
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 124 – 12 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. 

 

 
IM Thomas Beerdsen tijdens online simultaan. (foto Marco Beerdsen) 
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   Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen 

 
Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 124  
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 
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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 
en www.schaakweek.nl Voor wachtwoorden kun je contact opnemen met Andrea Denekamp, Chris 
Doornekamp, Merijn van Delft, Stefan Kuipers en Karel van Delft.  
 

 Tijd Event Speeltempo Link Doelgroep 

Maandag  
13 april 

18.45-20.05 
uur 

Apeldoornse Jeugdschaak 
Arena 

10+0 lichess.org/tournament/ 
oyc5wAiG  

Apeldoornse jeugd 

 20.00-23.00 
uur 

Schaakstad Online 
Competitie 

30+5  Zie www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog 

Dinsdag  
14 april 

18.45-19.55 
uur 

Jeugdschaken Apeldoorn 
Team Battle 

10+0 lichess.org/tournament/ 
HkizEUZS 

Schoolschakers 

Woensdag  
15 april 

18.45-19.45 
uur 

Apeldoornse Jeugdschaak 
Arena 

10+0 lichess.org/tournament/ 
PmuCAH4X 

Apeldoornse jeugd 
t/m groep 6 

 19.00-19.45 
uur 

eFXO Partijanalyse door  
IM Thomas Beerdsen  

  Zie www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog 

 
 

20.00-23.00 
uur 

Schaakstad Online 
Competitie 

30+5  Zie www.schaakstad-
apeldoorn.nl/blog 

Donderdag 
16 april 

19.00-21.00 
uur 

MuConsult Simultaan met 
IM Stefan Kuipers 

30+30 lichess.org/simul Alle Apeldoorners 

Vrijdag  
17 april 

19.00-20.30 
uur 

Schaakacademie Apeldoorn 
Arena 

5+0 lichess.org/tournament/ 
UsKmAhXx 

Nieuwsbrief lezers 

 
 

19.15-20.00 
uur 

Schaakstad Jeugd Competitie 20+0  Jeugdleden stap 1-3+ 

 
 

20.00-21.15 
uur 

Schaakstad Jeugd Competitie 35+0  Jeugdleden stap 4-6 

Zaterdag 
18 april 

19.00-20.30 
uur 

Schaakstad Apeldoorn Arena 3+2 lichess.org/tournament/ 
NADgn1ad 

Iedereen 

 
 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
http://www.schaakweek.nl/


 
 
Schaakweek Apeldoorn 2020 
Merijn van Delft meldt: 

 
Schaakweek 2020 stond eigenlijk gepland voor 4 t/m 14 juni 2020, maar door de coronacrisis gaat 
dat niet door. Het idee was om net als in 2018 weer een GM toernooi te organiseren en daar 
omheen een mooi programma van nevenactiviteiten, met als doelstelling bruggen bouwen tussen 
schoolschaak, clubschaak, topschaak en bedrijfsleven. De voorbereidingen waren al een tijdje bezig 
en in februari 2020 is Stichting SchaakWeek formeel opgericht. 
 
Het goede nieuws is dat Schoolschaken Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie 
Apeldoorn en Stichting Schaakweek in maart 2020 de handen ineen hebben geslagen en gezamenlijk 
een weekschema met online activiteiten hebben ontwikkeld. 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. 
 
Iedere zondag presenteren we een nieuw weekschema voor de komende week. In feite hebben we 
nu niet één, maar heel veel schaakweken! Op het blog komt alle uitleg over hoe je aan de diverse 
onderdelen mee kunt doen en natuurlijk komen daar ook alle leuke verslagen en foto's. 
 
Overigens kijken we in een later stadium wat we met de Massakamp (13 juni) en het 
Kroegloperstoernooi (14 juni) doen, want deze twee onderdelen van de schaakweek kunnen 
eventueel doorgeschoven worden naar de zomer. In plaats van het GM toernooi, komt er wellicht 
een online ééndaags rapidtoernooi met Apeldoornse topspelers, hetgeen leuk is om te streamen. 
 
Daarmee hopen we voor dit jaar een mooie creatieve oplossing gevonden te hebben. Het plan is om 
Schaakweek 2021 weer te organiseren zoals we dat in 2018 hebben gedaan en wie weet blijken 
bepaalde onderdelen uit 2020 wel blijvertjes te zijn. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd mailen 
met merijn@schaakweek.nl  
 

 

 

  Audio-interview RTV Apeldoorn met IM Nico Zwirs over online Schaakweken 

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/64-rtv-apeldoorn-interviewt-im-nico-zwirs-over-schaakweek-online  
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Pagina op Lichess: https://lichess.org/tournament/HkizEUZS 

 
Jeugdschaken Apeldoorn Team Gevecht 
Het eerste teamtoernooi tussen Apeldoornse basisscholen in de Lichess arena is dinsdag 14 april. 
De speeltijd is van 18.45 tot 19.55 uur. Er is plaats voor maximaal tien teams. 
Alle schakers van Apeldoornse basisscholen mogen meedoen.  
Van de schoolleerlingen van Schaakacademie Apeldoorn hebben De Zevensprong en Het Woudhuis 
een eigen team. Andere leerlingen kunnen zich aanmelden bij team Schaakacademie Apeldoorn.  
Dat geldt ook voor niet-leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn. Karel van Delft is teamleider. 
 
Om mee te doen moet je een (gratis) Lichess account hebben. Hier staat hoe je dat kunt krijgen: 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken 
 
Je moet je vooraf aanmelden bij één van de teams. Hier staat hoe dat kan:  
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team 
 
Wie mee wil doen met het team van Schaakacademie Apeldoorn, klik op  
https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn 
 
Als je toegelaten bent bij een team, kun je je aanmelden bij het toernooi via 
https://lichess.org/tournament/HkizEUZS  
Je meldt je vooraf aan bij het toernooi en logt in via deze zelfde link vlak voor het toernooi begint. 
 
Organisator Chris Doornekamp meldt:  
Voor de eindstand tellen de beste vijf scores per team, maar je team kan veel groter zijn.  
Je kan ook later invallen of eerder stoppen, of pauzeren. Maar Het toernooi duurt niet erg lang (70 
minuten) en als je niet speelt scoor je geen punten voor je team. 

 
 
 

https://lichess.org/tournament/HkizEUZS
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Toernooi 7 april 25 deelnemers https://lichess.org/tournament/phBV2lmk  
 

              
 

 
Na afloop van een toernooi kun je zien wat je hebt gescoord. In punten en TPR. Je prestatie is je ‘Toernooi 
Prestatie Rating’. Dat zegt hoe goed je dat toernooi was. Nienke had een TPR van 1400, terwijl haar rating 1305 
is (blauwe balk). Dat betekent dat haar rating omhoog gaat. Nienke heeft schaakles gehad van Schaakacademie 
Apeldoorn bij basisschool Het Woudhuis. 
 

 

 

https://lichess.org/tournament/phBV2lmk


 
Online vierde blitz toernooi Schaakacademie Apeldoorn 17 april 
Schaakacademie Apeldoorn houdt elke week online snelschaaktoernooien via Lichess. 
Het derde toernooi was dinsdagavond 7 april. Bedenktijd vijf minuten. Er waren 25 deelnemers. 
Het volgende Schaakacademie Apeldoorn Arena toernooi is vrijdag 17 april van 19-20.30 uur.  
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen. 
De dag is veranderd. De reden is dat er nu op dinsdagavond team battles tussen basisscholen komen. 
Klik op de link van het toernooi: https://lichess.org/tournament/UsKmAhXx  
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  
 

 
 

 
6 april 48 deelnemers en toeschouwers.  https://lichess.org/tournament/IhwjzdWb  
 

 
8 april 31 deelnemers en toeschouwers. https://lichess.org/tournament/145y393H  
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11 april 20 deelnemers en toeschouwers: https://lichess.org/tournament/T3WHI47V toen crashte toernooi 
 

 
Nieuw toernooi 11 april 91 deelnemers https://lichess.org/tournament/1RFMprsp geen wachtwoord, het liep storm 
 

    
Leerlingen De Zevensprong. Christopher en Chantal Chrispijn 6 april Arena. (foto Juliana Chrispijn) 
 

https://lichess.org/tournament/T3WHI47V
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Leerling De Zevensprong Tiziano Lai 6 april Arena. (foto Sylvia Lai Esquivel) 

 
 

 
Leerling De Zevensprong Donato Lai 6 april Arena. (foto Sylvia Lai Esquivel) 

 



 
Partij 8 april  https://lichess.org/rZVSFwwu Toernooi: https://lichess.org/tournament/145y393H  
Als je schaak blijft geven, wordt het nooit pat. 
Schaakdenken is gebaseerd op patroonherkenning, vuistregels, rekenen, redeneren en mindset. 
 
 

 

 
Zondag 12 april negen teams https://lichess.org/tournament/jb5neAiE 

 
Verslag online toernooien Apeldoornse Arena + zondagse team battle 
Er waren afgelopen week weer verschillende toernooien. Hier boven een impressie. 
Via de links kun je terugkijken en partijen naspelen. 
IM Stefan Kuipers doet verslag van online activiteiten op site van Schaakstad Apeldoorn: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl 
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Jayden Breider streamt Apeldoornse Jeugdschaak Arena 
In de Apeldoornse Lichess Arena’s spelen Apeldoorners en spelers met een band met Apeldoorn. 
Jayden Breider uit Almelo doet mee aan de MSA-trainingen van Schaakacademie Apeldoorn. 
Hij maakt streams van zijn schaaktoernooien en heeft een eigen kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ   
Zie verslag Apeldoornse Jeugdschaak Arena:  https://www.youtube.com/watch?v=92weFrmlb1k  
Link naar 8 april toernooi waar Jayden tweede werd: https://lichess.org/tournament/145y393H 
Via die link kun je zijn partijen naspelen. 

 
Hoe gaat streamen? Dat vroegen we per mail aan Jayden en vader Laszlo Moldovan. 

Jayden: Mijn vader heeft de ‘apps’ op mijn laptop gezet, dus ik kan heel makkelijk een stream 
opnemen. Ik doe het niet live, zoals op Twitch. Ik heb een YouTube kanaal waar we de streams 
uploaden. Soms ben ik niet tevreden met het resultaat en doe ik het opnieuw. Je moet leren dat je 
tijdens een stream mensen vertelt waar je mee bezig bent, wat jouw plannen zijn. Dus niet alleen 
maar spelen, maar zorgen dat je mensen door je video’s een beetje vermaakt. Ik hoop dat kinderen 
ook wat kunnen leren van mij als ze naar mijn streams kijken. Ik kijk ook vaak naar schaakstreams en 
ik zou graag willen dat er meer Nederlandstalig streams zouden zijn. De NK-E stream was leuk om te 
zien. Mijn favoriete streamers zijn John Bartholomew en Simon Williams (Ginger GM). 

Laszlo: Jayden gebruikt programma Streamlabs OBS op een Windows 10 laptop. Het programma kan 
in enkele minuten geïnstalleerd worden van hun website: https://streamlabs.com. Het is een gratis 
open source applicatie, dus men hoeft er niet voor te betalen en het is legaal te gebruiken. Het is 
helemaal vrij van malware, spyware, ad-ware en het is veilig om te installeren en te gebruiken. Het 
programma heeft veel opties, maar je kan heel eenvoudig beginnen.  

 

 

Je moet twee bronnen ‘Sources’  toevoegen: een Webcam (waardoor de kijkers jou kunnen zien) en 
een Window Capture (de browser die je gebruikt om te schaken). Uit ervaring beveel ik aan om 
Google Chrome te gebruiken.  

https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ
https://www.youtube.com/watch?v=92weFrmlb1k
https://lichess.org/tournament/145y393H
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Vervolgens begin je een opname door op het knopje ‘REC‘ te drukken. Je kan terugschakelen naar 
Chrome en lekker spelen. Met dezelfde knop kun je de opname stoppen, dan staat je video klaar.   
Op YouTube zijn er veel video’s over het gebruik van dit programma in het Engels, maar in principe 
heb je ze niet nodig om te kunnen beginnen. Er zijn ook veel Nederlandstalige tutorials op YouTube. 
Natuurlijk moet je een eigen YouTube kanaal hebben.  

 

 
Simultaan IM Thomas Beerdsen 9 april 2020  https://lichess.org/simul/tmTmuamh 

https://lichess.org/simul/tmTmuamh


     
Vittorio Risse speelde zijn eerste simultaan: https://lichess.org/ahQ6I3D9/black (foto Caro de Wal) 
 
 

 
 
De simultaan is voor alle leeftijden. Anneke Bruggeman deed ook mee. Onder de naam Marbru. Normaal doet ze mee 
aan de seniorenlessen van Schaakacademie Apeldoorn. Partij: https://lichess.org/jj82f46K/white 
 

Simultaan Schaakstad Apeldoorn: IM Beerdsen scoort 21/23 en IM Kuipers 16 april 
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. 
Apeldoorners en mensen die in Apeldoorn trainen, kunnen lid worden. 
De derde simultaan is 9 april gegeven door IM Thomas Beerdsen.  
IM Stefan Kuipers geeft de simultaan op 16 april. Tijd en link staan in het weekschema. 

https://lichess.org/ahQ6I3D9/black
https://lichess.org/jj82f46K/white


      
Van 2D omschakelen naar 3D.  
Dat kan via je profiel. Dat vind je als je op je gebruikersnaam klikt. 
 

 
Als je op het rode icoontje rechtsboven klikt, zie je een bedreiging. In het bord zie je dan een rode pijl. 
 

 
Spelen met ongelijke hoeveelheid tijd: Maak een partij aan, nodig iemand uit. Als de partij begint, kun je via het 
plusteken in het blauwe vakje de tegenstander meer tijd geven.  
Dat deden Jeroen Saedt en Karel van Delft tijdens een training.  
 



 
 
Tijdens een training kan je via één browser Lichess open houden en via een andere browser (of ander tabblad) een 
beeldbelverbinding open houden. Jeroen en Karel gebruikten Whereby.com. Bij dit programma maak je een gratis 
account aan via de site. Je maakt dan een account aan: whereby.com/gebruikersnaam. De host opent daarmee het 
programma. Tot drie gasten kunnen dan die link in hun browser zetten en ze komen binnen. 

 
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. 
 
= In je account kun je via je profiel instellingen wijzigen. Bijvoorbeeld op een 3D-bord spelen. Je komt 
in je profiel door op je gebruikersnaam te klikken (rechtsboven in scherm). 
= Bij toernooien is regelmatig ‘Berserk not allowed’. Berserk betekent dat je een extra punt kan 
verdienen als je wint, maar je krijgt de helft van de speeltijd. Als je bovendien meerdere partijen 
achtereen wint krijg je een dubbele punten voor een overwinning. 
= Spelen met ongelijke tijd: Begin een partij en klik dat op plusje om tegenstander meer tijd te geven. 
= Je kunt tijdens een training via één browser Lichess openen en via een andere browser (of tabblad) 
een beeldbelverbinding open houden. 
 
 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien


Thuis met schaken bezig zijn  
De scholen zijn gesloten. Thuis kun je allerlei manieren met schaken bezig zijn. 
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’.  
Sommige mensen gaan streamen. Wie daar over wil vertellen en/of een handleiding heeft: welkom. 
 

 
 
Partijen op scholen – Dit kan binnenkort via Lichess!  
Berg en Bosschool: 
De Bouwhof + De Touwladder: 
De Eendracht: 
De Ontdekking: 
De Zevensprong: 
Hertog van Gelre: 
Het Woudhuis:  
Pallas Athene Amersfoort: 
Sint Victor: 

 
Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online 
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 hebben hier bericht over gekregen.  
De brief staat hier onder. Mogelijk hebben andere mensen ook baat bij deze informatie. 
Wie niet mee doet aan de online lessen houdt gewoon recht op 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. 
 
 

 
 

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.  
Peter Boel is al bijna klaar met de vertaling. 
Het boek bevat een 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. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/KVDC%20boekje%20IK%20LEER%20SCHAKEN.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 

   Online schaaklessen voor schoolleerlingen van Schaakacademie Apeldoorn  
 
Beste kinderen en ouders van ………., 
 
Hopelijk gaat het goed met jullie.  
We kunnen voorlopig niet op school schaken. Ik geef daarom de komende tijd online schaakles. 
Op dezelfde dag en tijd als normaal. Dus (dag) van (tijd). 
De eerste les is (dag en datum). 
 
De online schaaklessen gaan via Zoom (videobellen) en Lichess (schaaksite).  
Je hebt een computer met internet, video en geluid nodig (bijvoorbeeld webcam en koptelefoon). 
Elke week krijg je vlak voor de les via email een Zoom-link. Daar klik je op. 
Je komt dan in een online les. Zet in je beeldscherm video en geluid aan. 
 
Als jullie ingelogd zijn, leg ik verder uit hoe het werkt. 
Je ouders of andere mensen mogen daar ook bij zijn. Graag zelfs, dan kunnen ze je eventueel helpen. 
In de les geef ik uitleg, je kan vragen stellen, we spelen partijtjes, ik geef simultaan, enzovoort. 
 
Voor de online lessen zijn Zoom en een Lichess account nodig. Die kun je simpel gratis aanmaken. 
= www.lichess.org account maken, zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken  
(Per emailadres kun je één account aanmaken) 
= Zoom account download via www.zoom.us/signup 
= Browser Google Chrome werkt het beste. 
  

Graag hoor ik of je meedoet met online lessen. Ik heb dan een email nodig met informatie: 
= Je Lichess gebruikersnaam 
= Emailadres voor sturen van Zoom-link 
= Telefoonnummer voor Whatsapp voor je lesgroep en dringende problemen 

 
Als je een vraag of probleem hebt, kun je mailen naar karel@kvdc.nl. Of appen via 06-22226928. 
 
Misschien kun of wil je niet aan online lessen deelnemen. 
Dan houd je recht op de gewone lessen en ga je verder als de scholen weer open zijn. 
 
vriendelijke groet, 
Karel van Delft 
 
karel@kvdc.nl = Whatsapp 06-22226928 = Lichess: karelschaakt = www.schaakacademieapeldoorn.nl   
 
 

Mogelijkheden om te schaken: 
www.chessmatec.com (met je eigen account) 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien (doen al veel schoolleerlingen aan mee) 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken (veel tips en leuke sites) 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven  (veel tips en Apeldoornse schaakinformatie) 
 

 

 

http://www.lichess.org/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken
http://www.zoom.us/signup
mailto:karel@kvdc.nl
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.chessmatec.com/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven


 
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.  

mailto:nico@zwirs.net
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken
http://www.zoom.us/download
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl


 
 

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.  
 
 

 
 
Jeugdinterland Slovenië – Apeldoorn 
De match was donderdag 9 april.  
Bondscoach bij de Apeldoorners was IM Nico Zwirs. 
Via deze link kun je de spelers zien en partijen naspelen. 
https://www.chess.com/club/matches/live/schaakstad-apeldoorn/7837/games  

 
Nico Zwirs schreef onderstaand verslag: 
 

 

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
https://www.chess.com/club/matches/live/schaakstad-apeldoorn/7837/games


Interland Nederland - Slovenië 
 
Afgelopen donderdag speelde een groep van 15 Apeldoornse jeugdspelers (plus coach) een interland 
tegen 16 jeugdspelers uit Slovenië. Er werden in totaal 2 wedstrijden gespeeld. Iedereen 1x met wit 
en 1x met zwart. Na de 32 partijen stond er een pijnlijk resultaat op het scorebord.  
 

 
 
Grote hoogtepunt aan Apeldoornse zijde was Raul Carretero de Jong, die zijn minimatch met 2-0 wist 
te winnen! Verder wisten Simon Stufken, Thijmen de Roo en Robert van de Craats hun minimatch op 
1-1 te houden. De tegenstander was enorm sterk, wat betekend dat er (buitenlandse) ervaring is 
opgedaan.  
 
Combinatie van de dag komt op naam te staan van de topscorer aan onze zijde, Raul. 
 

   
 
In de bovenstaande stelling speelde hij 16.Dg4+ waarna zwart antwoordde met 16… Pf5.  
Er volgde 17.Pxf5! gxf5 18.Dg8+ Kf6 
 

  
 
Hier speelde Raul 19.Dg5+, waar 19.Lg5# mat was.  
Voor de uitslag maakte het niks uit. Hij won niet veel later alsnog schitterend in de aanval. 
 
De volgende interland is nog niet bekend, maar er zal er vast nog wel een (of meer) volgen.  
Wordt vervolgd… 



 
 
Het toernooi kun je live volgen via https://tcec-chess.com   

 

 
 
Partij Komodo-Leela, een partij die Leela verloor. In de diagramstelling werd Leela volledig verrast door 106. 
Nf3!! en wit wint op briljante wijze: gameviewer Komodo - Leela met 106. Pf3! 

 

TCEC 17 superfinale: Leela Chess Zero versus Stockfish 
Jeroen Noomen meldt: 
 
Zoals in mijn vorige berichtje al duidelijk werd, gaat de TCEC 17 superfinale tussen Leela Chess Zero 
en Stockfish. De eindstand van de TCEC Premier Division is als volgt: 
 

 
 
Opvallend is dat Leela de Premier Division won, dat was nog niet eerder gebeurd. Wist Leela in de 
vorige TCEC editie te weinig partijen te winnen waardoor de superfinale werd misgelopen, dit keer 
deed het neurale netwerk programma dat veel beter. Leela behaalde 10 winstpartijen, veruit de 
meeste. Nummer 2 Stockfish moest het met slechts 7 winstpartijen doen. 

https://tcec-chess.com/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=+T/Xy8lAc9rwGXreiMHCzWGXfXEQNYggmaLF2FkXYCVuPhC7axB4BAcdG4iKQsX8


 
Leela speelt met een groter en sterker netwerk, gemaakt door Sergio Vieri. Deze "SV" netwerken zijn 
beter dan de standaard Leela netwerken. Ook deze netwerken blijken echter nog steeds gevoelig 
voor tactische missers, getuige de nederlagen tegen Komodo en Ethereal. In beide gevallen wist de 
alpha-beta engine Leela tactisch te overmeesteren.  
 
De eindstand is precies zoals je die mocht verwachten: Leela en Stockfish bovenaan, AllieStein op 
gepaste afstand derde en Komodo op plaats vier. Daarna zien we Stoofvlees, dat ook blijft 
verbeteren. Ethereal was vooraf een van de degradatiekandidaten, maar boekte een verrassend 
goed resultaat (50%). Ethereal versloeg zowel Leela als Allie, iets dat geen enkele andere engine voor 
elkaar kreeg. 
 
Vooruitblik superfinale 
 
De TCEC superfinale begint woensdag 8 april rond 13:00 - 15:00 uur. In totaal 100 partijen, 12,5 uur 
non-stop schaken. Live te volgen via https://tcec-chess.com   
 
Favoriet is naar mijn mening Leela Chess Zero. Leela was in matches al vrijwel niet te verslaan, met 
het grotere en sterkere netwerk van Sergio Vieri zal het erg lastig worden voor Stockfish om zijn titel 
met succes te verdedigen. Neemt niet weg dat ook deze Leela versie nog steeds tactische fouten 
maakt en het leidt dan ook geen twijfel dat Stockfish enkele tactische overwinningen gaat behalen. 
 
De openingen die ik heb geselecteerd (50 stuks die beide engines met wit en zwart gaan spelen) zijn 
een stuk dynamischer, riskanter en 'trickier' dan die van de vorige superfinale. Dus ik verwacht een 
spannende strijd, met geregeld spectaculair schaak.  
 

Archief om de TCEC 17 partijen in pgn te downloaden: 
https://www.tcec-chess.com/archive.html  
Winstpartijen in gameviewer 
gameviewer winstpartijen TCEC 17 

 
 
 

 
Stefan Kuipers met zwart versus Baruch (Dick) Kolthoff tijdens DiaPlaza rapidtoernooi. 

https://tcec-chess.com/
https://www.tcec-chess.com/archive.html
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=I4V4l7OLx6L2FsNM0HQUOixpJWfr9mkPxTUui5bbIAhxDJsRon7Wo3q2zuOACEX7


 
Stefan Kuipers in Connection 1 Experience (onderdeel Rijkscomputercentrum). 
 
 

 
Boek van Irving Chernev. 

 



 
 

Quote Irving Chernev: ‘Every master was once a beginner’ 
Dat geldt ook voor MuConsult Apeldoorn speler IM Stefan Kuipers.  
Voor Schaakstad Apeldoorn organiseert hij nu tal van online schaaktoernooien. 
 
Stefan Kuipers, nummer 38 van Nederland en 1414 van de wereld: 
https://ratings.fide.com/profile/1018400  
 
Irving Chernev:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Chernev  
 
Baruch Kolthoff: 
www.mijnlevensverhaal.eu/documenten/Kolthoff%20vertaler.pdf 
 
Connection 1 Chess Experience: 
www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/284-connection-1-chess-experience  
 
 
 
 

Divers nieuws  

 
- Online NK-E jeugd via Schaakmatties 
- IM Max Warmerdam playing World Cup A on lichess.org 
- European Online Championship  
- How online chess became a pandemic coping mechanism 
- Alles van Bill Wall 
- Schaakboek.nl 2e hands schaakboeken 
- Creator David Silver On AlphaZero's (Infinite?) Strength 
- Mentale toptips van psycholoog Mark Schuls 
- An outstanding talent: Arthur Dake 
- ChessPlus: How to Teach on the Internet, Webinar for Chess Coaches 
- Magnus Carlsen prepares for meeting with prodigy Alireza Firouzja 

 
 

https://ratings.fide.com/profile/1018400
https://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Chernev
http://www.mijnlevensverhaal.eu/documenten/Kolthoff%20vertaler.pdf
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/284-connection-1-chess-experience


 

 
 
Online NK-E jeugd via Schaakmatties 
https://schaken.nl/nieuws/online-nk-e-schaakmatties 
https://www.twitch.tv/schaakbond  
 

 

 

IM Max Warmerdam playing World Cup A on lichess.org 
https://www.twitch.tv/videos/589477825 

 

 

European Online Championship  
https://twitter.com/ECUonline/status/1247110826236030981 
Peter Doggers van Chess.com meldt desgevraagd 7 april dat Twitter-bericht dit alle informatie is, 
maar dat er binnenkort een persbericht komt. 
 

https://schaken.nl/nieuws/online-nk-e-schaakmatties
https://www.twitch.tv/schaakbond
https://www.twitch.tv/videos/589477825
https://twitter.com/ECUonline/status/1247110826236030981


 

 
 

How online chess became a pandemic coping mechanism 
link naar Sporting News online chess 
 

 

 
 
Alles van Bill Wall 
http://billwall.phpwebhosting.com 
 

 

 
 

Schaakboek.nl 2e hands schaakboeken 
Marc Speijers meldt: 
Sinds de laatste update zijn er 350 items toegevoegd aan www.schaakboek.nl, allemaal tweedehands 
boeken. (www.schaakboek.nl/2e-hands/nieuwste-aanwinsten-2e-hands). 
Bestellen kan via het winkelwagentje op de site. 
 

https://www.sportingnews.com/us/other-sports/news/how-online-chess-became-a-pandemic-coping-mechanism/5cf4mtnrrp1t1gfhq6sftghd9
http://billwall.phpwebhosting.com/
https://schaakboek.us4.list-manage.com/track/click?u=5ec9fd40804f2365b9a607f18&id=d67e07872c&e=0b064c0c23
http://www.schaakboek.nl/2e-hands/nieuwste-aanwinsten-2e-hands


 

 
 

Creator David Silver On AlphaZero's (Infinite?) Strength 
https://www.chess.com/news/view/david-silver-alphazero-reinforcement-learning 
 

 

 
 
Mentale toptips van psycholoog Mark Schuls 
https://mailchi.mp/311e58dc7211/mentale-toptips-2020-1?e=f456b71576 
 

 

 
 

An outstanding talent: Arthur Dake 
https://en.chessbase.com/post/an-outstanding-talent-arthur-dake 
 

https://www.chess.com/news/view/david-silver-alphazero-reinforcement-learning
https://mailchi.mp/311e58dc7211/mentale-toptips-2020-1?e=f456b71576
https://en.chessbase.com/post/an-outstanding-talent-arthur-dake


 

 
 

ChessPlus: How to Teach on the Internet, Webinar for Chess Coaches 
https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-teach-chess-on-the-internet-webinar-for-chess-coaches-
tickets-102245460926 
 

 

 
 

Magnus Carlsen prepares for meeting with prodigy Alireza Firouzja 
https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/09/chess-magnus-carlsen-prepares-for-meeting-
with-prodigy-alireza-firouja 
 
 

Trainingsmateriaal 

 
- Demo Webinar GM Artur Joesoepov 
- Chessvision.ai en Lichess.org 
- Tips voor lesgeven vanuit huis 
- Will you start composing or solving? 
- Grandmasters and Engines Couldn't Solve This Puzzle. Then Came The Magician 
- Incredible Bishop Endgame 
- Ultra learning 
- Charlie Storey: To be successful you must first enjoy it  
- DecodeChess FB-pagina met video’s  
- First Rank 34 

-  Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-teach-chess-on-the-internet-webinar-for-chess-coaches-tickets-102245460926
https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-teach-chess-on-the-internet-webinar-for-chess-coaches-tickets-102245460926
https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/09/chess-magnus-carlsen-prepares-for-meeting-with-prodigy-alireza-firouja
https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/09/chess-magnus-carlsen-prepares-for-meeting-with-prodigy-alireza-firouja


 

 
 
Demo Webinar GM Artur Joesoepov 
https://www.youtube.com/watch?v=MphlVDRTwX4&feature=youtu.be 
Over trainen via Zoom. 
Site: www.jussupow.de 
 

 

 
 

Chessvision.ai en Lichess.org 
Stel je komt in je beeldscherm een stelling tegen. Laten we zeggen Joesoepov – Timoscenko 1979. 
Bron: https://www.facebook.com/groups/InteractiveChessPuzzles/permalink/3048660771863280  
Zie FaceBook Puzzel van Apronus.  
Hoe won GM Artur Joesoepov? 
In je browserbalk kan je de app Chessvision.ai zetten (gratis). Daarmee kun je de stelling in je 
beeldscherm inlezen. Vervolgens kun je deze met Lichess.org of Chess.com analyseren. 
Site www.apronus.com is overigens interessant met veel praktische tools. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MphlVDRTwX4&feature=youtu.be
http://www.jussupow.de/
https://www.facebook.com/groups/InteractiveChessPuzzles/permalink/3048660771863280
https://www.apronus.com/chess/puzzle/?p=15rk1Xp2b1rp1X1p4qpX2pp1n2X5B2X1NP4PXPP2QPPKX3RR3_b_-_-_0_26&N=0&w&h=%3Ch3%3EClick+%26gt%3BHERE%26lt%3B+to+play+as+Black+against+the+computer+and+WIN+a+WON+position+-%2B+%28-4.35%29%3C%2Fh3%3E%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.365chess.com%2Fgame.php%3Fgid%3D2495121%22%3E%3Ch5%3ELast+move+in+Timoscenko+-+Yusupov+%281979%29%3C%2Fh5%3E%3C%2Fa%3E&fbclid=IwAR08cUTSlJPwI7PaJPv0ybTRkPxFck7F8XNYnXcDvLgbjRo0QHjeMKKC8ic
http://www.apronus.com/


 

 
 
Tips voor lesgeven vanuit huis 
https://teachfromhome.google/intl/nl 
 

 

 
 

Will you start composing or solving? 
https://en.chessbase.com/post/will-you-start-composing-or-solving 

 

 

 
 
Grandmasters and Engines Couldn't Solve This Puzzle. Then Came The Magician 
https://www.youtube.com/watch?v=8wCJalNkTEI&feature=youtu.be 
https://lichess.org/analysis/8/3P3k/n2K3p/2p3n1/1b4N1/2p1p1P1/8/3B4_w_-_-_0_1  
 

 
 

 
 

Incredible Bishop Endgame 
https://www.chess.com/article/view/stockfish-komodo-bishop-endgame-zugzwang  

https://teachfromhome.google/intl/nl
https://en.chessbase.com/post/will-you-start-composing-or-solving
https://www.youtube.com/watch?v=8wCJalNkTEI&feature=youtu.be
https://lichess.org/analysis/8/3P3k/n2K3p/2p3n1/1b4N1/2p1p1P1/8/3B4_w_-_-_0_1
https://www.chess.com/article/view/stockfish-komodo-bishop-endgame-zugzwang


 

 
 

Ultra learning 
https://medium.com/@eddiepease1/chess-ultralearning-best-way-to-learn-chess-in-under-100-
hours-bf58abce6569  
 

 

 
 

Charlie Storey: To be successful you must first enjoy it  
Het verhaal van een trainer. 
https://en.chessbase.com/post/charlie-storey-interview-2020 
 

 

 
 

DecodeChess FB-pagina met video’s  
https://www.facebook.com/DecodeChess 
Site: https://decodechess.com 
 

https://medium.com/@eddiepease1/chess-ultralearning-best-way-to-learn-chess-in-under-100-hours-bf58abce6569
https://medium.com/@eddiepease1/chess-ultralearning-best-way-to-learn-chess-in-under-100-hours-bf58abce6569
https://en.chessbase.com/post/charlie-storey-interview-2020
https://www.facebook.com/DecodeChess
https://decodechess.com/


 

 
 

First Rank 34 
https://mailchi.mp/1d3ebcdbd0c8/first-rank-newsletter?e=e094acced4  
 

 

 
 

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  

 

 

 
 

https://mailchi.mp/1d3ebcdbd0c8/first-rank-newsletter?e=e094acced4
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL
mailto:nico@zwirs.net
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.  
 

 

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

http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl
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    (datums tot 1 juni geschrapt) 

Kalenders: alles onduidelijk 
 
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 
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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  
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http://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. 
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn 
 
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) 
 
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org  
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com 
 
Engels 
www.chess24.com  
www.chess.com, www.chess.com/tv  
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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   
Chessbase Twitch eerdere uitzendingen: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos 
http://en.playchess.com 
http://play.chessbase.com  
https://live.followchess.com 
https://chessbase.in 
https://videos.chessbase.com/index 
https://www.apronus.com/chess  
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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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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