Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 123 – 5 april 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.

Simultaan IM Max Warmerdam
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Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen
Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 123
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. Daar staat ook een bestand met inhoudsopgaven.
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 429 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

Weekschema online Lichess toernooien
Schoolschaken Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting
Schaakweek hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk een weekschema met activiteiten
ontwikkeld. Zie hier onder. Het staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Voor wachtwoorden kun je contact opnemen met Andrea Denekamp, Chris Doornekamp, Merijn van
Delft, Stefan Kuipers en Karel van Delft. Via wachtwoorden houden we ‘vervelende types’ buiten.
Tijd

Event

Speeltempo Link

Doelgroep

18.45-20.05
uur

Apeldoornse Jeugdschaak
Arena

10+0

Apeldoornse jeugd

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online Competitie

30+5

Dinsdag
7 april

19.00-20.30
uur

Schaakacademie Apeldoorn
Arena

5+0

lichess.org/tournament/
phBV2lmk

Alle Apeldoorners

Woensdag
8 april

18.45-19.45
uur

Apeldoornse Jeugdschaak
Arena

10+0

lichess.org/tournament/
145y393H

Apeldoornse jeugd t/m
groep 6

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online Competitie

30+5

MuConsult Simultaan met
IM Thomas Beerdsen

30+30

Jeugd interland tegen Slovenie

10+5

Maandag
6 april

Donderdag 9 19.00-21.00
april
uur
19.00-20.00
uur
Vrijdag
10 april
Zaterdag
11 april

lichess.org/tournament/
IhwjzdWb

Clubleden

Clubleden
lichess.org/simul

Op uitnodiging

Schaakstad Jeugd Competitie
19:00-20.30
uur

Schaakstad Apeldoorn Arena

Alle Apeldoorners

Clubleden
5+0

Toernooi 31 maart https://lichess.org/tournament/mexPxrnK 13 deelnemers.

lichess.org/tournament/
T3WHI47V

Alle Apeldoorners

Online schaaktoernooien via Lichess en lessen Schaakacademie Apeldoorn
Schaakacademie Apeldoorn houdt online schaaktoernooien via Lichess.
Het tweede toernooi was dinsdagavond 31 maart. Bedenktijd vijf minuten. Er waren 13 deelnemers.
Mogelijk doordat er een Corona-persconferentie van premier Rutte was. Ook stond het niet in de
Schoolcompetitie app.
Het volgende Schaakacademie Apeldoorn Arena toernooi is dinsdag 7 april van 19-20.30 uur.
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen.
Klik op de link van het toernooi: https://lichess.org/tournament/phBV2lmk
Wachtwoord: academie
Informatie staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Daar staat ook informatie over hoe je je bij Lichess aanmeldt.
Online schaaklessen
Schaakacademie Apeldoorn biedt online schaaklessen aan:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-schaaktraining

30 maart 69 deelnemers https://lichess.org/tournament/M2NA7W9C

1 april 41 deelnemers https://lichess.org/tournament/YIqpXfgI

4 april 50 deelnemers https://lichess.org/tournament/G1lERySf

Verslag online toernooien Apeldoornse Arena
Er waren afgelopen week weer verschillende toernooien. Hier boven een impressie.
Via de links kun je terugkijken en partijen naspelen.
Het viel Hidde en Karel op dat bij Lichess-toernooien soms spelers snel opgeven als ze achter staan.
Ze kunnen dan meer partijen spelen. Het gaat niet om je winstpercentage, maar om hoeveel punten
je scoort. Als je meer punten scoort, kom je hoger. Ook al verlies je veel partijen.
IM Stefan Kuipers doet verslag van online activiteiten op site van Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/04/05/schaakstad-online-weekoverzicht
Persbericht van Bert Baas van Schaakstad Apeldoorn:
Online schaken
APELDOORN - Schaakstad Apeldoorn biedt op maandag- en/of woensdagavond de gelegenheid
om online te schaken. Behalve clubschakers kunnen ook huisschakers en ouders van jeugdleden
meedoen. Per avond is het mogelijk om een of twee rapidpartijen te spelen. Het speeltempo is 30
minuten per persoon per partij en een toevoeging van 5 seconden per zet.
Schaakt u mee? Dan aanmelden via de website schaakstad-apeldoorn.nl en daarna Online competitie.
De deelnemers ontvangen de indeling via e-mail en is online in te zien. De partijen worden gespeeld
op het gratis beschikbare platform Lichess. De uitslag wordt ook online doorgegeven. Net als bij een
gewone clubavond is afmelding mogelijk voor een of meer ronden. Dat kan bij de aanmelding worden
aangegeven of via een e-mail naar stefan@stickchess.com. Dit e-mailadres kan ook worden gebruikt
voor alle andere vragen of opmerkingen.

Simultaan IM Max Warmerdam 2 april 2020 https://lichess.org/simul/Wjyk0K2R

Partij Max Warmerdam – Karel van Delft https://lichess.org/WhiUi0GW/white (tot zet 16 MVL-Caruana, daarna mist in)

Partij Hidde Weller – Max Warmerdam https://lichess.org/9gSINJ7H/black
Hidde volgde zes zetten een partij van GM Bent Larsen (1979)

Donderdagsimultaan online Schaakstad Apeldoorn
Elke donderdagavond is er online een simultaan door een speler van MuConsult Apeldoorn.
Dat is de naam waaronder Schaakstad Apeldoorn in de KNSB-competitie speelt.
Om deel te kunnen nemen moet je lid van ‘team Apeldoorn’ zijn.
De tweede simultaan is 2 april gegeven door IM Max Warmerdam. Was prima!
Max deed ook mee in de chat.
IM Thomas Beerdsen geeft de simultaan op 9 april.

IM Max Warmerdam.

Hieronder staat een verslag over de simultaan van Evan West uit Zuid-Afrika. Hij nam aan de
simultaan deel doordat zijn vader Darron contact heeft met Karel van Delft.
Partij op Lichess, met enig commentaar: https://lichess.org/9AeHQPfW/white
Vader Darron meldt:
We hebben direct na de wedstrijd een Lichess-computeranalyse uitgevoerd. Ik heb een korte
demonstratievideo voor je gemaakt. Wanneer de analyse is voltooid, blijft deze opgeslagen op
Lichess.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Zvhc9nZar48&feature=youtu.be
Darron spreekt Engels, maar heeft een Nederlandse achtergrond.
Hij voegde daar later per mail aan toe:
I have just realised that the video is actually of how to get the analysis of Evan's game against
"Boterhammetpindakaas" in the Schaakstad Apeldoorn Arena on 4 April. The analysis can only be
done once and so I could not repeat it for the game against IM Max.
I should have noticed this sooner, het spijt me. De demonstratie van het proces is echter hetzelfde.

Evan West. (foto Darron West)

Hi, my name is Evan West. I am 8 years old and come from Cape Town, South Africa. I’m a regular kid
who likes to play chess. l really only started playing chess when I was 5. I would watch my sister play
with my dad and wanted to join in.
I went to my first tournament aged 6. I played in D section and won. I kept on playing and was
selected for the Western Province team I went to the South African Junior Chess Championship and
played on board 1 and was selected for the South African Junior Closed Chess Championship which
only the best players were selected. I came 2nd in that and Qualified for SA Colours.
You could represent SA in the Commonwealth in India (we said no) and the World Youth in China (we
also said no) then we were going to do the African Youth Chess Championship but the hosts and SA
Chess got in a fight and stopped it.

So I played some tournaments and then came 2020. I didn’t do much. We were planning a trip to the
Netherlands and I was going to visit Schaakstad Apeldoorn and my dad had stayed in touch with
Karel van Delft but our trip was cancelled due to Coronavirus. And so my dad asked if I could play
Max Warmerdam. It was lots of fun and I enjoyed it. I am a ¼ Dutch because my Great Grandfather
was born in Apeldoorn.
This is my own analysis of my game against IM Max Warmerdam in the simul on 2 April 2020. I had
the black pieces.
1.e4 Good move, developing in the centre.
1... e5 Responding with another centre pawn
2.Nf3 Threatening the pawn.
2…Nc6 Protects the black pawn.
3.Bb5 The bishop is developed.
3…Nf6 Berlin Defence; knight is attacking the white pawn.
4.d3 Protecting the pawn.
4…Be7 Best move was actually d6. I did not know which one to move and left the pawn hanging after
Bxc6 and bxc6.
5.Bxc6 Taking the knight so that there is no defender of the pawn.
5…dxc6 I should have taken with the b-pawn but again wasn’t quite sure.
6.Nxe5 Capitalising on a silly mistake by Black.
6…Be6 trying to defend f-pawn in case knight takes.
7.Nc3 Developing, main aim: pressure on centre.
7…O-O I was trying to keep the king safe.
8.Be3 More developing. notice how much more space he has than me.
8…c5 I was sort of trying to make sure d4 was not moved.
9.f4 Did not see that one coming. Trying to go to f5 and cut off bishop.
9…Nd7 if f5 is pushed, knight takes on e5.
10.Nxd7 Clearing the knight.
10…Bxd7 taking the knight.
11.O-O Protecting the king.
11…Bc6 I was trying to put pressure on the diagonal.
12.Qf3 Also trying to put pressure on the diagonal.
12…b5 I was going for that knight!
13.Ne2 He moves his knight away.
13…f5 Black goes for that pin.
14.Ng3 He attacks the pawn.
14…Qd7 I was trying to put more pressure on the pawn.
15.Rae1 Putting even MORE pressure on the pawn.
15…Rae8 And MORE!
16.Kh1 King moves away.
16…Qe6 More pressure.
17.Qf2 Trying to go to Qe2 or Bxc5.
17…fxe4 I am not sure why I moved that.
18.Bxc5 taking a free pawn.
18…Bxc5 taking back the bishop.
19.Qxc5 taking the bishop.
19…Ra8 From here the game was lost and I was surprised I made 48 moves!
Continued 20. Nxe4 Bxe4 21. Rxe4 Qb6 22. Qxb6 axb6 23. a3 Ra4 24. g3 Rxe4 25. dxe4 Re8 26. e5 Kf7
27. Rd1 Ke6 28. Kg2 g6 29. Kf3 h5 30. Ke4 Rf8 31. h3 Re8 32. g4 g5 33. f5+ Ke7 34. h4 hxg4 35. hxg5
g3 36. g6 g2 37. Rg1 Rg8 38. Rxg2 Ke8 39. f6 c5 40. f7+ Kf8 41. fxg8=Q+ Kxg8 42. e6 Kf8 43. g7+ Kg8
44. e7 Kf7 45. g8=Q+ Kxe7 46. Rg7+ Kd6 47. Qd8+ Kc6 48. Qd7# 1-0

GC Teambattle zondag Team Gevecht
Groninger Combinatie organiseert elke zondagavond een battle tussen Nederlandse topclubs.
Zondag 5 april: https://lichess.org/tournament/Xflvkq1C

Lichess tips
Omgaan met Lichess is voor de meeste mensen even wennen.
Het is een gratis site met heel veel mogelijkheden.
Een aantal kun je vinden via: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien (kijk onderaan)
Nu een paar nieuwe tips. Tips komen wekelijks op deze link van Schaakacademie Apeldoorn te staan.
Een nieuw team aanmaken: https://lichess.org/team/new
Hoe word je lid van een team: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team

Seth en Joni op de camping. (foto Steven van Veen)

Thuis met schaken bezig zijn
De scholen zijn gesloten. Thuis of op camping kun je met schaken bezig zijn. Op allerlei manieren.
Je kan meedoen aan online toernooien en sites bezoeken. Je kan kinderen en ouders leren schaken.
Je kan ook mensen het boekje ‘ik leer schaken’ sturen. Dat kun je gratis downloaden.
Tips om zelf thuis te schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Via die site vind je veel links, bijvoorbeeld naar de film ‘Lang leve de koningin’.

Impressies derde MSA-training.

Uitgangsstelling Engelse Aanval.

Online: Vierde MSA training Engelse Aanval met IM Nico Zwirs
De vierde MSA training van 22 maart was uitgesteld.
Er komt nu een online MSA-training op zondag 19 april. Van 12.30 – 17.00 uur.
Trainer is IM Nico Zwirs. Mail nico@zwirs.net of Whatsapp: 06-12081142.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft. Mail karel@kvdc.nl of Whatsapp: 06-22226928.
Er is ruimte voor circa tien deelnemers. Prijs 25 euro per deelnemer.
Je hebt een Lichess.org account nodig (zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken).
Je hebt een Zoom account nodig (gratis, download via www.zoom.us/download).
Programma:
= van 12.30 - 13 uur inloop (technische problemen tackelen en kennismaking met Nico en groep)
= 13 - 17 uur inleiding, partijen spelen, analyse en simultaan.
Na afloop krijg je digitaal documentatie (links naar sites, pgn voorbeeldpartijen en tekst).
Voorafgaand aan de training krijgen deelnemers een email met praktische informatie.
Informatie over de normale opzet van de training: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
Daar staat nu ook een opzet van de online training.

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

Uitgesteld en binnenkort online: 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
De bedoeling is dit binnenkort online te doen. Deelnemers krijgen bericht.

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 binnenkort online: Schoolschaaklessen
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op acht basisscholen.
Vanaf dinsdag 14 april (na Pasen) krijgen de circa 60 leerlingen de mogelijkheid mee te doen aan
online lessen. Die vinden plaats op de zelfde dag en tijdstip als de normale lessen.
Alle leerlingen en ouders krijgen hier 6 april bericht over.
Wie niet mee doet aan de online lessen behoud natuurlijk gewoon het recht op de resterende lessen
van de lesseries. Die beginnen weer als de scholen weer open gaan. Ook is het mogelijk mee te doen
aan vakantie- en weekeind workshops van drie uur. Die beginnen als het weer veilig is dat te doen.
Online lessen: Zoom en Lichess account
Voor deelname aan online lessen zijn Zoom en een Lichess-account nodig.
Die kun je beide gratis aanmaken.
Lichess.org account maken, zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken
Zoom account download via www.zoom.us/download
Als je thuis wilt schaken kan dat online op allerlei manieren.
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
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

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 mogelijk online: Schaakles senioren in Het Bolwerk
Mogelijk komen er online lessen zolang Het Bolwerk gesloten blijft.
Hierover volgt overleg met deelnemers.
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Algemene informatie:
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie ook: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
Meedoen kan op ieder moment.

Uitzending woensdag: www.twitch.tv/chessbaselive
Alle uitzendingen die eerder zijn geweest: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos

IM Merijn van Delft bespreekt historische match USSR vs ROTW via Twitch
Naast de uitzending ‘Game of the Week’ via PlayChess had IM Merijn van Delft deze week twee
Twitch uitzendingen namens ChessBase.
Hij besprak de match USSR tegen de rest van de wereld. Dat is 50 jaar geleden.
Naar aanleiding van deze historische match mailt hij twee links:
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_(USSR)_vs_Rest_of_the_World
https://www.chess.com/news/view/ussr-rest-of-the-world-chess-1970

TCEC 17: update Premier Division
Jeroen Noomen meldt:
De Premier Division van TCEC, met daarin de 10 beste engines, nadert zijn einde. Verwacht wordt dat
de laatste partij aanstaande woensdag 8 april overdag wordt gespeeld. Op het moment dat ik dit
schrijf, zondagochtend 8:00 uur, is de stand als volgt:
1. Leela Chess Zero +7 (+7-0, 28 partijen gespeeld)
2. Stockfish +7 (+7-0, 33 partijen gespeeld)
3. AllieStein +3 (+5-2, 28 partijen gespeeld)
4. Komodo +0 (+3-3, 33 partijen gespeeld)
5. Ethereal +0 (+5-5, 33 partijen gespeeld)
6. Stoofvlees -1 (+3-4, 28 partijen gespeeld)
7. Fire -1 (+2-3, 33 partijen gespeeld)
8. Komodo MCTS -3 (+1-4, 32 partijen gespeeld)
9. Scorpio -5 (+1-6, 29 partijen gespeeld)
10. Houdini -6 (+0-6, 33 partijen gespeeld)
In totaal speelt elke engine 36 ronden, dus het lijkt vrijwel zeker dat de superfinale gaat tussen Leela
Chess Zero en Stockfish. Opvallend is wel dat Stockfish het veel moeilijker heeft om tegen de neurale
netwerk engines te winnen. Tegen de collega alpha-beta engines scoorde Stockfish 6 overwinningen,
maar tegen de neurale nets maar 1. Verder speelt Leela zeer soeverein.
AllieStein (finalist in de vorige TCEC superfinale) redt het deze keer dus waarschijnlijk niet. Na een
goede start (+4) stond Allie een punt voor op Leela, maar twee hardhandige nederlagen tegen
Ethereal en Komodo wierpen Allie terug. Ook zeer opvallend is de laatste plaats van Houdini. De
inmiddels 2,5 jaar oude engine kan absoluut niet mee in dit veld, wat nog versterkt wordt dat
Houdini op de TCEC configuratie maar 64 threads kan gebruiken, tegen 176 voor de overige alphabeta engines.

De TCEC 17 superfinale zal vrij snel na het einde van de Premier Division worden gestart. Dat zal
hoogstwaarschijnlijk woensdag, donderdag of vrijdag zijn. Daarmee is dit schaaktoernooi nog één van
de weinige evenementen die momenteel doorgang vindt.
Wilt u de TCEC superfinale live meekijken? Dat kan hier: https://tcec-chess.com
De superfinale bestaat uit 100 partijen, met 50 door mij voorgegeven openingen. Elke engine speelt
deze 50 openingen een keer met wit en een keer met zwart. Speeltempo is 90 minuten voor de hele
partij, plus 5 seconden per zet. In totaal worden circa 8 partijen per dag gespeeld. Dus de hele
superfinale neemt ongeveer 12,5 dag in beslag.

GM Artur Joesoepov webinars
MuConsult (Schaakstad) Apeldoorn speler GM Artur Joesoepov geeft online webinars.
In het Duits, via Zoom.
Dat meldt hij in een mail aan Karel van Delft.
De workshops zijn bedoeld voor een breed publiek.
Voor informatie zie www.jussupow.de
Artur eindigt zijn mail met: ‘Aber das Wichtigste: Bitte bleib gesund!’

RIP Arianne Bo Caoili
Tekst Karel van Delft.
Op 30 maart is Arianne Bo Coaili (33) overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Dat
gebeurde in de Armeense hoofdstad Yerevan waar ze met haar echtgenoot GM Levon Aronian
woonde.
Haar overlijden is een schok. We wensen Levon Aronian en haar familie en vrienden veel sterkte!
Arianne had veel talenten. Ze was een getalenteerd schaakster: Woman International Master.
Ook was ze een succesvol onderneemster.
Als meisje heeft Arianne met haar moeder en zus een week in Apeldoorn bij ons gelogeerd.
Op een jeugd-WK in Menorca had IM-GM Yochanan Afek haar geadviseerd in Apeldoorn te trainen.

Naast trainingen ondernamen we activiteiten. Met IM Mark Dvoretsky bezochten we Karatedo
Smaal. Met Merijn van Delft namen we deel aan het Amsterdams snelschaakkampioenschap.
Jaren later ontmoetten we elkaar een paar keer bij het Tata Steel Chess Tournament.
Vorig jaar hadden we nog een email-correspondentie over het schoolschaken in Armenië.
Arianne was maatschappelijk betrokken. Bijvoorbeeld via een fietstocht voor Armeense kinderen.
In nieuwsbrieven hebben we daar eerder over geschreven: nieuwsbrief over Arianne Bo Coaili
Arianne Bo Coaili heeft veel voor mensen betekend:
https://en.armradio.am/2020/03/31/levon-aronians-wife-arianne-caoili-dies-days-after-road-accident
www.ariannecaoili.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Arianne_Caoili
https://twitter.com/LevAronian/status/1244724856526180353
https://en.chessbase.com/post/arianne-bo-caoili-1986-2

https://www.chess.com/news/view/arianne-caoili-obituary
FM Peter Boel woonde activiteiten met Arianne in Apeldoorn bij. Hij schreef een verhaal voor zijn
rubriek ‘De Rode Loper’ in het Gelders Dagblad. Het verhaal werd later in zijn boek ‘De Drie Paarden’
opgenomen. Desgevraagd mailde Peter Boel het verhaal voor deze nieuwsbrief.

De nieuwe Bobby Fischer heet Arianne
Een brok schaakdynamiet uit de Filippijnen
(Peter Boel, Rode Loper, Gelders Dagblad, december 1996)
Hoe ziet een toekomstige wereldtopper er op 9-jarige leeftijd uit? Dit weekeinde was er één in
Apeldoorn en het antwoord is: overdonderend. Een half jaar geleden zei Arianne Bo Coaili dat ze ‘a
girl Bobby Fischer’ wilde worden. En je gelooft haar.
Als de jonge globetrotter – haar moeder is Australische, haar vader een Filippijn – beweerde dat ze
de nieuwe Naomi Campbell wilde worden zou je ook niet vreemd opkijken. Zowel zij als haar 15jarige zus Rachel – een fotomodel op de Filippijnen – zijn exotische schoonheden in de dop. Maar
terwijl Rachel rustig op de bank zit en iedereen vriendelijk te woord staat, vliegt Arianne bij
binnenkomst in huize Van Delft op het schaakbord af en is ze daar de volgende uren niet weg te
branden.
Ze speelt 15 minuten-partijtjes met de jonge Schaakmater Maarten Beekhuis. In de eerste partij wint
Maarten geconcentreerd spelend. Maar aan de manier waarop Arianne de stukken verplaatst en aan
de strijdlustige blik in haar ogen zie je direct: dit is een echte.
De afgelopen dagen matte het negenjarige fenomeen alle opgetrommelde Apeldoornse jeugdspelers
af met snelschaakpartijtjes tot in de kleine uren. Ze versloeg Janko Gorter en Johan Wolbers, die op
nationaal niveau hun sporen al hebben verdiend. Een verliespartij kan haar niet deren. Haar moeder
Annette zegt: ‘Als Arianne van een sterke speler verliest zegt ze: “Mam, ik heb verloren, maar ik heb
hem laten zweten.” Sommige meesters komen na een partij naar me toe en vertellen dat ze echt
bang voor haar zijn geworden. Ze noemen haar Mini-Master.’ Arianne: ‘Verliezen vind ik niet leuk,
maar dan speel ik een paar vluggertjes en ben ik het weer vergeten.’
Over haar ambities laat ‘Baby Dragon’, zoals Arianne ook wel genoemd wordt vanwege haar
voorliefde voor de scherpe Drakenvariant van het Siciliaans, geen misverstanden bestaan: ‘Ik wil bij
de beste tien spelers ter wereld horen, net als Judit Polgar.’ Gevraagd naar haar favoriete schaker
zegt ze: ‘Dat weet je wel.’ Baby Dragon spiegelt zich aan Polgar. Maar ze voegt eraan toe dat ze de
Hongaarse schaaksensatie al voorbijgestreefd is.
Haar moeder wilde niet geloven dat Arianne op haar zesde al kon schaken, omdat niemand in de
familie haar ooit had zien spelen. Toen in Australië, waar de familie Bo Coaili vijf jaar lang verbleef,
de schoolschaakbegeleider Graham Gardiner vroeg of Arianne mocht meedoen aan de regionale
jeugdkampioenschappen, lachte Annette hem uit. ‘Maar een paar dagen wees ze op een terrasje
naar een asbak en zei: “Die lijkt op een toren.” Toen bleek dat ze alle schaakstukken met hun loop al
kende. Ze had op school de zetten geleerd door te kijken naar partijen van jongens van 15-16 jaar.’

Drie maanden later won Arianne de derde prijs in een regionaal toernooi. Diverse prijzen in sterke
jeugdtoernooien volgden in een razend tempo. Toen ze acht jaar was, remigreerde het gezin naar de
Filippijnen. Daar legde Arianne zich toe op ballet, volgens kenners een ideale combinatie met het
schaakspel. Ook als ballerina spreidde het wonderkind een groot talent tentoon.
Na een jaar haalde ze haar moeder over om de video ‘Searching for Bobby Fischer’ te huren. Ze
bekeek de film zeven maal en zat de volgende ochtend in opperste concentratie over haar
schaakbord gebogen. Toen keek ze op en sprak: ‘Ik ga wereldkampioen worden.’ In koortsachtig
tempo werd een reeks toernooien afgewerkt in de Verenigde Staten en Canada, waar Arianne tussen
de meesters steevast meer dan 50% wist te scoren. Op de Filippijnen wordt haar talent erkend en
gekoesterd. In november werd ze uitgezonden naar de jeugdwereldkampioenschappen tot tien jaar,
waar ze zesde werd na enkele punten te hebben vergooid. Zelf doet ze dit af als ‘een gebrek aan
routine’. Wie er ook aan mocht twijfelen dat een wereldkampioenschap slechts een kwestie van tijd
is, Baby Dragon niet.
Zo’n brok schaakdynamiet laat sporen na in een gezin. Moeder Annette: ‘Een schaaktalent zet het
hele gezin op zijn kop. Je reist de hele wereld af om haar te begeleiden en dat is een hectisch
bestaan.’ Hoe vindt Rachel het dat haar zusje alle schaakkenners versteld doet staan? ‘Voor haar is
het leuk, voor mij minder.’ Haar dromerige blik lijkt te verraden dat ze verlangt naar haar volgende
TV-commercial op een zonnig Filipijns strand.
Arianne is verdiept in haar tweede potje met Maarten Beekhuis. Judit Polgar mag haar idool zijn,
tussen de twee meisjes ligt een wereld van verschil. Polgar is het uitstekend geslaagde product van
een zorgvuldig opgebouwde en uitgebalanceerde opvoedingsmethode. Arianne heeft de bezetenheid
die de vroegere Bobby Fischer ook had. Nederland vindt ze ‘leuk’ en ‘koud’ en ze heeft er veel
geleerd. Ze is niet moe. Ze wil alleen maar schaken, schaken, schaken.
Annette: ‘Soms proberen we haar te temperen. Ze moet niet verslaafd worden. Tussen de schakers
die ik ontmoet heb zaten ook wel een paar “crackpots”. Ik wil niet dat ze zo wordt. We zorgen ervoor
dat ze zich zo breed mogelijk ontwikkelt. Op school heeft ze een voorsprong, dus een paar maandjes
schaken is geen probleem. Maar als we terugkomen op de Filippijnen moet ze kiezen tussen schaken
en ballet. Dan ben ik benieuwd.’
Arianne weet het al wel: ‘Schaken gaat nu voor.’ Het gezin Bo Coaili staat nog wat te wachten. De
schaakwereld ook.

Quote IM Kurt Richter: ‘What would chess be without silly mistakes?’
Lichess meldde dit citaat bij de simultaan van IM Max Warmerdam via Lichess.
Zie over Duits kampioen IM Kurt Richter: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Richter

Divers nieuws
-

Beweegtips NOCNSF
Digitale interactieve boeken New In Chess
Schaakschakeringen correspondentieschaak

Beweegtips NOCNSF
https://nocnsf.nl/media/2521/sport-en-beweegtips-in-tijden-van-het-coronavirus.pdf

Digitale interactieve boeken New In Chess
https://mailchi.mp/newinchess/yb2018_20200327-1436697?e=ef33899c91

Schaakschakeringen correspondentieschaak
Link naar editie 1 tiende jaargang NBC

Trainingsmateriaal
-

Schaken met Chess.com
Vlog Pascal Losekoot over online training
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Free copy of March 2020 CHESS Magazine
USA Chess in Schools nieuwsbrief met sites voor kinderen om online te schaken
Partij Polgar – Chilingirova
How to start a training broadcast on Playchess.com
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Schaken met Chess.com
De site www.chess.com biedt veel mogelijkheden om online te schaken.
Veel mogelijkheden zijn gratis. Zoals bijvoorbeeld online schaken en correspondentieschaken.
Als je een betaald account hebt, heb je nog meer mogelijkheden.
Peter Doggers van Chess.com mailde desgevraagd:
Een uitleg over hoe te schaken op onze site is er volgens mij niet echt. Dat spreek min of meer voor
zich, als je eenmaal lid wordt.
Deze links zijn wellicht wel waardevol:
https://www.chess.com/lessons
https://www.chess.com/article/view/video-guide
https://www.chess.com/article/view/how-to-run-chess-events-online

Vlog Pascal Losekoot over online training
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=H37CSPactLE&feature=emb_logo
https://www.schaaktraining.nl/online
Pascal mailt: Staat inmiddels ook op www.schaaktraining.nl, inclusief terugkijklink.

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

Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
nico@zwirs.net
app: 06-12081142
Trainersprofiel Lichess: https://lichess.org/coach/FirstKnight

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.

Free copy of March 2020 CHESS Magazine
Link naar free copy in pdf

Partij Polgar – Chilingirova
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795

USA Chess in Schools nieuwsbrief met sites voor kinderen om online te schaken
Jerry Nash stuurt deze link naar zijn magazine:

https://myemail.constantcontact.com/Friends-of-Chess-in-Schools-Newsletter---SPECIALSUPPLEMENT.html?soid=1129404286514&aid=CBfU_hZQu90
De link leidt tot diverse sites.
Aanmelden voor de nieuwsbrief van de site is gratis.
Archief naar alle nieuwsbrieven: https://chessinschools.us/news

How to start a training broadcast on Playchess.com
https://en.chessbase.com/post/how-to-start-a-training-broadcast-on-playchess-com

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 (datums tot 1 juni geschrapt)
-

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

Afgelast

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.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
Chessbase Twitch: www.twitch.tv/chessbaselive
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

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

