
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 108 – 3 oktober 2019 
 
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 108 
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. Karel van Delft geeft schaaklessen aan alle leerlingen vanaf groep 3 op 
Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede geeft hij les aan klassen hoogbegaafde leerlingen. 

 

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 Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur 
Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
Basisschool De Ontdekking woensdagmiddag 12.15 uur 
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 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. ENGIE Young Professionals 1 november ‘schaken en strategisch denken’.  

 

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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Stelling uit The Karate Kid spelletjeskaarten. Zwart aan zet. 
 
 

 
Verrassing! Lb4. Wit kan geen kan op. 
 
 



 
Hidde en Mika hebben met Karel een demonstratievideo over kat en muizen opgenomen: 
https://www.youtube.com/watch?v=3N1UNQbyIjs&feature=youtu.be 
 
 

 
Hidde, Joran, Lucas. Zwart aan zet. 1…Te4 remise.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3N1UNQbyIjs&feature=youtu.be


 
Plan: ene pion leidt koning af, andere pion loopt door. 
 
 

 
Orangutan opening. 
 
 



 
Pg5 is winnende zet. Partij: http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1243803  
 

Schaakschool Het Bolwerk: Chess Karate Kid spelletjeskaarten 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
 

Besproken onderwerpen 25 september 
 
Groep 1 

- Chess Karate Kid spelletjeskaarten:  
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid  

- Chessmatec  en online en space 
- Video kat en muizen opnemen (Hidde en Mika) 
- Partij op DGT bord en analyseren 

 
Groep 2 

- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Tutor 2 H6 oefeningen mat in twee 
- Dolle toren 
- Nieuwsbrief doornemen 
- Chessmatec space en online 
- Chess Course  H8 blz 121, 122 
- Proefexamen Stap 2 B, stellingen 13 t/m 16 
- Nieuwsbrief doornemen 
- Video opname kat en muizen 

 
Groep 3 

- Nieuwsbrief doornemen 
- Dolle toren 
- Solitaire bord en online 
- Square4Chess 
- Zelf schaken via www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1243803
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz, Lucas – Joran: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/25/Game407906437.html  

- Chessmatec Space of online 
- Toernooien: www.schaakkalender.nl  
- MSA informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  

 
Besproken onderwerpen 2 oktober 
 
Groep 1 

- Schaken is Cool: tegen jezelf weggeefschaak en trappetjesmat 
- Chessmatec  en Chessmatec online, plan maken 
- Tutor 1 H6 + spelletje 
- Solitaire 13 en 14 
- Partij op DGT bord en bespreken 
- Chess Movie 1 

 
Groep 2 

- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren met Fritz  
- Tutor 2 H7 oefeningen + spelletje 
- Chess Movie 1 

 
Groep 3 

- Schaakapp op telefoon, zie app Follow Chess 
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz 
- Tutor 3 H8 oefeningen 
- Chess Movie 1,2 
- Solitaire 

 
 

 
De Lettertuin. Tarek speelt tegen de rest van de klas. Nick voert de zetten van de klas uit. 
Leraar Karel geeft commentaar in de vorm van vragen. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/25/Game407906437.html
http://www.schaakkalender.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining


 
De Lettertuin (Ede). Na een half uur samen les gaan leerlingen individueel of in duo’s aan de slag. Ze mogen zelf kiezen 
wat ze willen doen: samen op een bord spelen of een onderwerp van bijvoorbeeld de ‘Schaakvaria’-kaart: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/58-11-x-schaakvaria  
 

 
De Lettertuin. Floortje en Hanna oefenen op www.chessmatec.com. Deel van de opgaven kun je doen zonder account. 
 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/58-11-x-schaakvaria
http://www.chessmatec.com/


 
Hertog van Gelre. Onderling partijtjes. 
 
 

 
Hertog van Gelre. Samen spelen tegen ‘Schaken is Cool’. (foto Jolien) 
 
 



 
Hertog van Gelre. Hugo had in de rondvraag gevraagd of hij simultaan mocht geven. Dat gebeurde tegen duo’s. 
 
 

 
Het Woudhuis. Kat en muizen. Moeders mogen ook meedoen aan de les. 
 
 



 
Het Woudhuis. Alec tegen drie andere kinderen. Toen we begonnen kon hij niet schaken, nu heeft hij twee diploma’s. 
 
 

 
St. Victor. Vaders mogen ook meedenken. 
 
 



 
Sint Victor. Samen tegen ‘Schaken is Cool’. Emilie voert de zetten in. 
 
 

 
De Ontdekking. Karel gaf vier proeflessen. Meester Jelle Visser is ook een enthousiaste schaker. Hij heeft vroeger bij de 
schaakclub van De Terebint van Hessel Visser les gehad. 
 
 



 
De Ontdekking. Eerste les: meester Karel uittesten in een partij. (foto Jelle Visser) 
 
 

 
De Zevensprong. Introductiefilmpje www.raindropchess.com.  
 

http://www.raindropchess.com/


De Zevensprong. Uitleg Karel over boekje ‘Ik leer schaken’. (foto Steven van Veen) 
 
 

De Zevensprong. Gevorderden schaken onderling tijdens uitleg van Karel voor beginners over boekje ‘Ik leer schaken.’ 
De lessen zijn workshopachtig. Onderdelen: zelf spelen, oefenen, uitleg. 
 
  



De Bouwhof – De Touwladder. Karel behandelt voor beginners boekje ‘Ik leer schaken’. Gevorderden spelen partijen. 
(foto Olga Igocheva) 
 
 

 
Hertog van Gelre. Oefenen Chessmatec. 
 
 



 
Hertog van Gelre. Koen concentreert zich. (foto Bram) 
 
 

 
Het Woudhuis. Square4Chess. 
 
 
 



 
Berg en Bos. Iedereen denkt mee bij afspraken over de lesopzet. Het gaat wel om jezelf! (foto Manon Sinnige) 
Partij Ben en Thijs op DGT bord: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/3/Game1062122593.html  
 
 

 
St. Victor. Raindrop chess. Eerst filmpje kijken. Dan voorbeeldpartijtje. Daarna zelf oefenen. 
 
 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/3/Game1062122593.html


 
St. Victor. Dobbelsteenschaak (dobbelsteen ligt op e6). 
 

 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Uitlegvideo Square4Chess van Lucas bekijken. 

 
 



Schoolschaaklessen: een speeltuin voor je brein 
De schaaklessen op basisscholen zijn weer begonnen. 
Er gebeurt veel tijdens de schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn op basisscholen. 
Elke les omvat uitleg, oefenen en zelf spelen. Uitgangspunten zijn Variatie, Fascinatie, Participatie. 
Schaken is leuk en maakt je slimmer.  
Dit seizoen geeft Schaakacademie Apeldoorn na schooltijd les op zeven Apeldoornse basisscholen.  
Ook zijn er onder schooltijd lessen op Montessorischool Pallas Athene in Amersfoort (acht klassen) 
en De Lettertuin in Ede (twee klassen hoogbegaafdenonderwijs). 
 
Schaakstad Apeldoorn adviseert bij enkele scholen voor speciaal onderwijs in Apeldoorn waar 
leerkrachten zelf schaakles geven. Over zelf schaakles geven als leerkracht zie ook nieuwsbrief 103, 
item ‘Schaaklessen door eigen leerkrachten op basisscholen’.  
 
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 
 

 
 

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

 
 

 
 

Tom and Jerry 
Wereldwijd lezen schakers de nieuwsbrief van Schaakacademie Apeldoorn. Trainer en voormalig 
kampioen van Australië GM Max Illingworth meent ‘Kat en muizen’ (dame versus acht pionnen) te 
zien in de stelling op de foto. Dat klopt. In het Engels heet dat kennelijk ‘Tom and Jerry’. 
Informatie over Illingworth: https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Illingworth.  
Spelletje ‘Kat en muizen’ staat in boekje ‘Ik leer schaken’ en spelletjeskaarten ‘The Chess Karate Kid’: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/KVDC%20boekje%20IK%20LEER%20SCHAKEN.pdf 
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
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Jeroen Saedt los stelling op. Wit aan zet. 

 
Schaaktraining op zaterdagochtend: schaken, voetbal, de wereld en het leven 
Jeroen Saedt is één van de schakers met wie Karel van Delft individueel traint. Ze trainen al ruim 
negen jaar samen. De laatste tijd is dat maandelijks op zaterdagochtend. Gespreksonderwerpen zijn 
schaken, voetbal en wat er verder in het leven en de wereld gebeurt. 
 
De meest recente training (drie uur) waren onder andere onderwerpen: 
= De wereld: nationale veiligheid en stikstof. 
= Voetbal: Eigen carrière en commentaar op video over voetbalwedstrijd van Hidde. Aspecten onder 
andere: balbehandeling, passen en omgevingsbewustzijn. 
Video Hidde: https://www.youtube.com/watch?v=ldEobUe4QBE&feature=youtu.be 
Jeroen speelt in het nationale CP voetbalteam (www.cpvoetbal.nl). Hij is de man van het ‘hakje’ in 
een interland tegen de U.S.A.:  https://www.youtube.com/watch?v=-vQyq5uUc-U 
Zie eerdere artikelen over schaken en voetbal in nieuwsbrieven 8, 14, 15 en 42.  
Met onder andere links en een video-interview met GM Simen Agdestein.  
= Schaken: 
Stellingen Stap 5, strategisch denken (Sun Tzu ‘Art of war’), De duivel en God leven beiden in de 
details, patroonherkenning (bij voetbal en schaken), inhoud nieuwsbrieven (Lf1 en Frenkie de Jong), 
Chess Course II Alburt, Schaakvaria links. 
Onderlinge partij: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/22/Game120089000.html  
 

M.b.t. prestatievermogen jonge voetballers.  
Dr Tynke Toering concludeert in haar promotieonderzoek (2011) onder jonge topvoetballers dat 
vooral zelfreflectie en de mogelijkheid het eigen leerproces te sturen belangrijke determinanten van 
prestatievermogen zijn.  Zie https://www.rug.nl/news/2011/05/promotietoeringumcg.  
Laszlo Polgar (vader Polgar zusters): Kinderen moeten co-auteur van hun eigen ontwikkeling zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldEobUe4QBE&feature=youtu.be
http://www.cpvoetbal.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-vQyq5uUc-U
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/22/Game120089000.html
https://www.rug.nl/news/2011/05/promotietoeringumcg


 
Koffie. 

 
 

 
Bordvisie. La2 kan bij de verdediging gehaald worden. 

 
 



Schaakles senioren in Het Bolwerk: bij gevaar Vluchten, Verstijven, Vechten 
In wijkcentrum Het Bolwerk zijn 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. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
Lesverslag 4e les  25 september 2019 

- Chess Karate Kid spelletjes kaarten + kaartjes met schaakstellingen 
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/40-chess-karate-kid  

- Chess Course partij Aljechin - Lasker eeuwig schaak 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1011905  

- Stellingen dolle toren in nieuwsbrief 107 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij Arie-André bespreken + slotstellingen overige borden 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/3/Game1061952453.html  
VVV: bij gevaar Vluchten, Verstijven, Vechten 

- Uitleg over afsluiten Chessmatec: via icoontje wat lijkt op radertje en dan ‘afmelden’ 
- Retrogade: terug redeneren, https://nl.wikipedia.org/wiki/Retrogradeprobleem  
- Bill Wall 700 openingsvallen: per opening, 

http://billwall.phpwebhosting.com/permanent/700_Opening_Traps.pdf 
Vanaf pagina 9: 64 vuistregels voor schaken 
Site Bill Wall: http://billwall.phpwebhosting.com  
 

Lesverslag 5e les  2 oktober 2019 
- Chess Course stelling mat in 2 met 0-0-0, matzetten Koning-toren vs Koning (wachtzet) 
- Narrenmat, Herdersmat 
- Strategisch denken, waarnemen en schaken (kruisbestuiving, leer van Sun Tzu) 
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken Leen vs Arie: 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/3/Game1060209656.html 

 

  
Denksporten op dag van senioren in Sprengeloo 
Senioren Platform Apeldoorn houdt zaterdag 5 oktober een informatiemarkt dag voor senioren. Die 
vindt van 10 – 16 uur plaats in school Sprengeloo, Sprengenweg 81 (ingang Prinses Beatrixlaan).  
Het thema is ‘actief zijn en blijven‘. Er is informatie over tal van onderwerpen zoals sport, lichamelijk 
en geestelijk fit blijven en gezond eten. Er zijn allerlei demonstraties en presentaties.  
Ook denksporten zijn vertegenwoordigd op de dag: bridge, klaverjassen, go en schaken.  
Jong en oud hebben vrijblijvend en gratis toegang. 
Site: www.seniorenplatformapeldoorn.nl/event/dag-voor-senioren-dag-van-de-ouderen 
 
 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf 
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Foto’s: tweede MSA training. 

  Derde MSA training: Spaans 

Schaakacademie Apeldoorn organiseert dit 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 een folder over de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining.  
 
 

 
GM John van der Wiel. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/John_van_der_Wiel 
Twee maal nationaal kampioen, Europees jeugdkampioen, wereldtop, 26 maal op rij deelname aan NK, enzovoort. 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_van_der_Wiel


 
GM John van der Wiel (links) en IM Merijn van Delft. 

 

Masterclass John van der Wiel ‘Old school voorbereiding’ 
GM John van der Wiel gaf de eerste masterclass van het nieuwe seizoen. 
Video impressie: https://www.youtube.com/watch?v=R6Z-FqU4ols&feature=youtu.be 
Merijn van Delft meldt: 
De eerste Masterclass van het nieuwe seizoen was weer erg leuk. Grootmeester John van der Wiel 
had als thema 'preparazione vecchia scuola', oftewel 'old school voorbereiding'. Het mooie aan John 
is dat ie ook daadwerkelijk zo min mogelijk met de computer werkt, daar houdt ie helemaal niet van. 
Hij kijkt wel in de database om te zien welke partijen er bekend zijn met een bepaalde stelling, maar 
zet vervolgens bord en stukken op en is gewend om zelf te analyseren. De kern van zijn betoog is dat 
het zowel leuker als leerzamer is om zelf te analyseren, in plaats van meteen te kijken wat de engine 
zegt. Dat advies is bekend, maar het is buitengewoon nuttig om daar eens wat langer bij stil te staan 
en de consequenties van dat advies te overdenken. Aan de hand van prikkelende voorbeelden uit de 
jaren '80 en '90, toen de invloed van de computer nog zeer beperkt was, wist John de goede oude 
tijd voor de Masterclass deelnemers tot leven te wekken en bovendien de link te leggen naar de 
huidige tijd. 
De volgende Masterclass is 3 november met IM David Miedema, met als thema Frans. Daarbij zal ook 
het creatieve proces centraal staan, het ontwikkelen van concepten.  
 

        

https://www.youtube.com/watch?v=R6Z-FqU4ols&feature=youtu.be


Masterclasses met Van der Wiel, Miedema, Warmerdam en Bosboom 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert dit 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   GM John van der Wiel: Old school voorbereiding 
Zondag 3 november 2019      IM David Miedema: Frans  
Zondag 24 november 2019    IM Max Warmerdam: Initiatief 
Zondag 15 december 2019    IM Manuel Bosboom: Strategie  
 
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 
 
 
 
 
 

 
Line up voorste borden MuConsult Apeldoorn. 
 
 

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


 
Line up laatste borden MuConsult. 
 

 

 
GM Zhaoqin Peng en IM Merijn van Delft kennen elkaar al ruim 20 jaar.  

 



 
Playing captain IM Max Warmerdam. 
 

 

 
Laatste partij. GM Erwin l’Ami haalt de vis op het droge. 

 



 
Team analyseert na afloop met GM Erwin l’Ami. 
 

 

 
Bestuur ruimt op. 

 
 



MuConsult Apeldoorn begint Meesterklasse met winst op En Passant 
MuConsult Apeldoorn heeft 28 september de eerste ronde in de Meesterklasse met 6-4 gewonnen 
van En Passant. Partijen: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/29/Game756750968.html 
Ook het tweede en derde team wonnen in Denksportcentrum Noord. 
Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl   
Foto’s Ed van der Meulen:  https://photos.app.goo.gl/C6ZdCw1ciGUJc2JZA 
KNSB Meesterklasse info: https://knsb.netstand.nl/scores/index/18  
 

 
 
Jeroen Noomen merkte op:  
Max Warmerdam speelde als een echt neuraal netwerk zaterdag. Pionnen op a5, b4, c4, d5 en dan 
c4-c5-c6 doorduwen. Dat had Leela niet beter gedaan! 

 

Koos Stolk, medewerker Competitie en Evenementen van de KNSB meldt:  
De mailing bij de eerste ronde KNSB competitie: 
www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/1920/comp20190928.docx 
Dit seizoen bieden we separaat de gedetailleerde uitslagen van alle gespeelde wedstrijden in Excel formaat 
aan: www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/1920/uitslagen2019-09-28.xlsx  

 
MuConsult Apeldoorn – En Passant 6-4 
Merijn van Delft meldt: 

We hebben al enkele seizoenen een veelbelovend team met MuConsult Apeldoorn, maar doorgaans 
komen we moeizaam uit de startblokken en raken we te vaak verwikkeld in de strijd tegen 
degradatie. Terwijl het plan eigenlijk is om zo langzamerhand bovenin een woordje te gaan 
meespreken. In de aanloop naar dit nieuwe seizoen lijken we de perfecte slag geslagen te hebben 
met het aantrekken van speler-trainer Erwin l'Ami. De grootmeester uit Woerden heeft in zijn 
tienerjaren al eventjes voor Apeldoorn gespeeld, dus technisch gezien kunnen we spreken van een 
rentree. Het punt is dat ons team diverse jonge kandidaat-grootmeesters heeft, die gebaat zijn bij 
een zeer ervaren zwaargewicht in de gelederen. Erwin heeft vroeger nog met Topalov gewerkt en 
werkt inmiddels al jaren als trainer van Giri. Binnen ons team is hij van meet af aan erg betrokken en 
geeft daarmee een prachtige nieuwe impuls. 

Pikant detail was dat we de eerste ronde tegen het oude team van Erwin speelden, voormalig 
landskampioen En Passant. Nu zijn er in het verleden wel vaker spelers van ons naar En Passant 
vertrokken of omgekeerd, dat is eigenlijk nooit een probleem. Afgelopen zaterdag liet En Passant ook 
geen twijfel bestaan over het belang van de wedstrijd en verscheen met vijf grootmeesters aan de 
start. Na ruim twee uur spelen vielen er twee remises. Thomas Beerdsen kreeg wellicht niet van zijn 
positionele benadering wat hij had gehoopt en accepteerde het remise aanbod van Alexandre 
Dgebuadze. Roeland Pruijssers was eager om er een echt gevecht van te maken, maar Namig Guliyev 
trok vroeg aan de noodrem en zodoende verdween alle muziek uit de stelling. 

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/29/Game756750968.html
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://photos.app.goo.gl/C6ZdCw1ciGUJc2JZA
https://knsb.netstand.nl/scores/index/18
http://www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/1920/comp20190928.docx
http://www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/1920/uitslagen2019-09-28.xlsx


Het Limburgse onderonsje tussen Max Warmerdam en Ivo Wantola was een strakke, overtuigende 
strategische overwinning voor onze jonge captain. Daarmee zette Max niet alleen het team op een 2-
1 voorsprong, maar tikte zelf ook voor het eerst de 2500 ratinggrens aan, hetgeen een belangrijke 
voorwaarde is op weg naar de grootmeestertitel. Zelf speelde ik de opening onnauwkeurig tegen 
Peng, maar nadat ze begin middenspel een belangrijke kans had gemist, had ik het ergste achter de 
rug. Mijn loperpaar compenseerde de minuspion, dynamisch evenwicht en derhalve remise. Tim 
Lammens speelde evenals Max een positionele modelpartij, tegen Richard Vedder. Met name het 
tripleren op de d-lijn met de dame als achterste stuk was fraai. Na een gepast tactisch slot bedroeg 
de voorsprong 3,5-1,5. 
Daarmee was de strijd echter niet gestreden. De beslissing viel zoals wel vaker tegen het einde van 
het beruchte vierde speeluur. De partij tussen Armen Hachijen en Henk Vedder schoot werkelijk alle 
kanten op, een echt straatgevecht. Net toen Armen weer een dominante stelling te pakken had, 
wikkelde hij ongelukkig af en verloor. Friso Nijboer en Nico Zwirs hadden een vlijmscherpe Siciliaan 
met wederzijdse kansen. Beide spelers hielden een zekere mate van controle en uiteindelijk ontstond 
er een remise eindspel. De match viel definitief onze kant op toen Stefan Kuipers er met het volle 
punt vandoor ging tegen Valentin Buckels. Vorig seizoen won Stefan een lange cruciale partij van 
Valentin (toen nog Zuid Limburg) door middel van een kwaliteitsoffer. Dit keer had Stefan wederom 
een kwaliteit minder, maar nu was het uit nood geboren en de compensatie aanvankelijk ver te 
zoeken. Toen de jonge Duitser verzuimde door te pakken, ging het van kwaad tot erger en kantelde 
de partij volledig. 

Met deze 5-3 voorsprong hing het grootste deel van het team opgelucht in de bar, want Erwin had 
inmiddels een technisch gewonnen eindspel. Arthur van de Oudeweetering had ondertussen een 
zware middag, zijn Stonewall kwam niet lekker uit de verf. Jan Willem van de Griendt hield bekwaam 
de druk op de ketel en besliste het eindspel in zijn voordeel. Zodoende moest onze nieuwe kopman 
het gaan doen. Nadat enkele technische problemen waren overwonnen, tikte Erwin het eindspel 
uiteindelijk rustig uit en bezorgde Apeldoorn daarmee een mooie start van het nieuwe seizoen. 

     

MuConsult Apeldoorn naar EK clubteams in Montenegro 
Merijn van Delft meldt: 
Een zestal van MuConsult Apeldoorn neemt van 10  tot 16 november deel aan het EK clubteams in 
Montenegro. Het team bestaat uit: IM Max Warmerdam, IM Merijn van Delft, FM Tim Lammens, 
Tom Meurs, Marcel Boel en Freddie van der Elburg. 
https://www.europechess.org/european-club-cup-2019-official-invitation 
http://chess-results.com/tnr462794.aspx?lan=1 
 
 

 
 

Eindspel met gemiste kansen  
Dries Wedda analyseert een eindspel van Daan Baselmans en Karel van Delft in de B-groep van het 
ONK schaken in Dieren 2019: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/1/Game41772515.html 
 

https://www.europechess.org/european-club-cup-2019-official-invitation/
http://chess-results.com/tnr462794.aspx?lan=1
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/10/1/Game41772515.html


 
 

TCEC 16 Premier Division: spectaculair slot 
Jeroen Noomen meldt:  
 
Tijdens mijn vorige update over de TCEC 16 Premier Division verliet ik u bij de verrassende 
voorsprong van AllieStein op Leela Chess Zero en Stockfish. Allie had twee punten voorsprong op de 
beide achtervolgers en Stockfish was twee keer gecrasht. Een derde crash zou diskwalificatie 
betekenen. 
In de laatste 11 ronden was de spanning om te snijden. AllieStein liet punten liggen en Stockfish 
begon aan een gestage opmars. Ondanks het zwaard van Damocles dat boven zijn hoofd hing, wist 
Stockfish een derde crash te vermijden. Hierdoor ging Stockfish in extremis AllieStein nog voorbij. 
Leela Chess Zero, de kampioen van TCEC 15, redde het zeer verrassend niet. Met een derde plaats 
was de teleurstelling onder de fans vanzelfsprekend groot.  
Leela's grootste probleem is, dat hoe sterker de neurale netwerk engine wordt, des te saaier de 
speelstijl lijkt te worden. Speelden vroegere Leela versies fris van de lever, aanvallend, attractief en 
positioneel geniaal schaak, daar is bij de huidige Leela niet veel meer van te zien. Het gevolg van dit 
super solide schaak is dat Leela gewoonweg te vaak remise speelt, ook tegen de mindere goden. Hoe 
anders de stijl van Allie en Stockfish: zij gaan de onderste regionen met agressief spel te lijf en dat 
werpt zijn vruchten af. Iets waar het Leela team ongetwijfeld een oplossing voor moet gaan zien te 
vinden. 
Frappant genoeg heeft Leela dus in toernooien met 'mindere tegenstanders' problemen omdat de 
engine niet vaak genoeg wint. In head-to-head matches zal Leela echter voor alle andere engines te 
sterk zijn. Een apart fenomeen. Een toernooi zal dus anders benaderd moeten worden dan 
bijvoorbeeld een superfinale. 
Eindstand TCEC 16 Premier Division: zie illustratie boven dit verhaal. 
Vier interessante partijen kunt u naspelen met de gameviewer: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/26/Game425101609.html   
 
Voorbeschouwing TCEC 16 superfinale 
Al met al krijgen we een verrassende superfinale. Vrijwel niemand had verwacht dat AllieStein dit 
huzarenstukje zou kunnen uithalen. En nadat Stockfish twee keer was gecrasht, gaf niemand meer 
een stuiver voor de kansen van de meervoudig TCEC kampioen. We krijgen dus wederom een 
superfinale met een neuraal netwerk (Allie) tegen een alpha-beta engine (Stockfish).  
Wie is nu de favoriet? Het zal u verrassen, maar dat is naar mijn mening overduidelijk Stockfish. In de 
Premier Division zette Stockfish Allie drie keer hardhandig van het bord. Als Stockfish niet een keer 
tegen Allie had verloren door een crash, was de onderlinge match op een 4,5-1,5 zege voor Stockfish 
uitgelopen.  
AllieStein is eigenlijk te vergelijken met de Leela Chess Zero van twee TCEC's geleden. Briljante 
partijen worden afgewisseld met onbegrijpelijke blunders. En zoals bekend straft Stockfish tactische 
fouten genadeloos af. Veel zal dus afhangen van de meer positionele partijen, of AllieStein daar zijn 
slag kan slaan. In elk geval zullen we de nodige spectaculaire partijen gaan zien, dat is wel zeker. 
Op het moment dat u dit leest, zal de superfinale al onderweg zijn. De start zal zo tussen 26 en 30 
september zijn. Wilt u deze spectaculaire non-stop match van 100 partijen volgen? Dat 
kan: https://tcec-chess.com/#/ 
 
Nog een extra link over de openingenselectie voor de superfinale: 
http://blogchess2016.blogspot.com/2019/08/opening-selection-tcec-16-superfinal.html   
GM Matthew Sadler heeft een artikel geschreven over de vorige TCEC superfinale.  

https://tcec-chess.com/articles/Sufi_15_-_Sadler.pdf  

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/26/Game425101609.html
https://tcec-chess.com/#/
http://blogchess2016.blogspot.com/2019/08/opening-selection-tcec-16-superfinal.html
https://tcec-chess.com/articles/Sufi_15_-_Sadler.pdf


 
 
Quote Merijn van Delft: As long as you are better in the endgame you can push push push. 
Woensdagavond uitzending Chessbase videos 25 september, https://videos.chessbase.com/index 
N.a.v. partij Grischuk – Dominguez, World Cup 2019: 
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1972544   
Live uitzendingen zijn gratis, voor archief raadplegen is een account nodig. 

 
 

Divers nieuws  

 
- Solving with Nunn 
- Schaakschakeringen 9e jaargang no. 3 
- Magnus: more video content 
- Game Changer wint ECF 2019 Book of the Year Award 
- Hans-Walter Schmitt stopt als organisator 

 

 

 
 
Solving with Nunn 
https://en.chessbase.com/post/43rd-world-chess-solving-championship-vilnius-2019 

https://videos.chessbase.com/index
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1972544
https://en.chessbase.com/post/43rd-world-chess-solving-championship-vilnius-2019


 
 

Schaakschakeringen 9e jaargang no. 3 
https://gallery.mailchimp.com/d976d460714ad5607050e9872/files/47b626ae-fe92-413f-9884-
22d209e769f2/NBC_Brief_33.pdf 

 
 

 
 

Magnus: more video content 
Magnus Carlsen interviewt zijn team. 
https://twitter.com/PlayMagnus/status/1174358711667699713 
Zie ook https://www.playmagnus.com/en/tactics-frenzy  
 

https://gallery.mailchimp.com/d976d460714ad5607050e9872/files/47b626ae-fe92-413f-9884-22d209e769f2/NBC_Brief_33.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d976d460714ad5607050e9872/files/47b626ae-fe92-413f-9884-22d209e769f2/NBC_Brief_33.pdf
https://twitter.com/PlayMagnus/status/1174358711667699713
https://www.playmagnus.com/en/tactics-frenzy


 

 
 

Game Changer wint ECF 2019 Book of the Year Award 
https://mailchi.mp/newinchess/gamechanger_ecf_20191002eur?e=ffd442599e 
https://www.newinchess.com/game-changer?mc_cid=1c02b3e20a&mc_eid=ffd442599e  
 

 

 
 

Hans-Walter Schmitt stopt als organisator 
https://de.chessbase.com/post/nach-25-jahren-schluss-interview-mit-hans-walter-schmitt 
 

https://mailchi.mp/newinchess/gamechanger_ecf_20191002eur?e=ffd442599e
https://www.newinchess.com/game-changer?mc_cid=1c02b3e20a&mc_eid=ffd442599e
https://de.chessbase.com/post/nach-25-jahren-schluss-interview-mit-hans-walter-schmitt


Trainingsmateriaal 
 

- 700 Openingsvallen  
- Giri beveelt Erwin’s opening lab aan 
- Fastest stalemate in chess 
- Unglaubliche Studien #57 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 
 
700 Openingsvallen  
Gesorteerd op opening: http://billwall.phpwebhosting.com/permanent/700_Opening_Traps.pdf 
Zie op pagina 9 en 10: 64 schaakvuistregels. 
Gratis via Chessable: 
https://www.chessable.com/700-opening-traps-by-bill-wall/course/5128  
Op de site van Bill Wall is een pgn-bestand van de openingsvallen te downloaden: 
http://billwall.phpwebhosting.com  
700 Opening Traps - accompanying PGN file 
Zie ook voorbeelden van 1001 miniaturen op de site: 
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/22/Game113245187.html  
 

 

 
 

Giri beveelt Erwin’s opening lab aan 
https://twitter.com/anishgiri?cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email 

http://billwall.phpwebhosting.com/permanent/700_Opening_Traps.pdf
https://www.chessable.com/700-opening-traps-by-bill-wall/course/5128
http://billwall.phpwebhosting.com/
http://billwall.phpwebhosting.com/permanent/700_minis.pgn
http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/22/Game113245187.html
https://twitter.com/anishgiri?cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email


 

 
 
Fastest stalemate in chess 
Video: www.youtube.com/watch?v=sYb_d7kXDS8 
Tekst: www.quora.com/What-is-the-quickest-possible-theoretical-stalemate-in-chess 
 

 

 
 
Unglaubliche Studien #57 
www.youtube.com/watch?v=JSTrFTk8vlk&fbclid=IwAR1gTglFA8LyxtJvwpQoN7Fpi8f36a7ya4fpVgicfr
Q99ROD4cUhnEgrVF4 
www.youtube.com/watch?v=JSTrFTk8vlk&fbclid=IwAR1gTglFA8LyxtJvwpQoN7Fpi8f36a7ya4fpVgicfr
Q99ROD4cUhnEgrVF4 
http://www.subscribepage.com/greatestmoves  

 

 
 

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.youtube.com/watch?v=sYb_d7kXDS8
http://www.quora.com/What-is-the-quickest-possible-theoretical-stalemate-in-chess
http://www.youtube.com/watch?v=JSTrFTk8vlk&fbclid=IwAR1gTglFA8LyxtJvwpQoN7Fpi8f36a7ya4fpVgicfrQ99ROD4cUhnEgrVF4
http://www.youtube.com/watch?v=JSTrFTk8vlk&fbclid=IwAR1gTglFA8LyxtJvwpQoN7Fpi8f36a7ya4fpVgicfrQ99ROD4cUhnEgrVF4
http://www.youtube.com/watch?v=JSTrFTk8vlk&fbclid=IwAR1gTglFA8LyxtJvwpQoN7Fpi8f36a7ya4fpVgicfrQ99ROD4cUhnEgrVF4
http://www.youtube.com/watch?v=JSTrFTk8vlk&fbclid=IwAR1gTglFA8LyxtJvwpQoN7Fpi8f36a7ya4fpVgicfrQ99ROD4cUhnEgrVF4
http://www.subscribepage.com/greatestmoves
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  

- 5 oktober Dag van senioren  
www.seniorenplatformapeldoorn.nl/event/dag-voor-senioren-dag-van-de-ouderen 

- 6 oktober MSA training Spaans www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining  
- 3 november Masterclass IM David Miedema  
- 24 november Masterclass IM Max Warmerdam 
- 15 december Masterclass IM Manuel Bosboom 
- 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
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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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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  (pgn’s van partijen downloaden) 
https://www.chess-site.com 
First Saturday (Hongarije): www.firstsaturday.hu  
 
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 
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