaakacademie Apeldoorn organiseerde de afgelopen drie zondagen schaakontmoetingen in 
speelparkje de Vlindertuin. Elke keer kwam er een handjevol mensen op af. 
 
Schaken in de Vlindertuin www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen


 
Wit zet mat in één via 0-0. 
 

 

 
Analyse blitzpartij Magnus Carlsen – Ding Liren, St. Louis 2019. www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1971795  

 
 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1971795


Schaakschool Het Bolwerk: Analyse blitzpartij Magnus Carlsen – Ding Liren 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
 
Besproken onderwerpen 4 september 

- Uitleg consultatieschaken  
- Partij senioren nagespeeld (per zet reden benoemen) 
- Chessmatec mat in één 
- Dobbelsteenschaak 
- Chess Course t/m blz 5 
- Solitaire t/m 12 
- Site schaaksite.nl bekeken 
- Chessmatec Space world 
- Analyse blitzpartij Magnus Carlsen – Ding Liren (partij zie fotobijschrift) 
- Partij Karel van Delft – Simon van Beek (paard en loper vs toren en pion) 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/3/Game1894186578.html 
- Bekeken www.schaaksite.nl  

  
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. 
 

Schoolschaaklessen: Schaken is leuk en maakt je slimmer 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op diverse basisscholen. 
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer.  
 
Komend seizoen geeft Schaakacademie Apeldoorn lessen op zeven Apeldoornse basisscholen.  
Informatie pleinschaakspelen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen 
 
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  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/3/Game1894186578.html
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
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Wit lost in één zet twee problemen op. 
 

Notitie ‘Schaken is een speeltuin voor het brein’ 
Voor scholen heeft Karel van Delft een compacte notitie over het belang van schoolschaken 
geschreven. De titel luidt ‘Schaken is een speeltuin voor het brein’. 
De notitie kun je lezen en downloaden via: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/56-notitie-schaken-is-een-speeltuin-voor-het-brein  
 
Alinea uit de notitie: 
Schaken kan op diverse manieren een positieve invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling hebben: 
Emotioneel (bijvoorbeeld omgaan met verliezen en risico’s nemen), sociaal (elkaar helpen, 
overleggen, samen problemen oplossen), cognitief (analyseren, redeneren, kritisch en creatief 
denken, kwesties verwoorden) en meta-cognitief (denken over je eigen denken en gedrag). 
 
 

 
 

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

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/56-notitie-schaken-is-een-speeltuin-voor-het-brein
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Wie staat er objectief beter, Hidde (wit) of Lois? 
De online Nalimov database (tot zes stukken) www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en kan dat bepalen. Het is remise. 

 

 
De vierkantsregel. Trek vanuit de pion een diagonale lijn naar de andere kant van het bord. Daarmee kun je een vierkant 
bedenken. Als de zwarte koning buiten het vierkant staat, kan hij de doorlopende witte pion niet slaan. 
 

http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en


 
Na elke training een partijtje spelen. In dit geval via éénwieler fietsschaak. 
 

 

         
Wit aan zet wint door tempowinst. Door 1. Pf5+ moet zwart de koning spelen. 
Het paard krijgt een gratis zet en via 2. Pe3 kan hij de zwarte pion afstoppen. 
Het resterende eindspel is makkelijk gewonnen. Wit verovert de zwarte pion. 
Daarna promoveert hij zijn pion tot dame en gaat mat zetten. 

 
Zomerschool van Hidde en Karel met boek Lev Alburt 
Hidde en opa Karel hebben deze zomer de helft van het boek Comprehensive Chess Course II van GM 
Lev Alburt doorgenomen. Het boek is bijzonder geschikt voor zelfstudie en voor trainers die goed les- 
en oefenmateriaal zoeken. 
 



 
Veel pionnen opgespeeld. Dat heeft nadelen: geen stukken ontwikkeld, koning niet veilig achter muurtje. 
Gebruik de ‘Drie gouden regels van de opening’: pion in centrum, stukken er uit, koning veilig (rokade). 
 
 

 
Onderling partijen spelen. 
 
 



 
Consultatieschaak: witspelers overleggen over hun zetten. 

 
Schaakles senioren in Het Bolwerk: analyse paard + loper versus toren + pion 
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn vanaf 4 september 2019 weer schaaklessen voor senioren. 
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) van 10.15-11.45 uur. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift). 
Schaakleraar is Karel van Delft. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
Lesverslag 1e les  4 september 2019 

- Chessmatec uitleg (www.chessmatec.com)   
- Partij besproken Karel van Delft – Simon van Beek 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/3/Game1894186578.html  
Thema: Paard + Loper versus toren + pion 
Psychologische aspecten:  
Emotie (zelfkennis, zelfmanagement) 
Hoeveelheid informatie verwerken (long variation, wrong variation) 
Schaakdenken: patroonherkenning, vuistregels, redeneren, rekenen, mindset 
Vuistregel: Ene voordeel in andere omzetten 

- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/4/Game891101796.html 

- Chess Course II: t/m blz 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://www.chessmatec.com/
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Foto’s: tweede MSA training. 

  Derde MSA training: Spaans 

Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen opnieuw MSA-trainingen voor jeugd.  
De eerste is zondagmiddag 6 oktober in Denksportcentrum Apeldoorn, van 12.30 – 17.30 uur.  
Elke training staat een thema centraal, de komende training 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 opening.  
Trainer is IM Merijn van Delft. Coördinator is Karel van Delft. 
Meer informatie en folder over de training: 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: Old school voorbereiding 
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 

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


 
 
Join de Apeldoorn Apes Fanclub 
MuConsult Apeldoorn doet weer mee aan de Pro Chess League. 
Voorwaarde is wel dat zich minimaal 200 fans aanmelden.  
https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club 
Zie de vorige nieuwsbrief voor meer informatie van captain IM Max Warmerdam. 
 

 

 
 

Arthur Pijpers en Merijn van Delft winnen Kroegloperstoernooi Leiden 
Apeldoornse schakers konden goed meekomen in het twaalfde Kroegloperstoernooi van Leiden. 
IM Merijn van Delft won het toernooi zelfs met zijn partner IM Arthur Pijpers. 
Zie voor uitslagen: https://chessreporter.nl/leiden19/standings  
Toernooisite: https://lsg-leiden.nl/toernooien-evenementen/kroeg-loper  
Bij Chessreporter kun je teamuitslagen zien, geen individuele uitslagen. 
Waar lieten de winnaars punten liggen? Merijn van Delft meldt: 
Arthur verloor met zwart van Jan Smeets, ik speelde met wit remise tegen Sipke Ernst. 
Laatste ronde won Arthur met wit van Thomas Beerdsen en ik hield met het nodige geluk remise met 
zwart tegen Max Warmerdam. 
 

https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club?fbclid=IwAR0F2jk5NXRn4U6vN3eb06mrlvghH-hjCmvxceLu5-JsXwZNrDPIbaoaPDM
https://chessreporter.nl/leiden19/standings
https://lsg-leiden.nl/toernooien-evenementen/kroeg-loper


 
 

Voorbeschouwing TCEC 16 Premier Division 
Jeroen Noomen meldt: 
 
In het weekend van 1 september begint de Premier Division van TCEC seizoen 16, met daarin de acht 
sterkste engines van dit moment. Tijd voor een voorbeschouwing, vlak voor de start van dit 
supersterke computerschaaktoernooi. De volgende acht engines hebben zich geplaatst: 
 
1. Leela Chess Zero 
2. Stockfish 
3. Komodo 
4. AllieStein 
5. Houdini 
6. Komodo MCTS 
7. Stoofvlees (gepromoveerd) 
8. Scorpio (gepromoveerd) 
 
De promovendi vanuit League 1 zijn Stoofvlees en Scorpio, twee nieuwe neurale netwerk engines. 
Daarmee komt het totaal aantal neuraal netwerk engines op vier, de andere twee zijn uiteraard Leela 
Chess Zero en AllieStein. We kunnen dus een mooie strijd verwachten tussen de vier traditionele 
engines (Stockfish, Houdini en de twee Komodo versies) en de vier neurale netwerk engines. Gezien 
de opzienbarende opmars van Leela Chess Zero - gebaseerd op Alpha Zero - is het groeiend aantal 
sterke neuraal netwerk engines geen verrassing. 
 
Het verhaal van promovendus Scorpio klinkt als een jongensboek. Nog niet lang geleden was Scorpio 
een traditionele engine, die troosteloos onderaan bungelde in de laagste TCEC divisie. De auteur 
gooide het roer om, switchte in navolging van het succes van Leela naar de NN-techniek en voilà, 
binnen enkele TCEC toernooien behoort de engine tot de top acht. 
 
Ook Stoofvlees behoort tot de NN-familie en kwam in TCEC 16 uit het niets in de Premier Division 
terecht. Het interessante aan Stoofvlees is dat het een wat andere insteek dan de andere NN's heeft. 
Van Chessprogramming Wiki: 
Stoofvlees is an experimental chess engine by Gian-Carlo Pascutto. The evaluation function consists 
of a set of feature recognizers coupled to a neural network, which was trained with an oracle, that is 
the evaluation was entirely automatically learned from "watching" Grandmaster games. 
 
In League 1 speelde Stoofvlees een werkelijk briljante partij tegen Ethereal, deze kunt u hieronder 
naspelen of met de gameviewer.  
 
Zoals gebruikelijk plaatsen de nummers één en twee van de Premier Division zich voor de TCEC 
superfinale. Iedereen rekent erop dat deze superfinale weer tussen Leela Chess Zero (de regerend 
kampioen) en Stockfish zal gaan. De enige die wellicht voor een verrassing kan zorgen, is AllieStein. 



In een TCEC blitz toernooi eindigde Allie samen met Leela op een gedeelde tweede plaats, vlak achter 
Stockfish.  
 
Komodo is wel verbeterd ten opzichte van de vorige TCEC editie. Of die verbetering voldoende is 
voor een top drie plaats zal moeten blijken. Zeker is dat Houdini zich niet zal kunnen mengen in de 
strijd om de bovenste plaatsen. Houdini is al bijna twee jaar oud en is sindsdien niet meer verbeterd.  
 
Vermoedelijk zal de strijd tegen degradatie gaan tussen Komodo MCTS en de twee nieuwkomers 
Stoofvlees en Scorpio. Maar wellicht krijgen we met meerdere verrassingen te maken en met 
neurale netwerk engines weet je het maar nooit. Stoofvlees speelt af en toe briljante partijen en kan 
het iedere Alpha-Beta engine lastig maken.  
 
Wilt u TCEC live volgen? Dat kan via de volgende link: https://tcec.chessdom.com/live.html 
 
Stoofvlees - Ethereal        (TCEC 16 - League 1, ronde 13) 
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 c5 6. e3 O-O 7. Bd3 d6 8. e4 Nc6 9. Ne2 b6 10. O-O 
h6 11. f4 Ba6 12. Rf3 Rc8 13. Rh3 cxd4 14. cxd4 Na5 15. f5 Bxc4 
 

 
 
16. Bxh6! (Een geniaal stukoffer) 16... gxh6 17. Rxh6 Nh7 18. h4!  (Verhindert Qg5 van zwart) 18... 
Bxd3 19. Ng3!! (Met de dreiging 20.Qg4+ Kh8 21.f6 Rg8 22.Rxh7+ Kxh7 23.Qh5 mat) 19... f6 20. Nh5 
Rc7 21. Qxd3 e5 22. d5 Rff7 23. Rf1 Kf8 24. Rg6 (Wit heeft slechts 1 pion voor het stuk, maar zwart 
zit behoorlijk in de tang) 24... Ke7 25. Ng7 Rc8 26. Ne6 (Zo, dat is nog eens een octopus!) 
 

 
 

https://tcec.chessdom.com/live.html


26... Qd7 27. Rf3 Rh8 28. Rfg3 Qc8 29. Qe3 Nc4 30. Qf2 Nf8 31. Rg7 Rh7 32. Rxh7  
Nxh7 (Zwart is er in geslaagd om één stel torens te ruilen, maar Stoofvlees blijft rustig de druk 
versterken) 33. Kh2! Qb8 34. a4 a6  
 

 
 
35. a5! (De opmaat tot een grandioos slotakkoord) 35... Nxa5 36. Qc2 b5 37. Rg8!!  
Nf8 (Want 37... Qxg8 38.Qc7+ loopt snel mat) 38. g4! Qb6 39. g5 Nc4 40. g6 (Het is 
opmerkelijk hoe machteloos zwart is, ondanks zijn extra stuk) 40... Nxe6 41. dxe6  
Rf8 42. Rg7+ Ke8 43. Qe2! d5 44. Rd7 Qe3 45. Qxe3 Nxe3 46. Ra7 Ng4+ 47. Kh3 Nh6 48. exd5 Nxf5 
49. d6! 
 

 
 
49... Nxd6 50. g7 Rg8 51. Ra8+ Ke7 52. Rxg8 Nc4 53. Ra8 Kxe6 54. g8=Q+ Kd6 55. Rxa6+ Kc5 56. Rxf6 
Na5 57. Qe6 Nc4 58. Qxc4+ bxc4      1 - 0 
 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/31/Game523478796.html  
In één woord: fantastisch! 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/8/31/Game523478796.html


 
Anand in Wijk aan Zee. Hij wil geen stropdas dragen.  
Zie ook http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren  
 

Quote Viswanathan Anand: ‘Chess offers a highly fertile arena for applied psychology.’ 
Hij vervolgt: ‘The match I played with Vladimir Kramnik in Bonn, 2008, may serve as an example. On 
my side, the decision to play 1. d4 also had a psychological component. The queen pawn openings 
had been on mij ‘To do’-list for quite some time but in chess switching from e4 to d4 is akin to going 
to a different planet.’ Bron: voorwoord boek ‘The Joys of Chess’ van Christian Hesse. 
Video lezing Anand over schaken, psychologische aspecten en zijn trouwdatum: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JSOw1Yk_RQU  
 
 

Divers nieuws  
 

- GM Roeland Pruijssers wint Newcastle 
- Daniël Dardha (13) kampioen van België 
- Dove jeugdschakers uit Uganda naar Hoogeveen 
- GM Pal Benko overleden 
- World Junior Chess Championship for the Disabled 
- What was life like for a Soviet chess grandmaster?  
- ECF Book of the Year 2019 – shortlist  

 

 

 
 

GM Roeland Pruijssers wint Newcastle 
https://chess-results.com/tnr463482.aspx?lan=1&art=1&rd=9 

http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/45-schaken-en-kleding-presteren-en-presenteren
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JSOw1Yk_RQU
https://chess-results.com/tnr463482.aspx?lan=1&art=1&rd=9


 

 
 
Daniël Dardha (13) kampioen van België 
Bij de volwassenen wel te verstaan. 
Chessbase verhaal: https://en.chessbase.com/post/daniel-dardha-belgian-champion-at-13  
Zie voor meer informatie over de familie Dardha nieuwsbrief 62, het verhaal bij de quote ‘Herhaling 
is moeder van het leren en de vader van de verveling’. 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldo
orn%2062%20-%2016%20november%202017.pdf  
 

 

 
 
Dove jeugdschakers uit Uganda naar Hoogeveen 
https://www.facebook.com/christine.namaganda?fref=pb&hc_location=profile_browser  
https://sportsfanug.com/11807-
2/?fbclid=IwAR1nHldJPDw6RJ0c9lsMZnkZIyhiTPxNeReClA13MJeZaabzfvvd5QsKjms 
De jeugdschakers worden begeleid door hun trainster Christine Namaganda. Zij heeft een rol 
gespeeld in de film ‘Queen of Katwe’: https://www.youtube.com/watch?v=z4l3-_yub5A.  
Zie ook Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Katwe   
 

https://en.chessbase.com/post/daniel-dardha-belgian-champion-at-13
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2062%20-%2016%20november%202017.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2062%20-%2016%20november%202017.pdf
https://www.facebook.com/christine.namaganda?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://sportsfanug.com/11807-2/?fbclid=IwAR1nHldJPDw6RJ0c9lsMZnkZIyhiTPxNeReClA13MJeZaabzfvvd5QsKjms
https://sportsfanug.com/11807-2/?fbclid=IwAR1nHldJPDw6RJ0c9lsMZnkZIyhiTPxNeReClA13MJeZaabzfvvd5QsKjms
https://www.youtube.com/watch?v=z4l3-_yub5A
https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Katwe


 

 
 
GM Pal Benko overleden 
https://www.chess.com/news/view/pal-benko-dies-1928-2019 

 

 

 
Schaken met je mond. 

 

World Junior Chess Championship for the Disabled 
www.worldjuniorchess.org  
www.worldjuniorchess.org/the-world-junior-chess-championship-for-players-with-disabilities-wraps-
up-with-a-successful-3rd-edition  
Video schaken en kinderen met beperkingen: 
www.instagram.com/p/B1hJ5zRj0ge  
https://edition.cnn.com/videos/us/2019/08/26/chess-tournament-juniors-with-disabilities-orig-pkg-
jnd-sg.cnn 
Video Dijana Dengler Chess for children with special needs: 
https://www.youtube.com/watch?v=GKFgmNKpTdc&feature=youtu.be  

https://www.chess.com/news/view/pal-benko-dies-1928-2019
http://www.worldjuniorchess.org/
http://www.worldjuniorchess.org/the-world-junior-chess-championship-for-players-with-disabilities-wraps-up-with-a-successful-3rd-edition
http://www.worldjuniorchess.org/the-world-junior-chess-championship-for-players-with-disabilities-wraps-up-with-a-successful-3rd-edition
http://www.instagram.com/p/B1hJ5zRj0ge
https://edition.cnn.com/videos/us/2019/08/26/chess-tournament-juniors-with-disabilities-orig-pkg-jnd-sg.cnn
https://edition.cnn.com/videos/us/2019/08/26/chess-tournament-juniors-with-disabilities-orig-pkg-jnd-sg.cnn
https://www.youtube.com/watch?v=GKFgmNKpTdc&feature=youtu.be


 

 
 
What was life like for a Soviet chess grandmaster? 
Quora verhaal van CM Vjekoslav Nemec, Kroatië.  
https://www.quora.com/What-was-life-like-for-a-Soviet-chess-grandmaster 

 
 

 
 
ECF Book of the Year 2019 – shortlist  
https://www.englishchess.org.uk/ecf-book-of-the-year-2019-shortlist  
GM Yochanan Afek meldt:  
A tough competition with worthy candidates is still ahead, however qualifying this "final four" stage 
is already a gratifying recognition. Perhaps it's the first time a book on endgame studies enters the 
short list of the ECF for the Book of the Year award. 

 
 

https://www.quora.com/What-was-life-like-for-a-Soviet-chess-grandmaster
https://www.englishchess.org.uk/ecf-book-of-the-year-2019-shortlist


Trainingsmateriaal 
 

- App The Chess Lv. 100 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 
App The Chess Lv. 100 
https://www.microsoft.com/en-us/p/the-chess-lv100/9wzdncrfj23z?activetab=pivot:overviewtab 
 

 

 
 

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. 

https://www.microsoft.com/en-us/p/the-chess-lv100/9wzdncrfj23z?activetab=pivot:overviewtab
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  
 
 

 
 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de 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/
mailto:karel@kvdc.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  

- 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 

 
 

 
 
Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten  

http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.asv-schaken.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://osbo.nl/jeugd/kalenders/Jeugdkalender.pdf
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html
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 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   
Fanclub: https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club 
Facebook: https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour 
Pro Chess League: https://www.prochessleague.com 
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https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
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http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
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https://www.prochessleague.com/


 

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

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/
https://www.raindroptime.com/

