
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 121 – 23 maart 2020 
 
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. 
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Online jeugdschaaktoernooi Schaakstad Apeldoorn 20 maart. Fotoalbum 20mrt2020  en Verslag Stefan Kuipers 
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   Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen 

 
Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 121  
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 
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PERSBERICHT: UNIEKE APELDOORNSE SAMENWERKING 
 
Apeldoorn, 22 maart 2020 
  
Voor jong en oud is schaken de ideale sport om thuis te beoefenen. Het Apeldoornse schaakleven 
heeft zich als gevolg van de coronacrisis razendsnel naar het internet verplaatst. Het is leuk en 
spannend om aan online toernooitjes mee te doen en voor toeschouwers zijn die toernooitjes ook 
leuk om te volgen. Schaken heeft bovendien als voordeel dat de lessen en trainingen gewoon door 
kunnen gaan, eveneens in online vorm. 
 
Er is inmiddels een unieke Apeldoornse samenwerking ontstaan. Schoolschaken Apeldoorn, 
Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting Schaakweek hebben de handen 
ineengeslagen en gezamenlijk een weekschema met activiteiten ontwikkeld: 
 

Maandag 23 maart 18.45-20.05 uur Apeldoornse Jeugdschaak Arena lichess.org/tournament/WxaomXaN 

 20.00-23.00 uur Schaakstad Online Competitie Alleen voor leden 

Dinsdag 24 maart 19.00-21.00 uur Schaakacademie Apeldoorn Arena lichess.org/tournament/Ufj2Yjd7 

Woensdag 25 maart 20.00-23.00 uur Schaakstad Online Competitie Alleen voor leden 

Donderdag 26 
maart 

19.00-21.00 uur Simultaan IM Thomas Beerdsen lichess.org/simul 

Vrijdag 27 maart 19.00-21.00 uur Apeldoornse Jeugdschaak Arena https://lichess.org/tournament/naiNbd5
B 

 
 
Alle Apeldoornse schoolschakers en jeugdleden van Schaakstad Apeldoorn kunnen op maandag en 
vrijdag meedoen aan de Apeldoornse Jeugdschaak Arena. De reguliere clubavonden voor volwassen 
leden van de schaakclub, op maandag en woensdag, gaan ook door in online vorm. Op donderdag 
geeft de Apeldoornse topschaker Thomas Beerdsen een simultaan voor leden. 
 
Ook als je nog nergens lid van bent, kun je meedoen. Het toernooi op dinsdag van Schaakacademie 
Apeldoorn is open voor iedereen. 
Zie de uitleg hier: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien 
 
Het online schaken slaat aan, getuige dit verslag met foto's: www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog/2020/03/21/apeldoornse-jeugdschaak-arena-groot-succes 
 
Als je interesse hebt in een van de activiteiten, kun je een berichtje sturen aan Merijn van Delft 
(merijn@schaakweek.nl). Dan krijg je een wachtwoord toegestuurd om deel te kunnen nemen of je 
wordt met de juiste persoon in contact gebracht. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Contact: 
Merijn van Delft 
merijn@schaakweek.nl 
+31616032243 (whatsapp) 
 
Websites: 
www.schoolschakenapeldoorn.nl 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd 
www.schaakacademieapeldoorn.nl 
schaakweek.nl 
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Online schaaktoernooien via Lichess en lessen Schaakacademie Apeldoorn 
Schaakacademie Apeldoorn houdt online schaaktoernooien via Lichess. 
Het eerste toernooi is dinsdagavond 24 maart van 19 – 21 uur. 
Klik op de link van het toernooi: https://lichess.org/tournament/Ufj2Yjd7  
Bij wachtwoord vul je in: academie   
Tien minuten bedenktijd per persoon.  
Informatie staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien  
 
Aanmelden bij Lichess  
Klik op de link van het toernooi: https://lichess.org/tournament/Ufj2Yjd7  
In het midden van je scherm is een groene knop. Er zijn twee mogelijkheden:  
1- Op de knop staat ‘Neem deel’:  
Dit betekent dat je al bent ingelogd. Klik op deze knop om mee te doen aan het toernooi.  
Bij wachtwoord vul je in: academie   
2- Op de knop staat ‘Aanmelden’:  
Dit betekent dat je nog niet bent ingelogd. Er zijn weer twee mogelijkheden:  
= Je hebt al een account: vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden.  
Volg nu de instructies bij punt 1.  
= Je hebt nog geen account: klik op Aanmelden en dan Registreren en volg daar de stappen om een 
account aan te maken. Zodra je dat hebt gedaan kun je met je account inloggen en volg je de 
instructies bij punt 1. 
Let op: Voor elk account heb je een apart email adres nodig. 
 
Hoe doe je mee aan een toernooi? 
Je hoeft niet doorlopend mee te doen. Als je ingelogd bent, kun je op de pauze knop drukken. 
De bedenktijd is tien minuten per persoon per partij. 
Als je klaar bent met een partij zie je naast je bord twee knoppen: Terug naar het toernooi en Pauze. 
Na een pauze kun je opnieuw meedoen door op de groene knop Neem deel te klikken.  
Voor een overwinning krijg je twee punten, een remise één punt en een verlies nul punten. Als je 
meerdere partijen achter elkaar wint, kun je bonuspunten verdienen. 
 
 

Online schaaklessen 
Schaakacademie Apeldoorn biedt online schaaklessen aan:  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-schaaktraining  
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Aankondiging online jeugdtoernooien en simultaans Schaakstad Apeldoorn 

Maandag 23 maart - 18.45-20.05 - Apeldoornse Jeugdschaak Arena  
https://lichess.org/tournament/WxaomXaN 
Al gespeeld, via link uitslagen zichtbaar. Wachtwoord: via jeugdleider Schaakstad Apeldoorn 
andreadenekamp@kpnmail.nl of Karel van Delft Schaakacademie Apeldoorn karel@kvdc.nl 

Dinsdag 24 maart - 19.00-21.00 - Schaakacademie Apeldoorn Arena 
https://lichess.org/tournament/Ufj2Yjd7  
Wachtwoord: academie 

Vrijdag 27 maart - 19.00-21.00 - Apeldoornse Jeugdschaak Arena 
https://lichess.org/tournament/naiNbd5B 
Wachtwoord: via jeugdleider Schaakstad Apeldoorn andreadenekamp@kpnmail.nl of Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn karel@kvdc.nl  
 
Steeds 10 minuten per persoon per partij. 
Met alleen de link kun je toernooi volgen, alleen niet deelnemen en geen chat lezen. 
Simultaan IM Thomas Beerdsen: info via Andrea Denekamp en IM Merijn van Delft 
Zie verslag toernooi 20 maart: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/21/apeldoornse-jeugdschaak-arena-groot-succes 

 
Podium 18 maart 2020.  https://lichess.org/tournament/c5esb9h0  62 deelnemers 
 

 
Podium 20 maart 2020. https://lichess.org/tournament/1N0fb5us  82 deelnemers 
 

 
Podium 23 maart 2020  https://lichess.org/tournament/WxaomXaN 69 deelnemers 
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Christopher en Chantal.                             Dani.                                                              Çinar.  

 

Verslag online jeugdtoernooien 18 en 20 maart 2020 
Afgelopen week waren er online twee jeugdschaaktoernooien in Apeldoorn. Ook vandaag nog één. 
De eerste met 62 deelnemers was een initiatief van Chris Doornekamp, coördinator van de 
Apeldoornse schoolschaakcompetitie en schaakleraar van De Regenboog en de KWS. 
De tweede met 82 deelnemers was een initiatief van Andrea Denekamp (jeugdcoördinator) en IM 
Stefan Kuipers van Schaakstad Apeldoorn (speler eerste team). 
De toernooien werden gespeeld via Lichess.org. 
Voor foto’s en verslag: Fotoalbum 20mrt2020  en Verslag Stefan Kuipers 
 
 

 
Tekening voor juf van Hidde. (foto Marijke Weller) 

 

Thuis met schaken bezig zijn als je school dicht is 
De scholen zijn gesloten. De kinderen krijgen online huiswerkopdrachten. Hidde Weller kreeg van zijn 
juf de opdracht: Teken wat je thuis het liefste doet en maak daar een foto van en stuur naar de juf. 
Als er meer kinderen iets creatiefs met schaken doen, publiceren we dat graag. 
Tips om zelf thuis te schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 
Veel links, bijvoorbeeld naar de film ‘Lang leve de koningin’. 
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Schaakclubs langer gesloten 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/03/16/periode-afgelasting-clubactiviteiten-verlengd 
 
 

 
 

Uitgesteld en tips: Schaakschool Het Bolwerk 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl  
 
 

 
 
Partijen op scholen  
Berg en Bosschool: 
De Bouwhof + De Touwladder: 
De Eendracht: 
De Ontdekking: 
De Zevensprong: 
Hertog van Gelre: 
Het Woudhuis:  
Pallas Athene Amersfoort: 
Sint Victor: 

 
Uitgesteld en tips: Schoolschaaklessen 
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl 
 
Als je thuis wilt schaken kan dat online op allerlei manieren. 
Zie bijvoorbeeld: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 
 
Er zijn trainers die online lessen geven, zoals IM Nico Zwirs, IM Stefan Kuipers en Karel van Delft. 
 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert online Lichess-toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn 
organiseert online toernooien.  Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien 
 
Informatie schaaklessen op scholen Schaakacademie Apeldoorn (met didactische informatie):  
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  
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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 ruim 300 didactische werkvormen en psychologische inzichten.. 

 
 

 
  

Uitgesteld en tips: Schaakles senioren in Het Bolwerk 
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl 
De lessen zijn voorlopig uitgesteld.  
 
Algemene informatie: 
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. 
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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 

 

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  

 
 

  
 
IM Nico Zwirs wint New In Chess schoonheidsprijs 6e ronde KNSB 
Elke KNSB ronde wordt de mooiste partij vastgesteld door juryleden GM Hans Ree en IM Herman 
Grooten.  
MuConsult Apeldoorn speler IM Nico Zwirs won dit keer de prijs.  
Teamgenoot IM Merijn van Delft kreeg een eervolle vermelding. 
Verhaal FM Peter Boel met partijbesprekingen en gameviewer: 
https://www.schaken.nl/nieuws/nu-wel-nico-zwirs 
Partijen MuConsult Apeldoorn spelers in Chessbase gameviewer: 
gameviewer partijen Groninger Combinatie - MuConsult Apeldoorn 6e ronde KNSB 
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Stand na 14 ronden (alleen alpha beta tegen alpha beta). Stockfish is alweer hard op weg naar de superfinale. 

 

Stockfish en Leela Chess Zero favoriet in Premier Division van TCEC 17 
Jeroen Noomen meldt: 
 
Inmiddels is de Premier Division van TCEC 17 begonnen, met als grote favorieten Stockfish en Leela 
Chess Zero. Wie in deze coronacrisis graag wat afleiding wil hebben, kan het toernooi live bekijken 
via https://tcec-chess.com/# 
 
Een absoluut briljante partij hebben we al gezien: Stockfish versloeg Houdini met een aantal zeer 
opmerkelijke zetten.  
De partij is becommentarieerd door Matthew Sadler en Natasha Regan, auteurs van het boek Game 
Changer. Hier is de video: https://www.youtube.com/watch?v=kwy4cJ_vXUU&feature=youtu.be  

 
Stockfish 202003092246 (3969) - Houdini 6.03 (3854) [B60] 
TCEC Season 17 - Division P https://tcec-chess.com (5.3), 20.03.2020 
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 d7-d6 3.d2-d4 c5xd4 4.Pf3xd4 Pg8-f6 5.Pb1–c3 Pb8-c6 6.Lc1–g5 Dd8-b6 
7.Pd4-b3 e7-e6 8.Dd1–d2 Lf8-e7 9.0–0–0 0–0 10.Kc1–b1 Tf8-d8 11.Lf1–e2 Db6xf2 12.Th1–f1 Df2-b6 
13.Lg5xf6 g7xf6 14.Dd2-h6 Pc6-e5 15.Td1–d3 Pe5xd3 16.Le2xd3 Le7-f8 17.Dh6xf6 Td8-d7 18.Tf1–f4 
h7-h5 19.Df6-g5+ Lf8-g7 20.Tf4-f1 h5-h4 21.g2-g4 a7-a5 22.a2-a4 Db6-d8 23.Dg5-h5 Lg7-e5 24.g4-g5 
Dd8-f8 25.Tf1–f6 Ta8-b8 26.Tf6-h6 b7-b5 27.a4xb5 Df8-g7 28.g5-g6 Td7-e7 29.Pb3xa5 Lc8-d7 30.Th6-
h7 Dg7-f6 31.g6-g7 Df6-g6 32.Dh5xg6 f7xg6 33.Th7-h8+ Kg8xg7 34.Th8xb8 Le5xh2 35.b5-b6 d6-d5 
36.Tb8-d8 Te7-f7 37.Ld3-e2 d5-d4 38.Pc3-d1 Lh2-g3 39.Le2-g4 Ld7-b5 40.Td8xd4 Lb5-a6 41.c2-c4 Tf7-
f4 42.Lg4-h3 g6-g5 43.Lh3xe6 Tf4-f6 44.Td4-d7+ Kg7-h8 45.Td7-e7 h4-h3 46.Le6xh3 Tf6xb6 47.Pd1–c3 
Lg3-f2 48.Pc3-d5 Tb6-h6 49.Lh3-f5 Lf2-e1 50.b2-b4 Kh8-g8 51.Te7-e6 Th6-h1 1–0 
 

gameviewer Stockfish - Houdini  

 
Uit kostenoverwegingen (ook TCEC wordt door corona geraakt) zijn er een aantal maatregelen 
getroffen: 
* De Premier Division is ingekort van 6x tegen elkaar spelen naar 4x tegen elkaar spelen 
* Om geld te besparen op de huur van de GPU configuratie spelen eerst de alpha beta engines tegen 
elkaar; pas daarna komen de neurale netwerk engines in actie 
* Ook de superfinale zal korter zijn, omdat het speeltempo is verlaagd van 120'+5" naar 90'+5" 
 
 

https://tcec-chess.com/#/
https://www.youtube.com/watch?v=kwy4cJ_vXUU&feature=youtu.be
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=jOT3NU1sEMhOruBeDRd+pBhcC5xMU0C9GRd8ww63cQk8GzStPBrqPTLicnfIdlKn


De deelnemende engines aan de Premier Division zijn: 
1. Stockfish (titelverdediger) 
2. AllieStein (verliezend superfinalist) 
3. Leela Chess Zero 
4. Komodo 
5. Stoofvlees 
6. Houdini 
7. Fire (gepromoveerd) 
8. Komodo MCTS (gepromoveerd) 
9. Scorpio (gepromoveerd) 
10. Ethereal (gepromoveerd) 
 
In tegenstelling tot vorige TCEC's bestaat de Premier Division nu uit 10 engines i.p.v. 8. 

 

 

 
GM Anish Giri in Candidate matches (foto met dank aan Lennart Ootes https://lennartootes.com) 
 

 
 
Quote GM Anish Giri: ‘In Nederland is het schaken straks net zo populair als toiletpapier.’ 
De Volkskrant: www.volkskrant.nl/sport/schaken-wordt-net-zo-populair-als-toiletpapier~bd2cfa7d  
Foto’s Lennart Ootes Fide album:  https://www.flickr.com/photos/fide/albums/72157713105529647 

https://lennartootes.com/
http://www.volkskrant.nl/sport/schaken-wordt-net-zo-populair-als-toiletpapier~bd2cfa7d
https://www.flickr.com/photos/fide/albums/72157713105529647


Divers nieuws  

 
- FIDE Candidates Chess Tournament 2020 
- Eerste gedicht over moderne schaakregels 

 

 

 
 
FIDE Candidates Chess Tournament 2020 
De winnaar van het toernooi mag GM Magnus Carlsen uitdagen om te spelen om de wereldtitel. 
GM Zhaoqin Peng doet in Yekaterinaburg verslag via www.schaaksite.nl 
Het toernooi duurt van 17 maart tot 4 april. 
Partijen kun je volgen via onder meer www.chess24.com en de app Follow Chess. 
Sites:  
https://worldchess.com/news  
https://worldchess.com/tournament/candidates2020/1  
https://www.chess.com/article/view/fide-candidates-tournament-2020 
https://www.uschesschamps.com/2020-tic-candidates  
 

 

 
 

Eerste gedicht over moderne schaakregels 
Scachs d'amor: The poem that first portrayed the modern rules of chess  
https://en.chessbase.com/post/scachs-damor-poem-part-1 

http://www.schaaksite.nl/
http://www.chess24.com/
https://worldchess.com/news
https://worldchess.com/tournament/candidates2020/1
https://www.chess.com/article/view/fide-candidates-tournament-2020
https://www.uschesschamps.com/2020-tic-candidates
https://en.chessbase.com/post/scachs-damor-poem-part-1


Trainingsmateriaal 
 

-  Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Chessity leert vrijblijvend online schaken in drie weken 
- Studies op site Pasman 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Chessable format: Train Your Chess Pattern Recognition 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL  
 

 

 
 

Chessity leert vrijblijvend online schaken in drie weken 
Janton van Apeldoorn meldt: https://www.chessity.com/nl/blog/3133/In-drie-weken-leren-schaken 
 

 

 
Waz. Kudelič, Éduard Francevič 2000 

 

Studies op site Pasman 
Op de site van IM Michael Pasman staat een aantal studies. Bijvoorbeeld:  
http://www.chesspm.com/chesschat/Diagram.aspx?gn=9434&solve=3&fbclid=IwAR2heNtBVDaUhw
siSt2OiXbAld39sIPuifRq_F370mwH5S3KWmjYh-OSdC8 
Site IM Michael Pasman: www.chesspm.com  
Studies kun je ook vinden via: www.yacpdb.org, www.arves.org, www.afekchess.com/studies 

https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL
https://www.chessity.com/nl/blog/3133/In-drie-weken-leren-schaken
http://www.chesspm.com/chesschat/Diagram.aspx?gn=9434&solve=3&fbclid=IwAR2heNtBVDaUhwsiSt2OiXbAld39sIPuifRq_F370mwH5S3KWmjYh-OSdC8
http://www.chesspm.com/chesschat/Diagram.aspx?gn=9434&solve=3&fbclid=IwAR2heNtBVDaUhwsiSt2OiXbAld39sIPuifRq_F370mwH5S3KWmjYh-OSdC8
http://www.chesspm.com/
http://www.yacpdb.org/
http://www.arves.org/
http://www.afekchess.com/studies


 

 
 

Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
nico@zwirs.net 
app: 06-12081142 

mailto:nico@zwirs.net


 

 
 

Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Het boek 'Schaaktalent ontwikkelen' is verkrijgbaar als ebook.  
Het ebook is in pdf-formaat. Je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord: GM Artur Joesoepov. 
Preview: Preview ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Bestelwijze:  
- Maak 6 euro over op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Schaaktalent ontwikkelen’. 
- Stuur een email naar karel@kvdc.nl  
Het ebook wordt als bijlage naar je email adres verzonden. 
 

 

  
 
Ebook Developing Chess Talent 
Het boek Developing Chess Talent is verkrijgbaar als ebook. 
Het is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord GM Artur Joesoepov. 
Het is in pdf-formaat en je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone. 
Zie www.chesstalent.com voor informatie en een video met toelichting van IM Merijn van Delft. 
Het ebook kost 6 euro. Je kunt het via een Paypal-button op de site bestellen. 
Je kunt ook 6 euro overmaken op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Developing 
Chess Talent.’ Stuur een email met emailadres naar karel@kvdc.nl en je krijgt het ebook per email.  

http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl


 

 
 

 
Chessable format: Train Your Chess Pattern Recognition 
Boek van MuConsult Apeldoorn speler IM Arthur van de Oudeweetering is via Chessable uitgebracht. 
Meer info Chessable Train Your Chess Pattern Recognition 
Link Chessable 
 

 

 
 
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken. 
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden. 
 
 

https://www.chessable.com/train-your-chess-pattern-recognition/course/35541/?utm_source=newsletter&utm_medium=chessable-email&utm_campaign=train-your-chess-pattern-recognition-3&utm_term=new-in-chess
https://mail.chessable.com/sendy/w/Bu892YUX892YRvJq763P2VZMSC4A/aFRVymGG763M5HrxurFUWUSQ/wlexJkC05Yl4WkIXK763APxg
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/


Kalender en sites    (achterhaald, groepsbijeenkomsten zijn vanaf 23 maart verboden) 

- 19 april Masterclass IM Max Warmerdam: Initiatief (onder voorbehoud) 
- 25 april MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap  

https://muconsult-rapidtoernooi.blogspot.com  
- 29 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 alle klassen  Uitgesteld 
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 

 

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 

https://muconsult-rapidtoernooi.blogspot.com/
http://www.schaakweek.nl/
https://kroegloperstoernooi.blogspot.com/
https://www.seniorentoernooi.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd/nieuwsbrief-jeugd
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://plus.google.com/+schaakstad
https://twitter.com/Schaakstad
https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/jeugd
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schakenregenboog.nl/
http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.sv-deschakel.nl/
http://www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://www.schaakweek.nl/


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.anishgiri.nl   
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
www.jeugdschaak.nl  
www.probleemblad.nl 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
http://www.schaakweek.nl/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TricksOnlyNL
https://stickchess.com/
https://www.twitch.tv/xamax2000
https://twitter.com/TUUR1
https://www.twitch.tv/monkey_chess
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
https://twitter.com/ApesApeldoorn
https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
https://www.prochessleague.com/
http://chess-links.org/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.jeugdschaak.nl/
http://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 
YACPDB www.yacpdb.org 
IM Michael Pasman: www.chesspm.com 
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com 
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl  
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http://www.chessable.com/
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com/
https://www.chess-site.com/
http://www.firstsaturday.hu/
https://www.4ncl.co.uk/
http://www.chessmatec.com/
https://www.altermanchess.net/---c1qq3
https://www.iccf.com/
http://www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA
https://schachbundesliga.de/
https://www.facebook.com/chessemy
https://karlonline.org/
https://www.deutsche-schachjugend.de/
https://schachtraining.de/
https://chess.mulder.at/
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast
http://www.arves.org/
http://www.yacpdb.org/
http://www.chesspm.com/
http://afekchess.com/
https://pdb.dieschwalbe.de/
http://www.probleemblad.nl/


 
 

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

 
 
 

 
 

www.schoolschakenapeldoorn.nl  
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https://www.schaakengo.nl/
https://www.newinchess.com/
https://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.digitalgametechnology.com/
http://www.schaakboek.nl/
https://www.raindroptime.com/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/


 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
https://lichess.org/blog/XnEFmRAAAB4A7WU7/running-your-chess-club-online 

 

Tientallen Lichess tips  
 
De gratis site www.lichess.org biedt veel mogelijkheden.  
Een account is gratis.  
Per account moet je een ander emailadres gebruiken.  
Hieronder staan diverse tips om er mee om te gaan. 
 

 
 
Je kunt partijen van jezelf en andere spelers vinden via: 
https://lichess.org/@/spelersnaam Klik dan op button ‘partijen’.  
De partijen kun je aanklikken en naspelen.  
Bijvoorbeeld: https://lichess.org/@/meneermandje (IM Thomas Beerdsen) 
Een verzameling partijen kun je als één pgn-bestand exporteren.  

https://lichess.org/blog/XnEFmRAAAB4A7WU7/running-your-chess-club-online
http://www.lichess.org/
https://lichess.org/@/spelersnaam
https://lichess.org/@/meneermandje


 
 
Je partij analyseren door rechtsboven ‘evaluatie’ aan te klikken. 
 

 
 
Openingenverkenner activeren via button linksonder. En bekende partijen met die opening vinden. 
 
Meer feitjes over Lichess-toernooien 

- Toernooien staan alleen op de dag zelf op de site van Lichess aangekondigd 
- Organisatoren kunnen vooraf een toernooi aanmaken en de toernooi-link zelf rond mailen 
- Als je een account hebt, kun je makkelijk vrienden met een account uitdagen 

Een 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.  
Zie ook https://lichess.org/tournament/new 
 
Zie ook Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lichess 
Zie ook handleiding in het Duits: https://perlenvombodensee.de/2020/03/15/vereinsheim-bei-
lichess-wie-geht-das-ein-leitfaden-fuer-den-vorsitzenden/?fbclid=IwAR01udj04MfrZ9yRDpDmQsI-
QZs4rxPsS3jcbo-50qIf9kY2jfBaJ41Q6Nw 

Video uitleg Lichess In het Duits  
Ook informatie hoe je een club aanmeld: via ‘Gemeenschap’ en ‘Team’. 
Zie bijvoorbeeld: https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn  
Verein geschlossen? Wie spiele ich Onlineschach? Ein Tutorial für Einsteiger, Eltern und Kinder 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LtOokG_MARQ&feature=emb_logo  
 
 

 
 
Stikmat. Via je account kun je natuurlijk ook zelf op www.lichess.org spelen.  

http://www.lichess.org/
https://lichess.org/tournament/new
https://lichess.org/tournament/new
https://en.wikipedia.org/wiki/Lichess
https://en.wikipedia.org/wiki/Lichess
https://perlenvombodensee.de/2020/03/15/vereinsheim-bei-lichess-wie-geht-das-ein-leitfaden-fuer-den-vorsitzenden/?fbclid=IwAR01udj04MfrZ9yRDpDmQsI-QZs4rxPsS3jcbo-50qIf9kY2jfBaJ41Q6Nw
https://perlenvombodensee.de/2020/03/15/vereinsheim-bei-lichess-wie-geht-das-ein-leitfaden-fuer-den-vorsitzenden/?fbclid=IwAR01udj04MfrZ9yRDpDmQsI-QZs4rxPsS3jcbo-50qIf9kY2jfBaJ41Q6Nw
https://perlenvombodensee.de/2020/03/15/vereinsheim-bei-lichess-wie-geht-das-ein-leitfaden-fuer-den-vorsitzenden/?fbclid=IwAR01udj04MfrZ9yRDpDmQsI-QZs4rxPsS3jcbo-50qIf9kY2jfBaJ41Q6Nw
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LtOokG_MARQ&feature=emb_logo
http://www.lichess.org/


 
 
Door de vlag. Zwart kan niet meer winnen, maar jaagt wit door de vlag. Omdat wit nog een pion 
heeft, is er theoretisch een helpmat mogelijk. Dus kent het programma niet automatisch remise toe. 
  

 
 
Menu Gereedschap, Bordbewerker:  stellingen opzetten en uitspelen via ‘Ga vanaf hier verder’ 
Zo kun je bijvoorbeeld oefenen met koning + dame versus koning.  
 

 
 
Type www.lichess.org/iets (of /wat anders). Tik op spatiebalk. Spelletje met stukken ontwijken. 

http://www.lichess.org/iets


 
 
Partijen kun je naspelen. Hoe IM Thomas Beerdsen wereldkampioen GM Magnus Carlsen versloeg: 
https://lichess.org/mfkhttB0 
 

 
 
Puzzels oplossen en puzzelrating  
https://lichess.org/training 
 

 
 
Tactische oefeningen op Lichess: https://lichess.org/practice  
 

https://lichess.org/mfkhttB0
https://lichess.org/training
https://lichess.org/practice


 
 
Hoe kun je vrienden worden op Lichess?  
Door elkaar te volgen. Op het duimpje klikken. 
 

 
 
Vriend uitnodigen voor een partij op Lichess.org 
Dat kan als hij online en offline is. 
Tegenstander online 
Menu, gemeenschap, spelers, zoekvenster naam intikken (naam moet bekend zijn), volgend scherm 
rechts boven aanklikken ‘volgen’ en ‘uitdagen partij’. 
Tegenstander offline 
Menu, spelen, speel tegen een vriend, speelwijze selecteren, kopieer link en mail naar vriend, als hij 
op link klikt in zijn mail is partij geaccepteerd en kun je spelen. 
 

 

 
 
Partijen vinden en analyseren: Klik op ‘Profiel’, klik op ‘partijen’, klik op een partij, klik op ‘analyse’ 
en onder bord staan functies als download. 
 

 
 
Studies: https://lichess.org/study  
Bijvoorbeeld openingsvallen: https://lichess.org/study/OcvooNXz   
 

 
   
Video’s: https://lichess.org/video?q= 

https://lichess.org/study
https://lichess.org/study/OcvooNXz
https://lichess.org/video?q


 

 
 
Database Lichess 
https://database.lichess.org 
 
 

 
 
Veel gestelde vragen over Lichess: https://lichess.org/faq 
 
 

  
 
Je kunt allerlei schaakvarianten spelen. 
 

 
 
Oefenen met een bepaalde opening: Gereedschap, Bordbewerker, kies opening en ga verder. 
https://lichess.org/editor/rnbqkbnr/pppp1ppp/8/4p3/4PP2/8/PPPP2PP/RNBQKBNR_b_KQkq_f3_1_2  
 

https://database.lichess.org/
https://lichess.org/faq
https://lichess.org/editor/rnbqkbnr/pppp1ppp/8/4p3/4PP2/8/PPPP2PP/RNBQKBNR_b_KQkq_f3_1_2


 
https://lichess.org/KLEDuUmE/black 

 
Lichess partij versturen 
Na het spelen van een partij via www.lichess.org kun je deze opslaan.  
Je klikt op de analyse button en kan dan een partij als pgn downloaden. 
Je kunt ook de browserregel kopiëren en die naar iemand mailen. 
Dat is erg handig als kinderen op een school onderling competitie spelen via Lichess. 
Ze kunnen de partij dan op een simpele manier opslaan en naar de leraar mailen. 
 

 
 
Als je geen account hebt kun je klikken op button ‘speel tegen een vriend’ 
Je krijgt een code en kunt die mailen naar je vriend.  
 
 

 
 
Lichess.org: 7-piece Syzygy tablebases 
Zeven stukken tablebases, gratis. 
Zie https://lichess.org/blog/W3WeMyQAACQAdfAL/7-piece-syzygy-tablebases-are-complete 
Omtrent integratie van de 7-stukken Syzygy-tablebases in Stockfish 9:  
https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases 
 
 

https://lichess.org/KLEDuUmE/black
http://www.lichess.org/
https://lichess.org/blog/W3WeMyQAACQAdfAL/7-piece-syzygy-tablebases-are-complete
https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases


 
 
YouTube kanaal Lichess.org:  https://www.youtube.com/channel/UCr6RfQga70yMM9-nuzAYTsA 
 

 
 
Blindschaken: Ga naar je account Klik op ‘voorkeuren’, selecteer blindschaken. 
 
 

 
 
Aantal partijen op Lichess presenteren: 
Voorbeeld IM Stefan Kuipers publiceert zijn partijen HZ toernooi 2017: 
https://lichess.org/study/XWFCiSF0 
Via https://www.youtube.com/watch?v=JGOL0TsFhKA&feature=youtu.be kun je procedure vinden 
om partijen te publiceren. Je voegt meerdere chapters toe en kunt dan de url van de study delen. 
Meer informatie hier onder. 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCr6RfQga70yMM9-nuzAYTsA
https://lichess.org/study/XWFCiSF0
https://www.youtube.com/watch?v=JGOL0TsFhKA&feature=youtu.be


 
Lichess Shared Analysis 
 
Als trainer kun je partijen klaarzetten en gespeelde zetten onzichtbaar maken voor je leerlingen. 
Tony Rotella beschrijft de mogelijkheden van de ‘Shared Analysis Tool’ in een video: 
www.youtube.com/watch?v=RW-mLo14370 
Informatie op de site: https://nl.lichess.org/study 
 
Lichess study shared analysis: samen met iemand partij analyseren 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JGOL0TsFhKA&feature=youtu.be (Tony Rotella) 
Tekst: https://lichess.org/blog/V0KrLSkAAMo3hsi4/study-chess-the-lichess-way  
 
Deze samenvatting van Karel van Delft is gebaseerd op een video van Tony Rotella. 
Op site www.lichess.org. 
Study chess, the lichess way. 
Gratis. 
Video: www.youtube.com/watch?v=RW-mLo14370  
Je kunt www.lichess.org op Nederlands zetten. 
 
Onderstaande informatie kun je zelf oefenen via twee accounts op twee servers. 
Bijvoorbeeld karelschaakt via Firefox en SchaakschoolBolwerk via Internet Explorer. 
 
‘Study’ is een analysis tool waarmee je met een ander een partij kunt delen. 
Je doet dit online. Toegang tot internet is genoeg om het te kunnen gebruiken. 
Toegang via www.lichess.org  

- Tab Leren, Study  
- Tab Gereedschap, Analyse  

 
Via Study algemene pagina: 
Onder meer eigen studies en studies van anderen (privé of publiek) 
Klik (rechts boven) op groene button + (new study) 
Je ziet bord met diverse functies zoals openingsboek en Stockfish analysis (rechtsboven, schuiven), 
chatroom 
Klik linksboven op + om iemand uit te nodigen (add contributors: ‘invite to study) 
Je kunt ander Inbox-melding sturen dat je hem uitnodigt.  
Hij moet dan klikken op uitnodiging. 
Ook mogelijk door link te kopiëren en melding via bijv. mail te sturen. 
Na acceptatie door de ander zie je linksboven van beiden een groen icoontje. 
Vooralsnog heeft de ander slechts een ‘oog’: hij is toeschouwer. 
Zelf ben je contributor. Je kunt ander ook contributor maken via instellingen-icoontje rechts er van. 
De analyse blijft bewaard op de site.  
Je kunt meer mensen uitnodigen. 
Je kunt zetten gaan invoeren op je bord. De ander kan dat als contributor ook doen. 
Rechtsonder (streepjes boven elkaar) zie je een menu met diverse opties. 
Rechts staat zettenformulier, als je op rechtsklikt op een zet zie je diverse opties (bijv. commentaar) 
Onder het bord staan diverse iconen, bijvoorbeeld downloaden als pgn of commentaar/chatten. 
Je schrijft bijvoorbeeld ‘kan dat wel?’. Ander schrijft: ‘wat denk je zelf?’ En dat staat dan bij een zet. 
Je kunt ook symbolen toevoegen via icoon onder bord. 
Via ? zie je diverse shortcuts op toetsenbord.  
Shift linkermuis of rechtermuis voor cirkels en pijlen op het bord. Rood en groen. Nogmaals klikken 
en het is weer weg. Alt-shift: blauw. Mogelijk ook geel?  
Aantal dingen worden niet gedeeld, zoals draaien van bord of openingenboek raadplegen. 
 
Chapters, extra functie. 
Vergelijk dit met meerdere partijen in een file of database invoeren. 
Kan in shared analyses en op server. 

http://www.youtube.com/watch?v=RW-mLo14370
https://nl.lichess.org/study
https://www.youtube.com/watch?v=JGOL0TsFhKA&feature=youtu.be
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Je hebt bijv. pgn bij de hand en benoemt een nieuw chapter. 
Klik op ‘add a new chapter’, via schermpje kun je bijv. pgn loaden. 
Dat doe je bijv. door in Fritz een partij te kopiëren en die in het scherm te plakken. 
Zo kun je een aantal partijen als chapter invoeren. De naam van de partij wordt automatisch naam 
van het chapter.  
Varianten, teksten en symbolen worden ook geïmporteerd in het chapter. 
Via de Edit knop kun je ook zelf een stelling opzetten in een chapter. 
Trainer kan partijen tot een bepaalde zet laten zien bij aanmaken chapter via aanklikken van  
‘Conceal next move’ (puzzle mode). Dit in keuzebutton waar staat ‘Reveal all moves at once’. 
Naast Members, Chapters staan drie liggende streepjes: menu. Daar kun je diverse zaken aangeven, 
bijvoorbeeld gebruik computer analyse of openingen explorer. 
Je kunt daar ook naam studie veranderen of wisselen tussen public en private. 
Studies kun je downloaden als pgn, zie icoon onder bord. Als het goed is, staan al je chapters dan in 
de pgn (die je dan bijv. weer in Fritz kunt openen). 
Linksonder bord staat icoontje ‘disconnect to play local moves’: dan ziet ander niet wat je noteert. 
Nog een keer klikken op icoon en wat je doet is weer zichtbaar voor de ander. 
Je eerdere studies kun je vinden via je profielpagina. 
Er is een blog post over studies op de site. 
Je kunt links maken naar je studies en die naar mensen sturen. 
Bij maken chapters kun je openingenboek en Stockfish analyse gebruiken, partijen invoeren met 
annotaties. 
Als leraar kun je via chapters lessen invoeren. 
Je kunt met vrienden chapters reserveren voor gezamenlijke analyses. 
Je kunt ook zelf analyses maken en die publiceren via een chapter. Daarbij kun je eigen 
openingenfiles maken. 
TonyRo kun je mailen met vragen.  
Zie link naar video, daar onder staan allerlei commentaren. 
 

 
 


