Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 120 – 16 maart 2020
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.

Schaakles Hertog van Gelre. Koen versus Loïs.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 120
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 426 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 Voorlopig uitgesteld, behalve online
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
Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur vanaf 6 maart 2020
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Lessen van 10.15-11.45 uur voor gevorderden. Locatie is Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf
uur, waarvan een half uur partijen spelen. Op 4 maart start een serie van acht lessen voor beginners van 9.15-10.45 uur.
De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro, inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
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.
Workshops en lezingen ’t Paardje Made 14 maart ‘schaken en strategisch denken’. De Zeven Pionnen Epe 19 mei.
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

Online schaaktoernooien en lessen Schaakacademie Apeldoorn
Schaakacademie Apeldoorn gaat online schaaktoernooien houden via Lichess.
Ondermeer een toernooi voor leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn.
Informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Er komen ook online lessen.
Informatie staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-schaaktraining

Toernooi Apeldoornse Jeugdschaak Arena 20 maart
Andrea Denekamp meldt dat Schaakstad Apeldoorn vrijdagavond 20 maart een online toernooi voor
Apeldoornse jeugdschakers organiseert via Lichess. Deelname is gratis.
Zie ook: www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/13/alle-clubavonden-in-maart-afgelast
Een pdf met informatie is verspreid onder Apeldoornse jeugdschakers. Onder meer via
contactpersonen van de Apeldoornse schoolschaakcompetitie.
De ongeveer 65 Apeldoornse leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn krijgen de pdf ook. Dat
betreft acht basisscholen, privéleerlingen en schaakschool Het Bolwerk.

Vormgeving www.chessmatec.com is vernieuwd.

Schaakschool Het Bolwerk: Chessvision app en lessen uitgesteld
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
De komende schaaklessen in het Bolwerk zijn uitgesteld. Nader bericht volgt.
Besproken onderwerpen 11 maart
Groep 1
- Chessmatec
- Partij op DGT bord en analyseren
- gameviewer Schaakschool Bolwerk Jessica - Mika 11mrt2020
- Proefexamen Stap 1 C twee bladen
- Tutor 1 spelletje
Groep 2
Niet doorgegaan
Groep 3
- Partij Euwe 3
- Via Moviemaker video scholencompetitie
- Tutor 3 H6 oefeningen
- Bill Wall Chess traps t/m 95
- www.chessvision.ai (app om stelling in scherm om te zetten in Lichess-analyse)
met voorbeeld partij Merijn van Delft – Iozefina Werle)

De Eendracht. Eerste les. Directeur Maurits Peverelli heeft het initiatief tot de lessen genomen.

De Eendracht. Karel van Delft geeft de lessen. De eerste les speelden we onder meer tegen programma ‘Schaken is Cool’.

Sint Victor. Partij 2 uit boek Euwe ‘Meester tegen amateur’. Karel laat de partij zien via programma Fritz. In tien minuten
bespreken we een paar leerzame stellingskenmerken, combinaties en plannetjes. (foto Michel Mosterd)

Sint Victor. Hands and Brains aan eind van de les. Ene partner (brains) noemt een stuk, ander (hands) speelt met dat
stuk. Daarbij mag je bijvoorbeeld zelf kiezen met welk paard je speelt en waar dat stuk heen gaat.

Het Woudhuis. Tegen elkaar spelen via Lichess. Dat kan als je een gratis account hebt. Je kunt elkaars spelersnaam dan
heel makkelijk vinden. Het kan ook via een app op je telefoon.

Berg en Bos. Onderling spelen, oefenen met Chessmatec en bestuderen van ‘Jeugdschaakpagina’ van Jeroen Vuurboom.
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken

Hertog van Gelre. Zelf spelen op borden of via computers.

Hertog van Gelre. Broers Koen en Simon spelen tegen Damian, die hen tips geeft tijdens de partij en hen ook al veel over
Chessmatec heeft uitgelegd.

De Zevensprong. Seth en Donato spelen Raindropchess, www.raindropchess.com (klik op groene button ‘Play online’)

De Zevensprong. Filmpje op site Raindropchess. www.raindropchess.com (klik op blauwe button ‘See in action’)

De Zevensprong. Via Lichess.org Crazyhouse spelen. In plaats van zet doen mag je geslagen stuk van jezelf inplaatsen.

De Bouwhof + De Touwladder. Partij van Daniël en Marvin via gameviewer bespreken. (foto Sanne Meijer)

De Bouwhof + De Touwladder. Stellingen dubbele aanval https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken (foto Sanne Meijer)

De Bouwhof + De Touwladder. Banterblitz. Leraar 1 minuut en geeft uitleg. Iedereen helpt Silvan. (foto Sanne Meijer)

De Eendracht. Oefenen met online.chessmatec.com. Daarmee kun je onderling partijen spelen.

Partijen op scholen
Berg en Bosschool:
gameviewer BB Yoël - Efecan 9mrt2020
De Bouwhof + De Touwladder:
gameviewer BT Silvan - Dani 5mrt2020
gameviewer BT Bas - Sid 12mrt2020
De Eendracht:
gameviewer DE Sam - Giel 13mrt2020
De Ontdekking:
gameviewer Quentin - Karel 12feb2020
De Zevensprong:
gameviewer DZ Christopher - Amar 12mrt2020
Hertog van Gelre:
gameviewer HVG Jolien - Lize 9mrt2020
Het Woudhuis:
gameviewer Het Woudhuis Sten - Alec 9mrt2020
Pallas Athene Amersfoort:
gameviewer PA Jilles, Mart, Teun vs Karel 10mrt2020
Sint Victor:
gameviewer SV Hugo - Emilie 9mrt2020

Schoolschaaklessen: uitstel lessen, zelf thuis Schaakvaria, online trainen, Lichess toernooi
Door maatregelen vanwege het coronavirus worden lessen op scholen uitgesteld. Zeker t/m 6 april.
Deelnemers van acht scholen waar Schaakacademie Apeldoorn lesgeeft, krijgen hier over een mail.
Als je thuis wilt schaken kan dat online op allerlei manieren.
Zie bijvoorbeeld: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Er zijn ook trainers die online lessen geven, zoals bijvoorbeeld IM Nico Zwirs en Karel van Delft.
Schaakacademie Apeldoorn gaat online Lichess-toernooien organiseren. ook Schaakstad Apeldoorn
organiseert een online toernooi. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
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 andere kinderen op een DGT-bord. Dat bord registreert de partijen.
De volgende les bespreken we de partij en krijgen kinderen een print van de partij. Regelmatig
publiceren we de partijen via een gameviewer.
Een lesserie kost 75 euro, inclusief app Chessmatec.
Nieuwe leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’.
Omdat het workshopachtige lessen zijn, kunnen zowel beginners als gevorderden meedoen.
Kinderen kunnen altijd tijdens series instromen.
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 niveaugroepjes. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn

Brief aan leerlingen en ouders naschoolse schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn:

Betreft: Uitstel naschoolse schaaklessen en mogelijkheden zelf te schaken
Apeldoorn, 15 maart 2020
Aan ouders en leerlingen van naschoolse schaaklessen Schaakacademie Apeldoorn, cc schooldirectie
De scholen in Nederland zijn in ieder geval t/m 6 april gesloten wegens het coronavirus.
Dat betekent dat de wekelijkse schaaklessen zijn uitgesteld.
De lesserie blijft uit vijftien lessen bestaan.
Ondertussen kunnen leerlingen thuis zelf met schaken bezig zijn.
Schaakacademie Apeldoorn helpt daar bij.
Chessmatec
Je kunt Chessmatec oefenen via je eigen account.
Je kunt ook online partijen spelen via Chessmatec.
Type online.chessmatec.com en dan gebruikersnaam en wachtwoord.
Schaakvaria
Meer mogelijkheden om zelf met schaken bezig te zijn:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Ideeën via nieuwsbrieven
In de gratis nieuwsbrieven van Schaakacademie Apeldoorn staan veel voorbeelden met foto’s hoe je
zelf met schaken kan bezig zijn. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
Je kunt je via mij abonneren op de nieuwsbrieven. Je kunt de brieven ook via de site lezen.
Lichess online toernooien en simultaans
Schaakacademie Apeldoorn houdt binnenkort snelschaaktoernooien en simultaans op Lichess.
Meer informatie volgt later. Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Lichess online Apeldoorns jeugdtoernooi 20 maart
Vereniging Schaakstad Apeldoorn houdt vrijdagavond 20 maart een online toernooi via Lichess.
Apeldoornse jeugdschakers kunnen daar gratis aan meedoen. Dus ook schoolschakers.
Zie de bijlage voor een pdf met meer informatie.
Vragen?
Als je vragen hebt, kun je me altijd mailen of bellen.
Alle goeds en vriendelijke groet,
Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn
M 06-22226928
@ karel@kvdc.nl
www.schaakacademieapeldoorn.nl
Bijlage: PDF toernooi Apeldoornse Jeugdschaak Arena 20 maart 2020

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling
Het boek ‘Schoolschaken’ bevat veel informatie over schaakdidactiek en werkvormen.
www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt dit jaar in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.
Met update over wetenschap en meer special needs groepen. Naast autisme, dyslexie, hoogbegaafd
en blind nu ook ADHD, depressie, Syndroom van Down en ziekenhuizen.
Daarnaast onder meer een hoofdstuk met meer dan 300 didactische werkvormen en psychologische
inzichten en tips.

IM Merijn van Delft was zaalleider (arbiter) bij Hertog van Gelre. Zus Marijke Weller coördineerde deze avond.

IM Thomas Beerdsen was ook zaalleider bij Hertog van Gelre.

De Zonnewende. Foto van Harmen van der Meulen, teamleider van De Bouwhof + De Touwladder (team rechts).

De Zonnewende. Foto van Xanthine Gerritse, die de avond coördineerde.

De Zonnewende. Foto van Audrey Spoelman, teamleidster van Het Woudhuis (team links)
Spelers begroeten elkaar door schaakstukken tegen elkaar aan te tikken.

Apeldoornse schoolschaakcompetitie ronden 7 en 8
Hertog van Gelre was dinsdagavond 10 maart gastheer voor de Topklasse van de pupillen.
In De Zonnewende speelden tegelijkertijd tien andere teams in de eerste klasse.
De uitslagen en ranglijsten van de scholencompetitie staan op www.schoolschakenapeldoorn.nl
Video pupillen topklasse in Hertog van Gelre 10 maart 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=Gg8iT6cIKYI&feature=youtu.be
De Aspirantencompetitie is uitgesteld. Zie voor meer nieuws www.schoolschakenapeldoorn.nl

IM Nico Zwirs legt partij uit aan talentklasje in De Regenboog. Het grootste talent is overigens: motivatie.

Coördinator scholencompetitie en leraar van het talentklasje Chris Doornekamp deed ook mee met de simultaan.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=LED1luzfscE&feature=youtu.be

Notatieformulier Erik Heynneman

Fortschaak
Chris Doornekamp:
Elke speler krijgt dubbel aantal stukken, behalve de koning. Spelers mogen zelf een fantasie
opstelling maken op de rijen 1 t/m 4 (wit) en 5 t/m 8 (zwart), zonder dat van elkaar te zien.
Andere variant is strategoschaak.
Kies aantal punten dat je mag opzetten op bord. Bijvoorbeeld 25 punten.
Elke speler mag zelf bepalen welke stukken die op het bord zet, als het maar optelt tot 25. Je ziet
vooraf elkaars opstelling niet.
Stukken mogen worden geplaatst op eerste 4 rijen.

Leerzame masterclass en simultaan op De Regenboog van IM Nico Zwirs
Dit schaakseizoen komt een dozijn heel gemotiveerde schoolschakers tien keer op vrijdagavond
bijeen om samen gezellig te schaken met schaakleraar Chris Doornekamp. Het talentklasje is
afkomstig van basisscholen De Regenboog, De Korenaar, Eben Haëzer en De Schakel. De kinderen
hebben ongeveer niveau Stap 3. De trainingen zijn meestal van 18.45 – 20 uur. De training bestaat uit
diverse onderdelen als partijquizen, spelletjes als duoschaak en ze spelen ook onderling partijen.
Bij duoschaak spelen twee partners om de beurt een zet zonder dat ze mogen overleggen.
IM (internationaal meester) Nico Zwirs was vrijdag 13 maart gasttrainer in De Regenboog. Hij gaf
uitleg over het belang van het centrum. Hij toonde een partij die hij in het Tata Steel toernooi had
gespeeld tegen IM Fred Slingerland: gameviewer Nico Zwirs - Fred Slingerland Tata Qualifiers 2020
Daarna gaf Nico Zwirs een simultaan.

Erik vs Nico.

Heynneman, Erik - IM Zwirs, Nico
13.03.2020 [analyse Nico Zwirs]
1.d2-d4 Erik begint met 1.d4, een pionzet in het centrum. 1.d4 beter is dan 1.e4 volgens Erik, omdat
de pion verdedigd staat door de dame. Een argument wat ik voor het eerst hoorde van Nigel Short!
1...c7-c5 2.e2-e3 c5xd4 3.e3xd4 d7-d5 Via een zetverwisseling zijn we uitgekomen in een Caro-Kann
stelling, die zelfs meermaals door Magnus Carlsen is gespeeld. 4.Lf1–b5+ [4.c2-c4 Dit is mijn favoriete
zet in deze stelling. De naam is de Panov Caro-Kann. Afgelopen jaar heb ik voor Chessbase een
openingsrepertoire opgenomen met deze opening. Die moet overigens nog wel uitkomen.] 4...Pb8c6 5.Pb1–c3 Pg8-f6 6.Pg1–f3 Lc8-g4 7.h2-h3 Na een aantal Ontwikkelingszetten maakt Erik alvast een
gaatje voor zijn koning voordat hij gaat rokeren! 7...Lg4-h5 8.0–0 En de rokade 8...e7-e6 9.Lc1–g5
Lf8-e7 10.Tf1–e1 0–0 Tot zo ver heeft Erik erg goed gespeeld. Al zijn stukken goed ontwikkeld, maar
zo gemeen als ik ben had ik hier een kleine truc in de stelling gebracht. 11.Dd1–d3? Erik zag het niet
11...Lh5xf3 De loper kan het paard slaan. Als de dame terug slaat is de pion op d4 niet meer gedekt
12.Dd3xf3 [12.g2xf3 Terug slaan met de pion is ook geen pretje. De pionstructuur voor de witte
koning is kapot geslagen. Toch was het wel beter, want de gespeelde zet verloor een pion.]
12...Pc6xd4 13.Df3-f4 Helaas net het verkeerde veld. Dit laat een dubbele aanval toe. 13...Pd4xc2
14.Ta1–d1 Pc2xe1 15.Td1xe1 Pf6-h5 16.Df4-f3 Le7xg5 17.Df3xh5 Lg5-d2 Ondertussen staat Erik
redelijk wat materiaal achter. Zijn stukken functioneren nog wel erg goed en harmonieus. Daarom
probeert hij mij even te testen met een mat in 1. Slimme keuze! Altijd blijven spelen voor de winst.
18.Lb5-d3! g7-g6! Helaas voor Erik zag ik de mat ook... 19.Dh5-e2 Ld2xe1 20.De2xe1 Ta8-c8 21.Pc3b5 Dd8-g5 22.De1–e3 Dg5xe3 23.f2xe3 Tc8-c1+ 24.Kg1–f2 a7-a6 25.Pb5-d4 Tf8-c8 26.Pd4-e2 Tc1–d1
27.Pe2-f4 g6-g5 28.Kf2-e2 g5xf4 29.Ke2xd1 f4xe3 30.Kd1–e2 d5-d4 31.h3-h4 Erik had al een lange
tijd goed verdedigd met materiaal minder. Als laatste die bezig was en nog een lang eindspel voor de
boeg leek me een remise aanbod op z'n plaats, wat Erik blij aannam. ½–½
Partij in gameviewer:
gameviewer simultaan De Regenboog Erik Heynneman - IM Nico Zwirs 13 maart 2020

Uitzending RTV Apeldoorn: https://www.youtube.com/watch?v=Fv3GBiPCu7o

Simultaan door Sharwan.

Schaakles senioren in Het Bolwerk: Leren van Euwe en taart
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
Meedoen kan op ieder moment.
De komende lessen zijn niet eerder dan woensdag 8 april.

Lesverslag 10e les tweede semester 11 maart 2020 gevorderden
- Rondvraag: André taart vanwege verjaardag
- Chess Movies: partij 18 en 19 winnende zet
- Simultaan Sharwan en André op DGT bord, + partij bespreken
- gameviewer senioren Bolwerk simultaan Sharwan - André 11mrt2020
- Partij Euwe 2
- Bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn – Max Euwe live op site Schaakstad Apeldoorn
- www.chessvision.ai app om diagram op site om te zetten in analysebord Lichess

Impressies derde MSA-training.

Uitgangsstelling Engelse Aanval.

Uitgesteld: Vierde MSA training Engelse Aanval met IM Nico Zwirs
De vierde MSA training van 22 maart is uitgesteld.
Tot dusver zijn er negen aanmeldingen.
Informatie over de opzet van de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining

Masterclass met GM Zhaoqin Peng in Denksportcentrum Apeldoorn.

Masterclass GM Zhaoqin Peng: winstplan gebaseerd op pionstructuur
In Denksportcentrum Apeldoorn gaf GM Zhaoqin Peng zondag 8 maart een masterclass van
Schaakacademie Apeldoorn. Het thema was pionstructuren.
Deelnemers kregen vooraf negen stellingen om te bestuderen.
De pionstructuur is het skelet van een schaakstelling. Het is een belangrijke factor bij het bepalen van
een winstplan. Aspecten zijn onder meer bezetten van het centrum, ruimte en open lijnen.
De deelnemers speelden snelschaakpartijtjes op basis van de bestudeerde stellingen. Daarna werden
de snelschaakpartijtjes met Peng geanalyseerd.
Peng heeft een database aangelegd van partijen met thematische pionstructuren.

Zelfstudie pionstructuren
Links naar artikelen in het Nederlands over pionstructuren:
http://schaken-brabo.blogspot.com/2017/07/pionstructuren.html
https://schaken-brabo.blogspot.com/2018/08/pionstructuren-deel-2.html?m=0
Links naar sites met artikelen in het Engels over pionstructuren:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawn_structure
https://simplifychess.com/pawn-structures/complete-guide-chess-pawn-structures/index.html
https://thechessworld.com/articles/endgame/7-basic-pawn-structure-you-must-know
https://www.chess.com/article/view/learning-basic-pawn-structures
https://www.chess.com/article/view/learning-pawn-structure-for-chess-players-under-2000

Video Pawn Structures Explained by GM Yasser Seirawan:
https://www.youtube.com/watch?v=O2YN73eCfhc

Uitgesteld: Masterclasses Schaakacademie Apeldoorn voorjaar 2020
Dit voorjaar heeft Schaakacademie Apeldoorn vier masterclasses gepland op zondagen van 13 –
16.30 uur (half uur pauze) in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.
Drie geplande masterclasses zijn uitgesteld tot onbepaalde datums.
IM Merijn van Delft coördineert de inhoud van het programma, Karel van Delft de organisatie.
Contact: Karel van Delft: karel@kvdc.nl
Informatie over de masterclasses: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses

Schaakstad Apeldoorn, Denksportcentrum Apeldoorn en KNSB over Coronavirus
Schaakstad Apeldoorn heeft alle activiteiten stilgelegd.
Zie https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/13/alle-clubavonden-in-maartafgelast/#communicatie
In Denksportcentrum Apeldoorn hangen posters met de onderstaande tekst over het Coronavirus.
Inmiddels is het centrum voorlopig gesloten.
Preventie Coronavirus
De maatregelen die je kunt nemen om de kans op besmetting met het Coronavirus te verminderen
zijn hetzelfde als voor een "normaal" griepvirus.

De belangrijkste maatregelen zijn:









Vermijdt lichamelijk contact. Geen handen schudden.
Was regelmatig je handen met zeep;
Als je moet hoesten of niezen, doe dat dan in je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes;
Houd je weerstand op peil door gezond te eten en regelmatig te bewegen;
Ventileer je huis dagelijks;
Maak in je huis de voorwerpen die regelmatig door mensen worden aangeraakt, zoals
deurklinken, regelmatig schoon.
Was je handen na het kaarten.

KNSB over Coronavirus
Koos Stolk meldt:
Aan de contactpersonen van toernooien/evenementen op de schaakkalender
In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB alle activiteiten
tot en met 31 maart afgelast.
Wij hebben de regionale bonden gevraagd hun competities en toernooien ook tot en met 31 maart
af te gelasten.
Uw toernooi staat op de kalender tussen nu en 31 maart, ook u vragen we deze activiteit te
annuleren of uit te stellen.
De kans bestaat dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven.
Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak
in te perken dan wel te vertragen. De KNSB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en
andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNSB zich
adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Wij zullen u daar dan over informeren.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Koos Stolk,
medewerker Competitie en Evenementen

Links Max Euwe, rechts MuConsult Apeldoorn.

Video-impressie https://www.youtube.com/watch?v=A1M5HYF4Wqc&feature=youtu.be

De partijen waren live te volgen via de site van Schaakstad Apeldoorn.

Bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn – Max Euwe 4-0
De bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn - Max Euwe werd woensdagavond 11 maart gespeeld in
Denksportcentrum Noord. De Apeldoorners wonnen met 4-0. Het Apeldoornse team bestond uit GM
Roeland Pruijssers, IM Nico Zwirs, IM Thomas Beerdsen en IM Stefan Kuipers.
Partijen waren online te volgen via www.schaakstad-apeldoorn.nl
Video impressie: https://www.youtube.com/watch?v=A1M5HYF4Wqc&feature=youtu.be
Foto’s: Bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn - Max Euwe van Ed van der Meulen
Partijen: gameviewer bekerwedstrijd MuConsult Apeldoorn - Max Euwe 11mrt2020
Wedstrijdverslag Stefan Kuipers:
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/12/muconsult-apeldoorn-behoudt-perfecte-score
KNSB: https://www.schaken.nl/competitie/knsb-beker

MuConsult Apeldoorn verslaat Groninger Combinatie in Meesterklasse
Een prachtig verslag van IM Arthur van de Oudeweetering:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/11/muconsult-voert-de-spanning-op
Partijen in gameviewer:
Gameviewer Groninger Combinatie - MuConsult Apeldoorn 4-6 Meesterklasse 7 maart 2020
Koos Stolk van de KNSB meldt: De resultaten van de afgelopen ronde kunt u hier ophalen:
https://www.schaken.nl/nieuws/knsb-competitie-speelronde-7-maart-2020

Via knop ‘Analyse’ in Lichess kun je onder meer een openingsboek en toppartijen met een opening zien.

https://lichess.org/HzJPr24a2Jxx

Quote: Kijken, Denken, Doen
Als je niet kijkt, zie je niets.
Op de site www.lichess.org kun je gratis een account aanmaken. Je kunt dan voor een rating spelen
en makkelijk vrienden met een account uitdagen voor een partij.
Ook slaat Lichess automatisch je partijen op. Die kun je downloaden als pgn en met Lichess
analyseren.
Klik op de button ‘analyse’ om te analyseren en naar een nieuw scherm te gaan waar je ook een pgnbestand kunt downloaden.
In bovenstaand fragment was de witspeler zo druk met promotie van een pion, dat hij niet op een
matnet lette.
Vuistregel GSSAP: Kijk voordat je een zet doet naar Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende zet, Plan.

Divers nieuws
-

FIDE Candidates Chess Tournament 2020: All The Info
NK Snelschaken voor clubteams uitgesteld
OSBO Jeugd Club Competitie uitgesteld vanwege Coronavirus
NK Senioren en Veteranen
So you want to be a chess writer
Bijzonder schaakbord te koop

FIDE Candidates Chess Tournament 2020: All The Info
https://www.chess.com/article/view/fide-candidates-tournament-2020
De winnaar van het toernooi mag GM Magnus Carlsen uitdagen om te spelen om de wereldtitel.
GM Zhaoqin Peng doet in Jekaterinaburg verslag via www.schaaksite.nl
Partijen kun je volgen via onder meer www.chess24.com en de app Follow Chess.

NK Snelschaken voor clubteams uitgesteld
Het NK snelschaken voor clubteams (zie teamblitz.nl) gaat op 21 maart 2020 niet door. De
organisatie heeft een risicoanalyse gemaakt in verband met het coronavirus (COVID-19) en besloten
dat het verstandig is om het evenement te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.
Het belooft een geweldig evenement te worden met een prachtig deelnemersveld, maar dat zal dus
helaas nog even moeten wachten. Als kleine organisatie (Stichting SchaakWeek in samenwerking met
Schaakclub VAS) zijn we prima in staat iets moois neer te zetten, maar zijn we kwetsbaar in
uitzonderlijke situaties.
We willen te allen tijde professioneel blijven handelen en geen onnodige risico's nemen. We willen
deze beslissing ook niet halfslachtig nemen, vandaar dat we dit tijdig aankondigen, zodat iedereen
weet waar hij of zij aan toe is. De teams die zich reeds hebben ingeschreven, krijgen vanzelfsprekend
hun inschrijfgeld terug en zijn te zijner tijd uiteraard meer dan welkom om opnieuw in te schrijven.
Namens het organisatieteam,
Merijn van Delft
Contact: merijnvandelft@gmail.com

OSBO Jeugd Club Competitie uitgesteld vanwege Coronavirus
JCC Coordinator OSBO Lars Dam meldt:
Beste allen,
Voor een ieder die het nog niet ter oren is gekomen.
Vanwege het Covid-19 virus heeft het organiserend comité en de OSBO in gezamenlijkheid besloten
om de JCC (C en E) van 14 maart uit te stellen naar 9 mei.
Voor actuele informatie over het Covid-19 virus kunt u de website van het RIVM en of GGD
raadplegen.
Voor actuele informatie over de JCC kijkt u op https://osbo.nl/jeugd/jcomp.htm
Voor actuele informatie over de JCC op 11 april 2020 en 9 mei 2020 kijkt u op
https://www.arnhemseschaakacademie.nl/jeugdclubcompetitie

NK Senioren en Veteranen
Dieren 11 – 17 juli.
https://www.seniorentoernooi.nl

So you want to be a chess writer
Over schrijven en streamen. Artikel van WIM Dr. Alexey Root, voormalig Amerikaans
dameskampioen en auteur van schaakleerboeken.
https://en.chessbase.com/post/so-you-want-to-be-a-chess-writer

Bijzonder schaakbord te koop
Ellen Peeters biedt een bijzonder schaakspel aan. Vraagprijs 75 euro. Bord kan niet verzonden
worden, maar wel opgehaald in Terheijden (bij Breda). Mail: ellen_peeters4@hotmail.com

Trainingsmateriaal
-

Online trainingen IM Nico Zwirs
Online schaaktoernooi organiseren op Lichess.org
Chessity leert vrijblijvend online schaken in drie weken
PGN Viewers
Schaakles voor beginners door Jasper Dekker via YouTube
Fee Courses Chessable
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

ONLINE SCHOOLSCHAAKLES
Nu iedereen de komende tijd verplicht thuis zit, is het de uitdaging om alle kinderen op een zinvolle
manier bezig te houden. Schaken heeft als denksport het enorme voordeel dat het volledig online
beoefend kan worden. Zowel leren, oefenen als spelen.
Zwirs Chess Coaching biedt aan:
Online schoolschaakles in groepjes, 60 min
Via Zoom een 15-30 minuten les
Via Lichess een simultaan door de lesgever
Via Lichess onderling toernooitje
Huiswerkopdrachten
Kosten: 5 euro per kind per les
Lessen worden gegeven door IM Nico Zwirs. Hij heeft veel ervaring met online les geven. Van eind
2017 t/m begin 2019 heeft hij duizenden reken uitlegvideo’s gemaakt voor Junior Einstein
(www.junioreinstein.nl). Daarna ging hij over tot zijn grote passie. Lesgeven over schaken.
Contact:
Nico Zwirs
nico@zwirs.net
06-12081142
Zwirs Chess Coaching

Online trainingen IM Nico Zwirs
Internationaal Meester Nico Zwirs speelt in het eerste team van MuConsult Apeldoorn.
Hij is een ervaren trainer, die samenwerkt met Schaakacademie Apeldoorn.

Zie site wereldschaakbond FIDE: https://ratings.fide.com/profile/1036432

Online schaaktoernooi organiseren op Lichess.org
Op de gratis schaakserver Lichess.org kun je online schaaktoernooien organiseren.
Ga naar www.lichess.org. In het menu kies je voor Spelen, Toernooien. Dan klik je op de groene
button ‘Start een nieuw toernooi’. Onder aan het invulformulier staan diverse zaken uitgelegd.
https://lichess.org/tournament/new
Zie ook Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lichess

Zie ook Beschrijving toernooi organiseren Perlen vom Bodensee

Chessity leert vrijblijvend online schaken in drie weken
Anton van Apeldoorn meldt:
Chessity geeft een vrijblijvend remote thuisworkshop.
Kinderen die thuis zitten kunnen zo begeleid leren schaken.
Over drie weken als ze weer naar school kunnen (dat hopen we dan maar), kunnen ze met vrienden
gaan schaken of deelnemen aan bijvoorbeeld schoolschaaklessen.
https://www.chessity.com/nl/blog/3133/In-drie-weken-leren-schaken

Lichess.org

www.chesstempo.com

PGN bestand inlezen in Chesstempo
www.chesstempo.com
https://chesstempo.com/pgn-viewer
Menu – Bron – PGN viewer
Klik op pijltje naast ‘Laden’ (oranje button) en selecteer op je bureaublad een pgn-bestand
Klik dan op ‘Laden’ en je ziet de partij in je scherm.
PGN bestand als bijlage bij email
Via rechtsklik met muis pgn-bestand op bureaublad zetten

PGN Viewers
PGN is een format om digitaal schaakpartijen op te slaan.
Als je een pgn-bestand hebt kun je dat bijvoorbeeld inlezen in programma’s als Fritz of Chessbase.
Als je geen programma hebt, kun je met je muis op een pgn-bestand rechtsklikken en het openen
met ‘Kladblok’.
In www.chesstempo.com kun je pgn-bestanden inlezen.
Via de site van Schaakstad Apeldoorn (www.schaakstad-apeldoorn.nl) vind je ook een oplossing.
Voorzitter en webmaster Ed van der Meulen meldt:
Op de site van Schaakstad Apeldoorn is er het analysebord van lichess (menu: Schaken,
Analysebord), met links naar vergelijkbare borden/viewers op 365chess.com en chess.com:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken/lichess-analysebord
Onder het bord kun je een FEN-notatie of de inhoud van een pgn plakken.
De Inhoud van een pgn vind je door te rechtsklikken op het bestand en dat te openen met Kladblok.
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Portable_Game_Notation

Schaakles voor beginners door Jasper Dekker via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=NiMomLZq2Bw&app=desktop

Fee Courses Chessable
Bij Chessable kun je gratis cursussen volgen. Na drie houdt dat echter op.
Geert van der Velde antwoordt desgevraagd: Als je een van je 3 gratis courses archiveert kun je i.p.v.
de gearchiveerde course weer een nieuwe studeren.
Maar, het klopt inderdaad dat je met een gewone account niet meer dan 3 courses tegelijk kan
studeren tenzij je met je rubies extra course slots koopt in de ruby store.
De beste link om mensen te verwijzen naar alle gratis courses is deze:
https://www.chessable.com/courses/all/all/free

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.

Kalender en sites
-

19 april Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief (onder voorbehoud)
25 april MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap
https://muconsult-rapidtoernooi.blogspot.com
9 april Het Bolwerk jaarlijks toernooi voor wijken Het Woudhuis en Osseveld
17 mei Masterclass IM Merijn van Delft: Positionele offers (onder voorbehoud)
4-14 juni Schaakweek Apeldoorn 2020 Denksportcentrum Noord www.schaakweek.nl
14 juni Apeldoorns Kroegloperstoernooi https://kroegloperstoernooi.blogspot.com
11 – 17 juli NK Senioren en Veteranen Dieren https://www.seniorentoernooi.nl
20 juli - 30 juli UpcoPAY Open NK Dieren

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
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-2020.html

Speeldata KNSB - competitie 2019-2020
Ronde 7:
zaterdag 28 maart 2020
Ronde 8:
zaterdag 18 april 2020
Ronde 9:
zaterdag 16 mei 2020

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 jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd
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
Open NK G voor speciale doelgroepen
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
Schaakweek www.schaakweek.nl
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl
IM 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
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com
IM Max Warmerdam
https://www.twitch.tv/xamax2000
IM Arthur van de Oudeweetering
Twitter https://twitter.com/TUUR1
GM Roeland Pruijssers
Twitch-kanaal https://www.twitch.tv/monkey_chess
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
www.chessity.com
www.teamblitz.nl (NK snelschaken clubteams)
Engels
www.chess24.com
www.chess.com, www.chess.com/tv
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
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk
Chessmatec: www.chessmatec.com en https://www.altermanchess.net/---c1qq3
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com
Antonio Radic (Agadmator): www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
Kanaal ChessTalk: https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA
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
Spanje
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine)
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine)
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 (tweedehands)
https://www.raindroptime.com

