Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 125 – 19 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.

Online training MSA (matches, simultaan, analyse) met IM Nico Zwirs 19 april.
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Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen

Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 125
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 Deels uitgesteld, deels nu 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

Tijd

Event

Speeltempo Link

18.45-20.05
uur

Apeldoornse Jeugdschaak
Arena

10+0

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

18.45-19.45
uur

Apeldoornse Jeugdschaak
Arena

10+0

19.00-19.45
uur

eFXO Partijanalyse door
IM Thomas Beerdsen

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

Donderdag
23 april

19.00-21.00
uur

MuConsult Simultaan met
IM Robby Kevlishvili

30+30

lichess.org/simul

Vrijdag
24 april

19.00-20.30
uur

Schaakacademie Apeldoorn
Blitz Arena

5+0

lichess.org/tournament/ Nieuwsbrief lezers
xZsF84Jz

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

17.00-19.00
uur

Worldwide Junior B Team
Battle

Apeldoornse jeugd
t/m 16 jaar

19.00-20.30
uur

Schaakstad Apeldoorn Arena 3+2

lichess.org/tournament/ Iedereen
oEWDY8QH

20:00-22:00
uur

GC Teambattle

lichess.org/tournament/ Alle Apeldoorners
3R1v6Ic2

Maandag
20 april

Doelgroep

lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
hCE4w7JT
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog

Dinsdag
21 april
Woensdag
22 april

Zaterdag
25 april

Zondag
26 april

lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
RGE0suLg
t/m groep 6
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog

10+2

3+2

Alle Apeldoorners

Weekschema online Lichess toernooien
Schoolschaken Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting
Schaakweek hebben samen een weekschema met activiteiten ontwikkeld. 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.

https://lichess.org/tournament/HkizEUZS - Hier kun je spelers en partijen vinden.

De Zevensprong. Christopher scoorde zes punten in de scholieren battle. (foto Juliana Chrispijn)

Negen teams in eerste Jeugdschaken Apeldoorn Team Gevecht
Het eerste teamtoernooi tussen Apeldoornse basisscholen in de Lichess arena was dinsdag 14 april.
De speeltijd was van 18.45 tot 19.55 uur. Er waren 86 deelnemers. Eben-Haëzerschool werd eerste.
Van de schoolleerlingen van Schaakacademie Apeldoorn hebben De Zevensprong en Het Woudhuis
een eigen team. Andere leerlingen kunnen meedoen met team Schaakacademie Apeldoorn.
Dat geldt ook voor niet-leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn. Karel van Delft is teamleider.
De volgende scholen battle is mogelijk 28 april. De organisatie denkt over een tweewekelijkse battle.
Chris Doornekamp coördineert dit. Contact: schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl
Om mee te doen aan toernooien moet je een (gratis) Lichess account hebben. Zie:
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 een toernooi via een link in schema op
www.schaakweek.nl Je logt in via deze zelfde link vlak voor het toernooi begint.

Toernooi 17 april … deelnemers https://lichess.org/tournament/UsKmAhXx

Trucje in Russische opening https://lichess.org/5VYbkoUp#0 Paard sterker dan loper. https://lichess.org/pjMvfvBW

Vijf titelhouders in vierde Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena
Schaakacademie Apeldoorn houdt elke week een online snelschaaktoernooi via Lichess.
Er waren bij het vierde toernooi 23 deelnemers en de gemiddelde tpr was 1719. Leuk was dat vijf
titelhouders meededen: IM Merijn van Delft, IM Thomas Beerdsen, IM Max Warmerdam, IM Stefan
Kuipers en FM Tim Lammens.
De volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 24 april van 19-20.30 uur.
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen.
Klik op de toernooilink: https://lichess.org/tournament/xZsF84Jz Wachtwoord: academie
Info staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien en www.schaakweek.nl
Daar staat ook informatie over hoe je je bij Lichess aanmeldt.

13 april 32 aanwezigen https://lichess.org/tournament/oyc5wAiG

24 aanwezigen https://lichess.org/tournament/PmuCAH4X

Verslag online toernooien Apeldoornse Arena
Er waren afgelopen week weer verschillende toernooien. Hier boven staan de podia.
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

lichess.org/tournament/4Z2hCwlh

Toernooi informatie https://t.me/s/worldwide_chess

Coach IM Stefan Kuipers denkt mee!

Tony.

Verslag van deelnemer Tony Maertzdorf:

Jeugd Team Schaakstad Apeldoorn speelde internationale Team Battle
De jeugd van Team Schaakstad Apeldoorn deed zaterdag 18 april mee met een internationale team
battle voor de jeugd (t/m 16 jaar): lichess.org/tournament/4Z2hCwlh
Er deden 221 spelers mee uit tien landen, van Mexico tot Apeldoorn en Azerbeidzjan.

https://lichess.org/tournament/NmwNTP01 toernooi 19 april.

https://lichess.org/SVmY9of7

Oproep mooie zetten en stellingen inzenden
Het zou interessant zijn als mensen hun mooiste partijen en stellingen van de team battle publiceren.
Dat kan in deze nieuwsbrief. Na een oproep in de chat van het GC toernooi stuurde Arjandv2 direct
een mooie schwindel winst naar karelschaakt. Mailen naar karel@kvdc.nl kan ook.
De organisatie van de battle gaat het idee promoten.

Microwaver is GM Alexandr Fier
LuckyGraaf is IM Robby Kevlishvili

https://lichess.org/SgTHqNSb8RtB Winnen is altijd lekker voor je ego.

Team Schaakstad Apeldoorn in nationale Team Battle
In plaats van de Meesterklasse is er nu op zondagavond een team battle tussen de sterkste teams
van Nederland. De punten van de beste tien spelers tellen mee voor de einduitslag. Maar iedereen
van een team mag meedoen. Zondag 19 april deden 19 leden van team Schaakstad Apeldoorn mee.
Team Schaakstad Apeldoorn heeft 138 leden: https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn
Battle: lichess.org/tournament/NmwNTP01

Schaakstad Apeldoorn 3+2 Battle 18 april https://lichess.org/tournament/NADgn1ad

Hidde volgt tussen zijn eigen partijen oom ‘Rooie’ Merijn. (foto Marijke Weller)

FM Tim Lammens alias Killer Cow wint Schaakstad Apeldoorn Arena
Op zaterdagavond 18 april was er het Schaakstad Apeldoorn snelschaak toernooi.
Er waren 88 deelnemers.

eFXO Partijanalyse door IM Thomas Beerdsen nu online te bekijken
Marco Beerdsen meldt:
Afgelopen woensdag (15 april) konden leden van Schaakstad Apeldoorn voor het eerst online de
eFXO Partijanalyse bijwonen. Deze analyses van ongeveer 45 minuten door IM Thomas Beerdsen
worden in normale tijden gegeven op de woensdagavond in Denksportcentrum Noord, voorafgaand
aan de interne competitie.
Via een link op YouTube kon de analyse live gevolgd worden, en konden er in de chat suggesties
worden gedaan. Voorlopig zal er wekelijks op woensdag om 19.00 een nieuwe partijanalyse gegeven
worden. De analyses zijn na afloop voor iedereen terug te kijken via:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/efxo-partijanalyse

Hidde zit klaar voor de simultaan met IM Stefan Kuipers. (foto Marijke Weller)

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.
IM Stefan Kuipers gaf de simultaan op 16 april. Tijd en link staan in het weekschema.
Volgende week is het de beurt aan IM Robby Kevlishvili.

IM Stefan Kuipers gaf simultaan aan 42 deelnemers met live commentaar
Op donderdagavond 16 april gaf IM Stefan Kuipers een simultaan aan 42 deelnemers op Lichess.
Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/dz92gR6w.
Hij gaf live commentaar via twitch.tv/tricksonly
Stefan Kuipers heeft zijn Twitch uitzending ook op YouTube gezet:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZdvrHwPA1U&feature=youtu.be
Dit is een live verslag tijdens simultaan door Karel van Delft.

Stefan is druk met klokken instellen.

Kopieer de link in je browser in ander tabblad. Daar kun je dan op blauwe button klikken en alle
partijen volgen. In eerste tabblad speel je je eigen partij.
In de chat gebeurt ook veel:

Stefan roept dat hij al ergens een stuk heeft weggegeven.
Hij roept via Twitch dat hij nu mensen mat wil gaan zetten.

In Internet Explorer Twitch, via Chrome twee tabbladen eigen partij en alle partijen en ondertussen
wat mail en app contact. Kleinzoon Hidde is optimistisch over zijn stelling, apt hij.
Stefan kwam een zet tegen die zo in boek ‘Invisible moves’ van Afek zou kunnen. Geen idee welke zet
want het gaat allemaal zo snel. Ik ga hem wel even appen.
Na een half uur een stuk of zeven winstpartijen voor Stefan.

Hidde videobelt en apt een foto: hij staat toren achter, maar heeft wel veel meer tijd.
Wouter en Tristan zitten behoorlijk goed te schaken meldt Stefan.
Ook even naar mijn eigen partij gaan kijken.
Stefan is ondertussen een dame kwijt, weggeblazen door Tristan, hoor ik hem zeggen.

Hidde heeft verloren.

Ook gekeken naar mijn leerling Jilles: https://lichess.org/1aIF8xkG/white
Eerste keer moet de eerste keer zijn. Als je maar leert en plezier hebt.
ik moet opeens aan een simultaan tegen GM Hübner denken, 53 jaar geleden. V&D simultaan in
Leiden. Hij bleef lang bij mijn bord staan. Kwam zelfs terug van vorige bord. Toen bleek dat ik de En
Passant regel had overzien: slechte stelling en partij verloren. Maar wel een blijvende herinnering!

Evan goed bezig

u ik het zelf gaan redden met zwart?

Stefan zet me mat.

Mijn leerling Tony is nog bezig. https://lichess.org/RXnz33af/white

Eerste remise van Tony tegen een IM!
En voor Stefan: Prachtige voorstelling. Bedankt!

Pijlen met kleuren (rechtermuis van veld naar veld)
Groen: alleen rechtermuis
Rood: shift
Geel: shift + alt
Blauw: alt

Lichess en Zoom tips: tekening, pijlen, simultaan vanuit bepaalde opening
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.
Bij Zoom kun je soms merken dat iemand een tekening op je schermt maakt als je je scherm deelt.
Dat is dan geen hacker, maar een leerling die een pennetje in het menu heeft ontdekt.
Bij Lichess kun je pijlen trekken. Ze verdwijnen weer als je op het bord klikt.
Dit is handig als je in Leren – Study samen met een analyse bezig bent.
IM Nico Zwirs meldt:
Als je een simultaan aanmaakt op Lichess kan je ook vanuit een opening beginnen. Een simultaan
aanmaken doe je zo: www.lichess.org --> spelen --> simultaan --> Geef een nieuwe simultaan
(https://lichess.org/simul/new). Daarna kom je allemaal instellingen tegen. Bij beginstelling staat
normaal 'initial position'. Dat kan je vervolgens veranderen naar een specifieke opening.

Hidde en Lois Weller schaken en chatten via Lichess met Evan uit Zuid-Afrika. (foto Marijke Weller)

Evan speelt voor Schaakacademie Apeldoorn in de scholen battle. (foto Darron West)

Thuis met schaken bezig zijn: schaken en chatten met je vrienden
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’.
Je kunt met vrienden online schaken en dan via de chat over van alles praten.

Hertog van Gelre. Karel geeft les. (foto Xedes Engelen) Leerlingen zien Zoom en Lichess (foto Marijke Weller)

Sint Victor. Online les en ondertussen meedoen aan scholieren battle. (foto Simone Smeur)

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op acht basisscholen.
Afgelopen week zijn online lessen begonnen. Daar doet een aantal leerlingen aan mee.
De online lessen zijn op de zelfde dag en tijdstip als de normale lessen.
Wie niet mee doet aan de online lessen houdt gewoon recht op resterende lessen van de lesseries.
Die beginnen weer als de scholen open gaan.
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen.
Bij de lessen gebruiken we Lichess en Zoom.

De Zevensprong. Lid worden van team Schaakacademie Apeldoorn.

De Zevensprong
Op Lichess kun je elkaar uitdagen voor een partij
We hebben simultaan gespeeld. Partijen kun je vinden via https://lichess.org/simul/OgklwM36
We hebben partijen daarna besproken.
Belangrijk: Drie Gouden Regels van de Opening.
Dus: Pion in centrum, Stukken er uit, Koning veilig (rokeren)
Elke week zijn er online toernooien. Overzicht staat op www.schaakweek.nl
Erg leuk deelname aan jeugdtoernooien (klik op link, en wachtwoord krijg je van leraar)
Als je vragen hebt, kun je Karel mailen of appen.

De Bouwhof – De Touwladder. Partijtje spelen en daarna analyseren.

De Bouwhof – De Touwladder
Eerste keer is deels technische dingen regelen, vanaf tweede les meer schaken.
We werken met Zoom en Lichess. Als er iets misgaat met Zoom: mailen of bellen
Lid geworden van team Schaakstad Apeldoorn en team Schaakacademie Apeldoorn
https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn
https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn
Dit is nodig als je aan bepaalde activiteiten wilt meedoen en handig bij lessen.
Wekelijks overzicht van online dagelijkse schaakactiviteiten: www.schaakweek.nl
Op maandag en woensdag zijn er Apeldoornse jeugdtoernooien
In schema vind je link en wachtwoord is: schakenisleuk
Je eigen partijen kun je zien via https://lichess.org/@/gebruikersnaam
Je kunt ook partijen van anderen zien, bijvoorbeeld https://lichess.org/@/karelschaakt
Scholen battle bekeken: https://lichess.org/tournament/HkizUZS
Aantal functies van Lichess besproken
Onderling partijtje gespeeld: https://lichess.org/f0qgfLU6/black#24

Samen partijtje spelen, daarna analyseren met Lichess engine en databank.

De Eendracht
Verslag training per mail en/of app
Nieuwsbrief 125 concept bekeken (ideeën opgedaan)
Online toernooien zie www.schaakweek.nl (klik op regels)
Plezier, leren, winnen (dat laatste komt na een tijdje)
Kennen en kunnen (eerst begrijpen, dan mee oefenen)
Spelletje www.lichess.org/iets
Lid team Schaakacademie Apeldoorn https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn
Lid team Schaakstad Apeldoorn https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn
Partijen van een speler: https://lichess.org/@/gebruikersnaam
Spelletjes met paar stukken maken https://www.apronus.com/chess/diagram/editor
Dan stelling opzetten, export en tweede link om te spelen
Film Lang leve de koningin: https://www.youtube.com/watch?v=220DHc0Ii2I
Partij gespeeld en geanalyseerd
Geleerd:
Drie Gouden Regels van de Opening: 1. Pion in centrum, 2. Stukken er uit, 3. Koning veilig (rokeren)
Zelf aan zet GSSAP: Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallende Zet, Plan
Stuk is aangevallen STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval
Koning aangevallen STU: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken
Kijk eerste wat je tegenstander kan doen
Goede zet gespeeld? De vijand van Goed is Beter.
Niets uit je hoofd leren. Als je het begrijpt onthoud je het vanzelf
Volgende keer: simultaan

Hertog van Gelre. Tactische oefening op https://lichess.org/practice

Hertog van Gelre
Twee schermen switchen: Zoom en Lichess
Partijen opzoeken: lichess.org/@/gebruikersnaam
Stap 2 H12 oefening A
Oefeningen Lichess: https://lichess.org/practice
Lid team Schaakacademie Apeldoorn https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn
Onderling partij gespeeld https://lichess.org/AyG7xdku
Partij besproken met uitleg functies Lichess
Volgende keer simultaan en Apronus.com (stellingen opzetten en uitspelen)

Het Woudhuis. Oefenen met de Stappenmethode.

Het Woudhuis
Stap 3 H2 oefening A
Schema toernooien www.schaakweek.nl
Scholen Battle
Ideeën opdoen via nieuwsbrieven: www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
Zelf uitspeelstellingen maken www.apronus.com/chess/diagram/editor
Partijtje Lichess gespeeld en besproken https://lichess.org/AMjWCA63#0
Diverse functies Lichess besproken (analyseknop en openingsboek)
Partijen van iemand vinden https://lichess.org/@/gebruikersnaam
Volgende keer bespreken: ‘shared analysis’ via Leren/Studie
Volgende keer lid worden twee teams
https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn (nodig voor o.a. deelname simultaans)
https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn (nodig voor diverse lesonderdelen)

Berg en Bos. Simultaan met Timo en Thijs.

Berg en Bos
Uitleg Lichess en Zoom gebruik
Stap 1 oefening 15 A
Klik rechtsboven in Lichess op gebruikersnaam: aanpassen profiel en taal
Eigen partijen vinden: https://lichess.org/@/gebruikersnaam
Onderling partij gespeeld en besproken: https://lichess.org/1C27Sc5d

Lid team Schaakacademie Apeldoorn https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn
(nuttig voor bijvoorbeeld simultaan in les)
Zie schema www.schaakweek.nl voor online toernooien
Maandag en woensdag jeugd Arena’s geschikt
Volgende keer: simultaan door Karel
Vragen? Je kan Karel de hele week appen en mailen

St. Victor. Begin van de les. Karel geeft uitleg over Lichess en Zoom aan Emilie en moeder Simone.

St. Victor
Uitleg Zoom en Lichess
Les gecombineerd met deelname aan scholen battle
Scholen battle https://lichess.org/tournament/HkizEUZS
Eigen partijen opzoeken https://lichess.org/@/emilieservaas
Lid van team https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn

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.

Verslag online MSA training Engelse Aanval
IM Nico Zwirs meldt:
Tijdens de eerste online MSA training werd de Engelse Aanval opstelling tegen het Siciliaans
besproken. De training werd online gehouden met behulp van Zoom en Lichess.
Er waren acht deelnemers. We begonnen met een voorstelrondje en stelden een paar regels op voor
tijdens de les. Online lessen kunnen snel rumoerig worden, dus de hoofdregel was om elkaar te laten
uitpraten.
Aan het begin bespraken we de voor en nadelen van het Siciliaans. Qua gouden regels is het een wat
vreemde opening. Je ontwikkelt namelijk niks. Wel krijg je twee centrumpionnen te pakken met
zwart en heeft wit er nog maar eentje.

De Engelse aanval (Le3, Dd2, 0-0-0, f3, g4) is een flexibele opstelling die tegen veel Siciliaanse
systemen gespeeld kan worden.

Hierboven heeft wit net de opstelling van de Engelse aanval aangenomen.
Tijdens de training hebben we ons bezig gehouden met drie varianten.
Variant 1: De Najdorf met 6.Le3 e5.
Variant 2: De Draak.
Variant 3: De Najdorf met 6.Le3 e6 waarna een Scheveningen structuur ontstaat.
Bij elke variant ontstond er na een paar zetten een uitgangsstelling. Die werd in het kort besproken
met de ideeën voor zowel wit als zwart. Daarna speelden de deelnemers deze stellingen tegen elkaar
uit op Lichess. Na afloop werden de partijen even kort besproken, waarna er uitleg volgde over de
volgende stelling. Op het einde werd er nog een simultaan gedaan vanuit de Najdorf. De deelnemers
hadden wit en zij mochten kiezen of ik 6…e6 (variant 3) of 6…e5 (variant 1) zou spelen.
Tot slot eindigde de vier uur durende training met een gezellig groepsgesprek. Iedereen kon even zijn
of haar verhaal kwijt. Vertellen wat ze leuk vonden en geleerd hadden.
Beschrijving opzet MSA op Schaakkalender.nl https://www.schaakkalender.nl/events/view/3818
Zie ook 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

Schaakschool Het Bolwerk: Partijanalyse van de scholen Battle

Einde van de training, even bespreken hoe het ging. Erg goed!

Simultaan Karel met Jessica en Mika https://lichess.org/simul/JExrDfs7

Simultaan tijdens online training Schaakschool Het Bolwerk met Hidde Weller, Karel van Delft en Lucas Wijnbergen.

Karel gaf uitleg over zelf stellingen opzetten (zonder koning!) en uitspelen via site www.apronus.com.
Lucas gaat de site bestuderen en geeft volgende week les aan Hidde en Karel.

Simultaan De Beste Vrienden (groepsnaam bedacht door Hidde) https://lichess.org/simul/leBtsVCF

Einde van de training.

Schaakschool Het Bolwerk is online
Schaakschool Het Bolwerk is nu ook online.
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl
Verslagen 15 april:
Verslag groep 13.45-15.00
- Uitleg Zoom en Lichess
- Lid van teams geworden
- www.schaakweek.nl voor activiteiten, je kan meedoen aan jeugdtoernooien en simul
- Scholen battle bekeken, partij Jessica - Asmin
- Lichess.org/@/jenaam
- Tijdens simultaan link kopiëren in nieuwe tab en alle partijen bekijken via blauwe link
- Simultaan gespeeld: https://lichess.org/simul/JExrDfs7
- Zelf spelletjes maken met www.apronus.com/chess

Verslag groep 16.00-17.15
- Lichess besproken
- Lid van teams Schaakstad en Schaakacademie
- Lichess.org/@/gebruikersnaam
- Partij van Hidde met Evan besproken
- Hidde houdt van positioneel spel, speelt te vroeg met zijn dame
- Scholen battle bekeken
- www.apronus.com/chess besproken, volgende keer bespreekt Lucas site
- Schaakweek.nl
- Simultaantje gespeeld https://lichess.org/simul/leBtsVCF en partijen besproken

https://lichess.org/simul/hB1hOv55

Online schaakles senioren met simultaan
De senioren van Het Bolwerk zijn nu ook online.
Verslag online training 15 april 2020
- Techniek Zoom en Lichess besproken
- Procedure aanmelden bij team Schaakstad Apeldoorn en Schaakacademie Apeldoorn
Handig bij deelname donderdag-simultaan en activiteiten in eigen lessen
https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn
https://lichess.org/team/schaakacademie-apeldoorn
- Weekkalender staat op www.schaakweek.nl (vanaf zondag)
- Zelf speelstellingen maken via https://www.apronus.com/chess/diagram/editor
Bord empty, stukken slepen, export, twee de blauwe link aanklikken, spelen
- Simultaan gedaan: https://lichess.org/simul/hB1hOv55
- Partijen opzoeken (van jezelf, anderen): https://lichess.org/@/gebruikersnaam
- Twee stellingen vooraf mailen om te bestuderen
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

Quote Storey: The only way you lose at chess is if you don’t learn something from a game
FM Charlie Storey: https://en.chessbase.com/post/charlie-storey-interview-2020
Je kan plezier hebben, leren en winnen in een partij.
Begin met de eerste twee, winnen komt later.

Divers nieuws
-

Magnus Carlsen Invitational
Firouzja verslaat Carlsen in Chess24 Banter Blitz Cup
IM Thomas Beerdsen in Titled Tuesday Blitz
Chess Unlimited
Hoeveel energie gebruikt een schaker tijdens een partij?
First Rank nummer 34
Articles by GM Raymond Keene
FIDE nieuws

Magnus Carlsen Invitational
Acht wereldtoppers, dagelijks online, 250.000 dollar prijzengeld. Te volgen van 18 april tot 3 mei.
Met live commentaar in diverse talen.
https://chess24.com/en/read/news/the-magnus-carlsen-invitational-starts-today
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020/1/1/1
Interview met Carlsen: https://www.gq-magazine.co.uk/sport/article/magnus-carlsen-interview

Firouzja verslaat Carlsen in Chess24 Banter Blitz Cup
https://chess24.com/en/live/video/banter-blitz-cup---firouzja-vs--carlsen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tb9RtOBuLm0&feature=emb_logo
Streaming ronde 1 via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Re1cMIu2Yag&feature=em-lbrm

IM Thomas Beerdsen in Titled Tuesday Blitz
IM Thomas Beerdsen doet mee aan de wekelijkse Titled Tuesday Blitz van www.chess.com
Zie https://www.chess.com/tournament/live/titled-tuesdays
Thomas meldt desgevraagd:
Via deze link is meer info te vinden:
https://www.chess.com/article/view/titled-tuesday-what-you-need-to-know
Mijn naam op chess.com is kleinebeer98 (https://www.chess.com/member/kleinebeer98)
Live partijen zijn via chess.com/live te volgen, daarnaast is er ook altijd commentaar van chess.com
zelf (zie ook voorgaande link).

Chess Unlimited
https://mailchi.mp/66d9cc4c5747/schach-im-mrz-2650776?e=8c18bff2c6
Je kunt je gratis abonneren op de nieuwsbrieven van Kineke Mulder uit Wenen.

Hoeveel energie gebruikt een schaker tijdens een partij?
Zie video van GM Jesse Kraai:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=tuKYgi7agic&feature=emb_logo
Jessie Kraai: https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Kraai

First Rank nummer 34
https://mailchi.mp/0823c447b553/schaken-in-tijden-van-corona?e=0d43817265

Articles by GM Raymond Keene
Met dank aan Laszlo Nagy van First Saturday Chess Tournaments (Hongarije) voor doorsturen.
https://www.thearticle.com/contributor/raymond-keene

FIDE nieuws
https://www.fide.com/news/491

Trainingsmateriaal
-

Schaaksite Academie
Minigames maken en uitspelen met Apronus
Pinterest bibliotheek Schaakacademie Apeldoorn
Engelse Chess In Schools and Communities: free accounts
Interactive Chess Puzzles
Finding the Most Common Chess Blunders
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Schaaksite Academie
Schaaksite.nl is een eigen academie gestart, waar mensen betaalde trainingen kunnen afnemen van
IM Herman Grooten en GM Dimitri Reinderman.
Zie https://www.schaaksite.nl/2020/04/13/schaaksite-academie

Minigames maken en uitspelen met Apronus
De site Apronus.com omvat nuttige tools: https://www.apronus.com/chess/diagram/editor
Bijzonder is dat je ook stellingen kunt maken en uitspelen zonder koning.

Pinterest bibliotheek Schaakacademie Apeldoorn
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina. Ga naar Pinterest.com en tik in zoekvenster:
Schaakacademie Apeldoorn. Je vindt dan honderden interessante schaaksites.
Naast systematisch leren is het heel goed om rond te snuffelen op internet en nieuwe verrassende
ideeën op te doen.

https://cscteesside.blogspot.com/2020/04/csc-chesskid-plans-unveiled.html

Engelse Chess In Schools and Communities: free accounts
Sean Marsh meldt:
Dear All,
I hope you are keeping safe and well.
For those seeking a little more lockdown chess content, here is an online interview which may help
you in your quest.
https://www.youtube.com/watch?v=fJkoZdi2sLQ
Stay safe,
Sean
Sean Marsh: chesslinks@hotmail.com
www.cscteesside.blogspot.com

Zie ook:

https://mailchi.mp/ca1bd041d229/free-online-chess-for-your-children-with-csc-chesskid?e=b98d67de9d

Interactive Chess Puzzles
Via Facebook, klik in zoekvenster: Interactive Chess Puzzles

Finding the Most Common Chess Blunders
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7eevSgJqV7o&feature=emb_logo

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.

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 (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

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.
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
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

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

