Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 112 – 28 november 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.

Apeldoornse pupillencompetitie in De Schakel met zes teams die les krijgen van Schaakacademie Apeldoorn.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 112
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 399 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

Joran vs Lucas en Alec.

Sharwan oefent eindspel KT-K met Mika.

Dobbelsteenschaak Mika en Hidde. Stuk dat je gooit moet je spelen. Kan ook met gewone dobbelsteen (1 is pion enz.)

Partij tegen Fritz in ‘dronken’ modus.

Schaakschool Het Bolwerk: ChessTempo, dobbelsteenschaak en Bill Wall
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Besproken onderwerpen 20 november
Groep 1
- Samen tegen Schaken is Cool
- Chessmatec
- Chess Course game 7 en 8
- Tutor 1 H14 + spelletje
- Solitaire 27 en 28
- Partij op DGT bord en analyseren
- Eindspel KD en KT vs K, Herdersmat
- Video Pupillencompetitie ronde 19 november
- Dobbelsteen schaak
Groep 2
- Onderling schaken op DGT-bord en analyseren
- Dobbelsteen schaak
- Kat en muizen
- Pupillencompetitie video
- Solitaire chess 1 t/m 18
Groep 3
- Onderling schaken, op DGT-bord en analyseren met Fritz
- Tutor 3 H12 oefeningen
- Chesstempo site en pgn reader https://chesstempo.com/pgn-viewer.html
- Chess Movie 4
- Nalimov database http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en
- Partij Merijn van Delft – Peter Schreiner, EK clubteams (zie onder bij Quote)
- St Louis Chess Club video’s GM Yasser Seirawan
https://www.youtube.com/results?search_query=seirawan
- Bill Wall vanaf 21 t/m 40
- Samen partij tegen Lichess
Besproken onderwerpen 27 november
Groep 1
- Chessmatec
- Tutor 1 H14
- Solitaire vanaf 29 t/m 32
- Bill Wall vanaf 11 t/m 15
- Partij in Fritz invoeren
- Spelen tegen Fritz in modus Dronken en Angsthaas
- De Schakende Turk https://nl.wikipedia.org/wiki/Turk_(schaakmachine)
Groep 3
- Koningsgambiet t/m 3
- Stelling oplossen
- Uitleg Meerkampen
- Boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’
- Deliberate practice: zie nieuwsbrief 65
- London Chess Conference, zie GM Rowson interview
https://londonchessconference.com/what-can-chess-teach-us-about-life
- Partij Liu Wenzhe – Donner: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1260270
- A.D. de Groot: patroonherkenning basis schaakdenken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Groot
- Samen partij tegen Lichess + analyse
MatoJelic YouTube kanaal https://www.youtube.com/user/MatoJelic

Hertog van Gelre. Chess traps Bill Wall. (foto Tim) www.oocities.org/siliconvalley/lab/7378/traps.htm

Hertog van Gelre. Stelling beoordelen bij partij spelen tegen ‘Schaken is Cool’. (foto Hugo) www.schaken.wiltsite.nl

Het Woudhuis. Alec heeft Lego-schaak voor zijn verjaardag gekregen.

Sint Victor. Leuk om jezelf op een foto in de nieuwsbrief te zien.

Sint Victor. Olivier geeft nieuwe leerling Rune uitleg tijdens onderling schaken.

Pallas Athene Amersfoort. Kinderen tonen boeken die ze leuk vinden. Ouderraad heeft vier schaaksets per klas gekocht.

Hertog van Gelre. Duoschaken: twee tegen twee.

De Zevensprong. Bij de rondvraag vertelde Christopher dat hij tegen zichzelf had geschaakt. Karel kende nog een film.

De Zevensprong. Film Chess Fever: https://www.youtube.com/watch?v=3RXplN1CJnc

De Zevensprong. Praatschaak. Met zijn drieën een mooie partij verzinnen.

De Bouwhof en De Touwladder. Eindspel KT-T oefenen.

Partijen op scholen 18 november:
HVG Bram – Koen http://view.chessbase.com/cbreader/2019/11/18/Game507304875.html
Woudhuis Alec - Sten http://view.chessbase.com/cbreader/2019/11/18/Game507417421.html
Berg en Bos Jet – Thijs http://view.chessbase.com/cbreader/2019/11/18/Game507493453.html
Sint Victor Fiene – OlivierM http://view.chessbase.com/cbreader/2019/11/18/Game507550125.html
De Lettertuin 22 november drie partijen:
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=HxSM/PjAAGKlQ1kvT/6Qc2+qOdtMp49VVTV7bmdqJBYbUxqYSRUkip
uIrkiENk6X
25 november:
Sint Victor Olivier S – vader Robbie:
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=71+eiPpw41AtEM1s7wwgT61/QqLLJ3e8NZmzb4ptBkbqwlVSmfhVj4i
HxyNW8aY8

Schoolschaaklessen: Elkaar leren schaken
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.
Elke les spelen twee kinderen om de beurt op het DGT-bord. Dat registreert de partijen. De volgende
les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Soms ook publiceren we de
partijen via een gameviewer.
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

Hidde en Jurre. Thuis kan je ook schaken tegen ‘Schaken is Cool’. Jurre: ‘Hé, je kan die toren schieten!‘

Boek Schoolschaken
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt komend jaar bij New In Chess in een Engelse vertaling.

Poule De Regenboog. Hertog van Gelre versus De Sjofar & De Horst. (foto Jeron Ponstijn)
Eerste drie foto’s in De Regenboog.

Hertog van Gelre captain Evelyne Grijt vult wedstrijdformulier in.

Coördinator scholencompetitie Chris Doornekamp kijkt toe.

Berg en Bos vs De Bouwhof + De Touwladder. Deze en volgende foto’s zijn gemaakt in De Schakel.

De Zevensprong 1 vs St Victor.

St Victor vs De Zevensprong 2.

De Bouwhof + De Touwladder vs Het Woudhuis. Bord 2 was al gauw Herdersmat. Let op en verdedig met …De7!

Debuut familie Douwes Berg en Bossschool: vader Matthijs teamleider, zoons Yoël en Jimmy aan het bord.

Karel van Delft bij wedstrijd De Bouwhof + De Touwladder versus Het Woudhuis. (foto Petra Kerstjens)

Eerste ronde scholencompetitie
De eerste ronden van de pupillencompetities en de aspirantencompetitie zijn gespeeld.
Uitslagen en informatie staat op de site www.schoolschakenapeldoorn.nl.
De speelschema’s staan ook onder aan deze nieuwsbrief.
Tijdstip is steeds vanaf 18.30 uur tot circa 19.30 uur.
Teams spelen twee partijtjes met kwartier bedenktijd per persoon per partij.
T.o.v. de eerste aankondiging zijn er enkele veranderingen. Houd de site in de gaten.
Zie voor een video van de pupillenwedstrijden 19 november bij De Schakel:
https://www.youtube.com/watch?v=T5C7jfos6X8&t=11s

Er doen zes scholen mee die les krijgen van Schaakacademie Apeldoorn:
Hertog van Gelre, Het Woudhuis, Berg en Bosschool, Sint Victor, De Zevensprong (twee teams) en De
Bouwhof + De Touwladder. Alle teams doen mee bij de pupillen.
De meeste teams hebben een team-app (Whatsapp). Heel handig.

ABKS 2020: Zaterdagmiddag 8 februari 2020 in Veluws College Walterbosch.

Eerder Stappenexamen.

Voorbereiden op Stappenexamens
Eind januari zijn er weer Stappenexamens bij Schaakstad Apeldoorn.
Mogelijk 31 januari, meldt jeugdcoördinator Schaakstad Apeldoorn Andrea Denekamp.
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn kunnen daar ook aan meedoen.

Voorbereiden op Stappenexamen
Je kunt je op diverse manieren zelf voorbereiden op een Stappenexamen:
= Proefexamen maken
= Cdrom Stappenmethode
= Tutor methode (vernieuwde versie Stappenmethode)
= Oefeningen maken op site Vuurboom: https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken
= Werkboekjes Stappenmethode
= Boekjes ‘Lekker schaken’ (Stappenmethode voor volwassenen: ander taalgebruik)
= Chessmatec (kies onderwerpen van bepaalde Stap), www.chessmatec.com
= Demo Tutor methode (zie onder)
Informatie over de Stappenmethode:
= www.stappenmethode.nl/nl
= www.stappenmethode.nl/nl/stap2.php
= www.stappenmethode.nl/nl/antwoorden.php
= www.stappenmethode.nl/nl/diplomas-en-examens.php
Informatie over de Tutor-methode:
= www.stappenmethode.nl/nl/chess-tutor.php
= http://nl.chesstutor.eu

Martin van Dommelen (groen shirt) versus Dries Wedda.

Winstpartij in Apeldoorn en lessen van Fier
Dries Wedda meldt:
In Denksportcentrum Noord vond zaterdag 23 november de wedstrijd MuConsult Apeldoorn 2 tegen
Arnhemse Schaakacademie 1 plaats. Op bord 2 speelde ik met zwart tegen Martin van Dommelen.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2019/11/26/Game22974453.html
Van Dommelen, Martin (2147) - Wedda, Dries (2169)
KNSB 2A (3), 23.11.2019 [Wedda, Dries]
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 d7-d6 3.c2-c3 Pg8-f6 4.Lf1–e2 g7-g6 [4...Pb8-c6 is ook vaak gespeeld. Deze
zet wordt nu gezien als gevaarlijk voor zwart, omdat wit pionnen kan geven voor ontwikkeling. 5.d2d4 c5xd4 (5...Pf6xe4?? verliest een stuk na 6.d4-d5 Pc6-b8 7.Dd1–a4+) 6.c3xd4 Pf6xe4 7.d4-d5 Dd8a5+ 8.Pb1–c3 Pe4xc3 9.b2xc3 Pc6-e5 10.Pf3xe5 Da5xc3+ 11.Lc1–d2 Dc3xe5 12.0–0 De5xd5 13.Ta1–
b1 Wit heeft een gigantische ontwikkelingsvoorsprong gekregen voor de drie geofferde pionnen.]
5.0–0 Lf8-g7 6.Tf1–e1 [6.Le2-b5+ is nu de meest populaire zet.] 6...0–0 7.Le2-f1 Pb8-c6 8.h2-h3 e7e5 9.d2-d4 c5xd4 10.c3xd4 e5xd4 11.Pf3xd4 d6-d5 [11...Pc6xd4 12.Dd1xd4 Tf8-e8 is de meest
gespeelde voortzetting.] 12.e4xd5?! Nu kan zwart met tempo ontwikkelen middels een tussenzet.
[Nauwkeuriger is 12.Pd4xc6 b7xc6 13.e4xd5 Pf6xd5] 12...Pc6xd4 13.Dd1xd4 Pf6xd5 14.Dd4-a4 Dd8b6!? Enerzijds ontmoedigt dit Db3, maar anderzijds staat de dame hier wel iets kwetsbaarder en
ontwikkelt dit niet de loper op c8. 15.Pb1–a3 Lc8-e6 Zwart staat iets makkelijker vanwege de loper
op g7 die druk uitoefent op b2 en zo ervoor zorgt dat wit niet goed kan ontwikkelen. 16.Pa3-c4 Db6c5 17.Pc4-e3 Pd5-b6 [17...Tf8-d8 Hierna kan wit nog steeds niet goed ontwikkelen op de
damevleugel. 18.Pe3xd5 Td8xd5 19.Lc1–e3 Dc5-a5! 20.Da4xa5 Td5xa5 Nu staan de pionnen op a2 en
b2 onder vuur.] 18.Da4-h4 Dc5-d4?! [18...h7-h5! Het is handig om Pg4 uit de stelling te halen.]
19.Dh4-g3?! [19.Pe3-g4! Le6xg4 (19...h7-h5? Dit lijkt nu goed voor zwart te zijn, maar wit heeft nu de
erg sterke zet 20.Te1–e4!! , waarna hij materiaal wint. 20...Dd4xe4 (20...Dd4-d8 21.Lc1–g5 Op de
volgende zet komt Pf6+) 21.Pg4-h6+ Lg7xh6 22.Dh4xe4) 20.Dh4xg4 Dd4xg4 21.h3xg4 Dit staat
ongeveer gelijk.] 19...Tf8-d8?! [19...Dd4-b4 20.Te1–d1 Ta8-d8] 20.Dg3-f3?! [20.Pe3-g4 heeft weer
een concrete pointe via een sterk kwaliteitsoffer: 20...h7-h5 21.Pg4-h6+ Kg8-h7 22.Te1xe6! f7xe6
23.Ph6-f7 Dit biedt goede compensatie voor wit vanwege de verzwakte koningsstelling.] 20...Pb6-

d5?! [20...Dd4-b4 21.Te1–d1 Td8xd1 22.Pe3xd1 Pb6-c4] 21.Pe3-g4 h7-h5 22.Pg4-e3? Wit heeft met
zijn laatste twee zetten tijd verloren, waardoor zwart nu erg goed staat. [22.Pg4-e5! Td8-e8 Zwart
moet de loper van e6 dekken. (22...Lg7xe5? 23.Te1–e4 wint direct het stuk terug.; 22...Ta8-c8?! laat
23.Pe5xg6 toe.) 23.Pe5-c4; 22.Pg4-h6+?? vertrouwde hij eerst op, maar dit verliest materiaal:
22...Kg8-h7 23.Ph6xf7 Le6xf7 24.Df3xf7 Td8-f8 Vanwege de röntgenaanval kan zwart op de volgende
zet op f2 slaan.] 22...Ta8-c8 23.a2-a3 Dd4-f6 24.Df3-e4 Pd5xe3 25.Lc1xe3 Le6-d5 [25...Df6xb2 is ook
een optie.] 26.De4-a4 a7-a6 27.Ta1–d1 [27.b2-b4 geeft de computer nog als mogelijke verdediging,
maar is beslist geen makkelijke zet om te spelen.] 27...Ld5-c6 28.Da4-a5 Td8xd1 29.Te1xd1 Df6xb2
Zwart heeft nu een pion gewonnen en het is voor wit niet makkelijk om spel te creëren. 30.Td1–d8+
[Na 30.Lf1–c4 Lg7-f6 staat zwart een gezonde pion voor.] 30...Tc8xd8 31.Da5xd8+ Kg8-h7 32.Lf1–c4
Db2-b1+ 33.Kg1–h2 Lc6xg2 Zwart wint een tweede pion en wit geeft op.[33...Lc6xg2 34.Kh2xg2
(34.Lc4xf7 Db1–h1+ 35.Kh2-g3 Dh1xh3+ 36.Kg3-f4 Dh3-g4#) 34...Db1–e4+ Zwart wint het stuk direct
terug.] 0–1
Een dag later stond een masterclass van Schaakacademie Apeldoorn op het programma.
In Denksportcentrum Apeldoorn besprak GM Alexandr Fier het thema creativiteit.
Hij deed dit aan de hand van een aantal eigen partijen en een eindspelstudie.
Het was heel inspirerend om een inzicht in zijn manier van denken te krijgen. Zowel bij het aanvallen
als het verdedigen vond hij onverwachte oplossingen in zijn partijen. Daarbij valt op dat hoe goed zijn
rekenvaardigheid is en dat hij ‘out of the box’ denkt.
Tijdens zo’n masterclass doe je allerlei ideeën op. Het is ook heel inspirerend om samen met een IM
of GM partijen en stellingen te bespreken.

Op zoek naar het onverwachte. Creatief Toernooi boekje

GM Alexandr Fier.

Stelling uitspelen.

Eén van de partijen die GM Alexandr Fier besprak. Partij in gameviewer:
Mooiste partij van GM Alexandr Fier

Masterclass Creativiteit GM Alexandr Fier
GM Alexandr Fier gaf de masterclass van Schaakacademie Apeldoorn op zondag 24 november.
Het thema was creativiteit.
Zie voor video: https://www.youtube.com/watch?v=2zQNHW46p8g&feature=youtu.be
Deelnemers aan de masterclass krijgen uitgebreidere documentatie.
Alexander Fier is Braziliaans kampioen van 2018 (https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Fier).
Hij is lid van MuConsult Apeldoorn. In 2018 speelde hij in het GM-toernooi tijdens ‘Schaakweek
Apeldoorn’ (https://schaakweek.nl).
Schaakacademie Apeldoorn organiseert dit seizoen weer twee series van vier Masterclasses.
De masterclasses zijn zondag na een KNSB-ronde in Denksportcentrum Apeldoorn (13 – 16.30 uur).
IM Merijn van Delft stelt het programma samen. Karel van Delft regelt praktische zaken.
Trainingen zijn voor spelers met Elo vanaf 1900. Deelname aan een enkele masterclass kost 40 euro.
Zondag 15 december 2019 is een masterclass met IM Manuel Bosboom over ‘Strategie’.
Site met informatie over de masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Simultaan Sharwan Boedhoe. Video: https://www.youtube.com/watch?v=_KzsIEDjACo&feature=youtu.be

Nabespreking Sharwan en André.

Schaakles senioren in Het Bolwerk: simultaan Sharwan en loperoffer Shirov
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 11e les 20 november 2019
- Simultaan Sharwan en eindstellingen bespreken. Uitslag 4-0 voor Sharwan.
- Partij Merijn van Delft ronde 3 EK clubteams (voor partij: zie Quote aan eind bericht).
- N.a.v. eindspel André (Schaken Overdag) eindspel Topalov – Shirov:
Topalov - Shirov loperoffer (loperoffer ruimte voor koning)
- Bill Wall Chess Traps t/m 10
Lesverslag 12e les 27 november 2019
- Chess Movies: partij 8 en 9 winnende zet
- Schaakverhaal Vuurboom
- Onderlinge partijen, op DGT bord + partij bespreken
- Partij Anneke - André 27nov2019
- London Chess Conference GM Jonathan Rowson
https://londonchessconference.com/what-can-chess-teach-us-about-life

MuConsult Apeldoorn speelt Europese Club Cup
Max Warmerdam meldt:
Op 9 november is een delegatie van MuConsult Apeldoorn afgevaardigd naar Montenegro. We
speelden mee in de sterke Europese Club Cups samen met nog vijf Nederlandse teams. In ons team
speelden op volgorde van bord: Max Warmerdam, Merijn van Delft, Tim Lammens, Tom Meurs,
Freddie van der Elburg en Marcel Boel. Ook de Apeldoorners Roeland Pruijssers en Thomas Beerdsen
waren aanwezig omdat ze uit kwamen voor hun Belgische club. Toen we met het vliegtuig in de stad
Podgorica landden, wachtte ons eerst een busreis langs de mooie natuur van Montenegro voordat
we aankwamen in het dorpje Ulcinj waar het toernooi plaats vond. Eenmaal daar waren we blij
verrast toen het klopte dat alle drank all inclusive was tot tien uur ’s avonds. Bij het vakantie resort
dat aan de zee lag kon er ook regelmatig behalve bij de bar een Apeldoorner gevonden worden in het
binnenzwembad of op het voetbalveld. Er moest alleen ook nog geschaakt worden. Bij de eerste
ronde wachtte ons het sterke Primorsky District met zes Russische Grootmeesters. Marcel Boel werd
de held van de dag toen hij als enige zijn tegenstander op remise wist te houden. Omdat we hadden
verloren mochten we het nu opnemen tegen het ‘zwakke’ Deense team Bronshoj SF. Ondanks een
aantal marathonpartijen won Muconsult Apeldoorn toch vrij overtuigend met een 5-1 score. Door
onze overwinning betekende dit dat we weer tegen een sterk team mochten. Dit was het
Oostenrijkse team Raika Rapid Feffernitz. Ondanks dat ze op elk bord gemiddeld 150 ratingpunten
sterker waren wisten we ze toch te verslaan dankzij overwinningen van Merijn en Freddie. Hierdoor
kon ons toernooi eigenlijk al niet meer stuk. De komende ronde kregen we dus nog een sterk team.
Dit team bleek echter toch te sterk voor ons en ondanks een onverwachte overwinning van Tom
Meurs verloor het team met 2.5-3.5. Het programma werd er echter niet makkelijker op toen we
tegen nog een sterk Zwitsers team werden ingedeeld. Het team Riehen Schachgesellschaft konden
we minder verweer bieden en we verloren zonder enige overwinning met 4.5-1.5. Wat ons op begon
te vallen was dat er veel Nederlandse derby’s waren tijdens het toernooi en zo mochten we dit zelf
ook ondervinden. In de zesde ronde werden we namelijk ingedeeld tegen Kennemer Combinatie
waar we een week eerder ook in de Nederlandse competitie tegen hadden gespeeld. De uitslag bleek
helaas hetzelfde te zijn en we verloren nipt met 2.5-3.5. Nadat we drie keer op rij hadden verloren
mochten we eindelijk weer tegen een zwakker team. In de laatste ronde namen we het op tegen de
Turkse Tatvan Chess Club. Met een enorm ratingoverwicht op de laagste vier borden waren we
duidelijk favoriet, en deze rol wisten we ook te volbrengen. We wonnen met 5-1 en sloten ons
toernooi mooi af. Uiteindelijk eindigden we toevallig op de 38ste plek, wat ook onze startplek was. Na
een mooie week in Montenegro namen we dezelfde bus reis terug naar Podgorica en waren we weer
terug in Nederland. Het was een goed georganiseerd toernooi en de organisatie had ook hun best
gedaan om er wat van te maken door elke dag een blitz toernooi te organiseren en verschillende
feesten te houden.
Sites:
http://chess-results.com/tnr462794.aspx?lan=1
http://sahcg.me/euclubcup

Partij IM Merijn van Delft – IM Peter Schreiner:
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=cbTE2Ir2vh7zU3Oh38imikroFo+zXkv4fCG2y5O
DJyGutZFzZiojWxWfIiehSVR5

Tweede GM norm Thomas Beerdsen en GM toernooi in Israël
IM Thomas Beerdsen zond bovenstaande partij over Europese Club Cup.
Partij met commentaar van Thomas in gameviewer:
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=ItxRMQ/B3+oFh8GMXRkRYUhL4xavBtBjjZm3v
VovZu397hurnXSzuX7GeO0jTwjv
Thomas meldt: de meeste van mijn partijen zijn te volgen via
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-club-cup-2019/1/1/3
Twee van mijn partijen waren niet live, maar die hoeven mijn volgende eventuele tegenstanders ook
niet te zien :-)
Hij meldt verder:
Afgelopen week werd in Ulcinj, Montenegro de 35e Europese Club Cup gehouden. Samen met
Roeland Pruijssers speelde ik mee voor ons Belgische team, Echiquier Mosan. Ons team werd 32e
waar we 34e geplaatst waren, een vrij degelijke score dus. Roeland had een solide toernooi en
scoorde met 4/7 en een TPR van 2560 ongeveer conform zijn rating. Zelf had ik een goed toernooi en
behaalde met een score van 5.5/7 en een TPR van 2617 mijn 2e GM norm. Echter heb je voor de GM
titel 3 (of meer) normen nodig over een totaal aan 27 partijen. Omdat de Club Cup maar 7 rondes
heeft, moet ik deze norm dus eigenlijk compenseren met een 11 rondige norm. Desondanks ben ik
erg blij met mijn prestatie en hoop ik dat ik deze vorm door kan zetten in mijn volgende toernooi.

Thomas Beerdsen vanaf 27 november in een toernooi in Herzlia in Israël
Deelnemers, schema, pairing en uitslagen:
http://chess-results.com/tnr486165.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr486165.aspx?lan=1&art=2&turdet=YES
Via Chess-Results kun je pgn met partijen downloaden
Partijen ronde 1: Partijen ronde 1 Herzlia

MuConsult Apeldoorn 1.

MuConsult Apeldoorn wint derde ronde Meesterklasse van Sas van Gent
MuConsult Apeldoorn de derde ronde in de Meesterklasse 23 november gewonnen van Sas van
Gent. In Denksportcentrum Apeldoorn werd het 6-4. De partijen waren live te volgen via de clubsite.
Partijen in gameviewer: MuConsult - Sas van Gent partijen
Ook drie andere Apeldoornse teams speelden thuis. Zie www.schaakstadapeldoorn.nl.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZlHrU2qbl1Y&feature=youtu.be
Beelden ronde 3 KNSB-competitie Ed van der Meulen: foto's Ed ronde 3
KNSB: https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-23-november-2019

MuConsult Apeldoorn boekt zakelijke overwinning
Stefan Kuipers meldt:
In de derde ronde kwam HWP/Sas van Gent op bezoek, een team waarmee we enkele jaren geleden
nog een flinke strijd hebben gevoerd voor promotie naar de Meesterklasse. Ondanks een
ratingvoordeel op papier, weet je dat het nooit een makkelijke wedstrijd zal zijn. Op vier borden
hadden we een duidelijk ratingoverwicht en daar pakten we drie overwinningen en een remise. Op
alle andere borden gaven we nog maar één nederlaag weg en boekten we eigenlijk een hele zakelijke
overwinning.
De drie overwinningen werden allen met wit geboekt: zelf wist ik op het tweede bord na een
spannende opening verrassend snel spel te creëren tegen de zwakke koning van Adrian Roos. Dat
leverde een pion op en even later, ondanks wat slordig spel van mijn kant, ook de partij. Thomas
Beerdsen had het op bord vier gemakkelijk tegen Hans Groffen. Door een goede voorbereiding in een
listige variant, won hij geforceerd materiaal en heeft hij alleen de laatste twee zetten van de partij
zelf nog even na moeten denken. Tim Lammens speelde op het laatste bord ook een prima partij
tegen Natan Pirard. Hij lokte zijn tegenstander in een Versnelde Draak en gooide er een lastige
sideline tegenaan. Hij kreeg snel een veel betere pionnenstructuur en had meerdere zwaktes om op
te spelen. Dat leverde snel een pion en direct ook de partij op. Net als Thomas, een miniatuurtje!
Het andere grote ratingvoordeel had Alexandr Fier met zwart op het hoogste bord tegen Warre de
Waele. Alexandr probeerde de stelling uit balans te krijgen en offerde een pion voor actief spel. Maar
zijn tegenstander speelde het sterk, pareerde de dreigingen en dwong rond zet veertig remise af
door zetherhaling. Max Warmerdam speelde op bord drie een solide partij met zwart tegen Rein
Verstraeten. Hij kreeg een klein initiatief, probeerde zijn minieme voordeel uit te bouwen, maar
kwam in het toreneindspel niet verder en maakte remise. Ook Merijn van Delft leverde met zwart
een solide partij af tegen hun enige grootmeester Vyacheslav Ikonnikov. Hij kwam comfortabel uit de
opening door zwartveldige lopers te ruilen en na 28 zetten zag Ikonnikov ook geen kansen meer:
remise. Nico Zwirs heeft op bord zes zijn tegenstander Koen Leenhouts veel langer laten zweten voor
het halfje. In het eindspel met goed paard tegen slechte loper speelde hij als enige voor de winst. Na
hier en daar wat kansen gemist te hebben kreeg Koen de stelling onder controle en werd het direct
remise toen de lichte stukken geruild waren. Alexander Kabatianski koos op bord zeven met zwart
tegen Thibaut Maenhout voor een stelling met tegengestelde rokades. Zijn eigen koning was
kwetsbaar, maar hij kreeg actief spel tegen de witte koning. Dat leverde hem een pion en serieus
voordeel op. Na een ongelukkige afwikkeling zag hij geen kansen meer in het eindspel en bood
remise aan. Sjef Rijnaarts speelde met wit tegen Glen de Schampheleire een enerverende partij. In
het middenspel won hij een kleine kwaliteit en had vanaf dat moment het betere van het spel. Na
dameruil kon zwart zijn toren gaan activeren. In combinatie met een vrijpion op de damevleugel leek
Sjef wat van zijn voordeel kwijt te raken. Hij was genoodzaakt een stuk te geven maar had er wel flink
wat pionnen voor. Maar zwart verdedigde beheerst en maakte uiteindelijk remise.
Onze enige nederlaag werd geleden door Arthur van de Oudeweetering, met zwart tegen Helmut
Cardon. Een spannende stelling leverde kansen voor beide spelers op. Uiteindelijk offerde Helmut
een kwaliteit en leek Arthur goed op weg dit succesvol te pareren. Helaas ging hij in tijdnood net de
mist in. Hij probeerde het toreneindspel nog te verdedigen, maar een afgesneden koning en twee
pionnen minder was teveel van het goede.
Een prima 6-4 overwinning, waarmee we onze plek in het linker rijtje verstevigen. De volgende ronde
is op 14 december en spelen we uit tegen LSG IntelliMagic. De regerend landskampioen is ook dit
jaar weer de ratingfavoriet, maar staat na drie rondes op slechts twee punten. We hebben dus een
belangrijke en spannende wedstrijd in het vooruitzicht!

Deelnemers WK Senioren. (foto dr. Mark Livshitz)

GM Yochanan Afek ( foto dr. Mark Livshitz)

Never too old for Chess
Yochanan Afek meldt over het WK Senioren, in het land waar zijn vader is geboren:
The world championships for seniors (open and women 50+ and 65+) were concluded last Saturday
in Bucharest, the capital of Romania. 138 players from 44 federations took part in the open category
for 50 + including 20 GMs and 18 IMs. Winners were: 1. GM Vadim Shishkin (Ukraine) 9 (out of 11) 2.
GM Vladislav Nevednichy (Romania) 8.5 3.GM Ivan Morovic (Chile) 8.5. Favourites GMs Kiril Georgiev
(North Macedonia), Lima Darcy (Brazil), Zurab Sturua (Georgia), Alexander Shabalov (USA) and Mihail
Marin (Romania) were among those sharing the fifth place with 7.5 points each. Dutchman IM Mark
van der Werf scored 6.5 points. He was second in the blitz tournament held on the free day.

21 players from 10 countries, including 7 WGMs, 1 IM and 5 WIMs competed in the 50+ ladies
category. Winner was WGM Elvira Berend (Luxemburg) 8.5, ahead of Russians WGM Tatiana Bogumil
7.5 and WGM Galina Strutinskaia 7.
The older open category for 65+ saw 192 participants from 43 countries 9 of which were GMs and 34
IMs including quite a few living legends. 3 of them shared the top honours with 8.5 points and were
ranked as follows: The new champion is Armenian GM Rafael Vaganian , ahead of GMs Anatoli
Vaisser and Yuri Balashov. Dutchmen IM Nico Schouten scored 5.5 points and Bert Houweling 5.
15 ladies took part in the female 65+ category including 2 WGMs, 4 WIMs and the first lady to be
awarded with the male GM title, the sixth world champion for the years 1962-1978, the legendary
Nona Gaprindashvili (78) who won here another supreme title with 8.5 points, half a point ahead of
Russian WGMs Elena Fatalibekova (72), the daughter of the fourth female world champion Olga
Rubtsova, and Valentina Kozlovskaya (81!) on 8 points each.
Here are the photos of the medallists in all 4 categories courtesy the official photographer of Fide in
the event, Israeli Dr. Mark Livshitz.
https://www.fide.com/news/220?fbclid=IwAR1wCoDw-acvLpGhsQD9UkWMrVKu1haGT8-EU5k4LeZDk4gjmRCuSI2_XI
Nice to end with a video film under the title of our report: Never too old for Chess.
https://www.youtube.com/watch?v=qP7YhHGtCis&fbclid=IwAR30ZatTz1BjYQDSRHUtnef6g6qR1nDeT-Z84jlgxZ6QfspfU7d2XWfHYg
Official website: https://worldseniors2019.com
Full results: http://chess-results.com/tnr464444.aspx?lan=1

Poster over nieuwsbrief voor London Chess Conference. (vertaling Stefan Löffler)

https://londonchessconference.com/girls-in-chess

7th London Chess Conference: Chess and Female Empowerment
De zevende conferentie is 30 november en 1 december 2019.
Centraal thema is ‘chess and female empowerment’. Schaakeducatie en wetenschappelijk onderzoek
naar meerwaarde van schaakles zijn twee van de andere thema’s.
Site: https://londonchessconference.com. Er zijn 120 deelnemers uit 33 landen (50 procent vrouw).
Programma: https://londonchessconference.com/2019-programme
Uit Nederland zijn mensen van Chessity aanwezig. Karel van Delft is betrokken bij workshops
‘Newsletters’ en ‘Role of parents’. Zie http://chesstalent.com/chess-london-confence-2019.
Ook interviewt hij conferentiedeelnemers en maakt hij met IM Etienne Mensch beeldmateriaal.
Zie ook de ChessPlus newsletter. Abonneren is gratis. Er is ook een Nederlandstalige versie, zie
https://chessplus.net/category/news/newsletter
Informatie over de eerste vijf conferenties zie ook video’s op www.chesstalent.com
Er wordt onder meer een nieuw schaaktijdschrift gepresenteerd over pedagogische, didactische en
psychologische thema’s: https://londonchessconference.com/announcing-a-new-chess-journal
GM Jonathan Rowson presenteert zijn boek ‘The Moves that Matter’.

https://chessplus.net

http://www.londonchessclassic.com met onder meer wereldkampioen Magnus Carlsen.

Quote IM Merijn van Delft: ‘Sometimes it is easier to let your opponent do the thinking.’
In ChessBase uitzending 20 november 2019.
Keep it simple, zet stukken op goede velden en denk niet onnodig lang na.
Hij besprak zijn winstpartij tijdens EK clubteams in Montenegro tegen IM Peter Schreiner:
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=cbTE2Ir2vh7zU3Oh38imikroFo+zXkv4fCG2y5O
DJyGutZFzZiojWxWfIiehSVR5
Belangrijk thema: dominant paard.
Meer ChessBase video’s: https://videos.chessbase.com/index

Divers nieuws
-

IM Max Warmerdam in Tata Steel Challengers
GM Roeland Pruijssers in NK rapid
Fat Fritz and Fritz 17
Demis Hassabis on AI’s potential
US Chess Digital Archive is Live
Schoolschaaktoernooi Amersfoort 2020
Schaakgenootschap Zutphen 100 jaar

IM Max Warmerdam in Tata Steel Challengers
www.tatasteelchess.com/news/92/announcement-challengers-tata-steel-chess-tournament-2020.html

GM Roeland Pruijssers in NK rapid
GM Roeland Pruijssers is een van de acht deelnemers aan het NK Rapid in Amstelveen op zondag 1
december. Hij neemt het op tegen ondermeer Jorden van Foreest en Jan Timman. Het NK Rapid
dames vindt tegelijkertijd plaats.
Site www.amstelveenchessmasters.nl/nk-rapid

Fat Fritz and Fritz 17
https://new.uschess.org/news/fat-fritz-fritz-17-review-i

Demis Hassabis on AI’s potential
https://worldin.economist.com/article/17385/edition2020demis-hassabis-predicts-ai-willsupercharge-science?amp=1

US Chess Digital Archive is Live
https://new.uschess.org/news/us-chess-digital-archive-live

Schoolschaaktoernooi Amersfoort 2020
Eerste speeldag 29 januari 2020.
Onderbouw:
https://www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=549
Bovenbouw:
https://www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=548

Schaakgenootschap Zutphen 100 jaar
Klaas Hagendijk meldt:
Alle details kunt u gedurende het jubileumjaar vinden op onze website:
www.schaakgenootschapzutphen.nl
Zet deze data alvast in uw agenda:
Za 21 december 2019 Schaaknacht
Za 22 februari 2020
Torenstadtoernooi
Za 9 mei 2020
Jubileum dag
Zo September 2020
Kroeglopertoernooi
Za 19 december 2020 Schaaknacht

Trainingsmateriaal
-

Minichess.uk
Movie Celebrates Chess Teaching
Via Chessable: Chess Strategy for Club Players
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Minicchess.uk
https://minichess.uk
Richard James beschrijft zijn trainersactiviteiten en trainingsmateriaal

Movie Celebrates Chess Teaching
https://londonchessconference.com/movie-celebrates-chess-teaching
Zie ook: https://www.bbc.com/news/uk-45145339
Shreyas Royal: Child chess prodigy's family can stay in UK

Via Chessable: Chess Strategy for Club Players
Klassieker van IM Herman Grooten
https://www.chessable.com/chess-strategy-for-clubplayers/course/27755/?utm_source=newsletter&utm_medium=chessableemail&utm_campaign=chess-strategy-for-club-players-4&utm_term=grooten

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.

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.

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

Masterclasses
www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Vierde MSA training Engelse Aanval
MSA training 4 voor jeugdspelers vindt plaats op zondagmiddag 22 maart 2020 in Denksportcentrum
Apeldoorn (12.30 – 17.30 uur). MSA staat voor Matches, Simultaan en Analyse.
Thema van de training is de Engelse aanval: 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f3.
Dit is een mooi universeel wapen voor wit tegen het Siciliaans (f3/Le3/Dd2/0-0-0/g4 en aanvallen).
Trainer is IM Merijn van Delft. Hij geeft een inleiding. Daarna spelen duo’s twee rapidpartijen van 30
minuten per persoon tegen elkaar. Na iedere partij volgt commentaar. De training eindigt met een
simultaan. Deelnemers krijgen na afloop documentatie.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft (karel@kvdc.nl).
Vermeld: Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, Stappendiploma, rating.
Meer informatie over MSA: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Kalender en sites
-

-

30 november – 1 december 7th London Chess Conference https://londonchessconference.com
15 december Masterclass IM Manuel Bosboom
10 – 26 januari 2020 Tata Steel Chess 2020 https://www.tatasteelchess.com

16 t/m zondag 19 januari 2020 Tata Steel Chess journalistentoernooi.
22 januari – schoolschaaktoernooi gemeente Ede
29 januari schoolschaaktoernooien gemeente Amersfoort (plus enkele dagen nadien)
www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs?view=tournament&id=548
31 januari 2020 Stappenexamen jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn (datum onder voorbehoud)
8 februari 2020 ABKS http://schoolschakenapeldoorn.nl
22 maart 2020 Vierde MSA training Engelse Aanval Denksportcentrum Apeldoorn

www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
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 4:
zaterdag 14 december 2019
Ronde 5:
zaterdag 1 februari 2020
Ronde 6:
zaterdag 7 maart 2020
Ronde 7:
zaterdag 28 maart 2020
Ronde 8:
zaterdag 18 april 2020
Ronde 9:
zaterdag 16 mei 2020

alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
alle klassen
4e klasse en hoger

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
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

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
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3
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)
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder
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

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

