
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 127 – 3 mei 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. 

 

 
Het boekje ‘Ik leer schaken’ kun je gratis downloaden via www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
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   Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen 

 
Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 127  
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 430 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 
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 Tijd Event Speeltempo Link Doelgroep 

Dinsdag  
5 mei 

18.45-19.55 
uur 

Jeugdschaken Apeldoorn 
Team Battle 

10+0 lichess.org/tournament/ 
9i8Bcn8J 

Apeldoornse jeugd 

Woensdag  
6 mei 

18:30-19:50 Worldwide U11 B Team 
Battle 

10+3 lichess.org/tournament/ 
gSPoM1Uc 

Apeldoornse jeugd 
t/m 11 jaar 

 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 
7 mei 

19.00-21.00 
uur 

MuConsult Simultaan door 
IM Nico Zwirs 

30+30 lichess.org/simul Alle Apeldoorners 

Vrijdag  
8 mei 

19.00-20.30 
uur 

Schaakacademie Apeldoorn 
Blitz Arena 

5+0 lichess.org/tournament/ 
bDQc8O93 

Nieuwsbrief lezers 

 
 

19.15-20.00 
uur 

Schaakstad Jeugd Interne 
Competitie 

20+0  Schaakstad Apeldoorn  
jeugdleden stap 1-3 

 
 

20.00-21.15 
uur 

Schaakstad Jeugd Interne 
Competitie 

35+0  Schaakstad Apeldoorn 
jeugdleden stap 4-6 

Zaterdag 
9 mei 

17.00-19.00 
uur 

Worldwide Junior C Team 
Battle 

10+2 lichess.org/tournament/ 
CnQSJIoW 

Apeldoornse jeugd 
t/m 16 jaar 

 
 

19.00-20.30 
uur 

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

Iedereen 

Zondag 
10 mei 

20:00-22:00 
uur 

GC Teambattle 3+2 lichess.org/tournament/ 
nXf94e8O 

Alle Apeldoorners 

 

Weekschema online toernooien 
Schoolschaken Apeldoorn, Schaakstad Apeldoorn, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting 
Schaakweek maken samen een weekschema met activiteiten. 
Het  staat ook op www.schaakweek.nl en www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien 
Voor wachtwoorden kun je contact opnemen met Andrea Denekamp, Chris Doornekamp, Merijn van 
Delft, Stefan Kuipers, Nico Zwirs en Karel van Delft.  
 
 

 
 
Blog op Schaakweek.nl 
IM Merijn van Delft schrijft op www.schaakweek.nl vrijwl dagelijks een korte blog over een actueel 
onderwerp. Suggesties en informatie zijn welkom via merijn@schaakweek.nl  

http://www.schaakweek.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
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Schaakstad Apeldoorn Geschiedenis- en Schaakquiz 
Bert Baas meldt: 
Om deze tijd zonder te schaken aan weerszijden van een bord, een beetje beter door te komen, 
heeft Schaakstad een quiz bedacht voor de komende drie weken. De meeste vragen van de quiz gaan 
over de geschiedenis van het schaken in Apeldoorn plus een aantal algemene vragen met een relatie 
tot de schaaksport. Op zaterdag 9 mei worden op de website de eerste acht vragen gepubliceerd, 
een week later weer acht en de week daarna de laatste zeven stuks. Na iedere serie per week sluit de 
inzendingtermijn voor beantwoording van die serie en de quiz eindigt dus met ingang van zondag 31 
mei. De volgende spelregels en bepalingen zijn van toepassing.  
  
1.      Deelname aan de quiz is voor zowel leden als niet-leden van Schaakstad Apeldoorn. 
2.      Eén deelname per persoon. 
3.      Genummerde antwoorden alleen via e-mail inzenden aan quiz@schaakstad-apeldoorn.nl (per 
weekserie dus 1 t/m 8, 9 t/m 16 en 17 t/m 23). 
4.      Ieder goed antwoord betekent één punt tenzij in de vraag anders wordt aangegeven. Winnaar is 
degene met het hoogste aantal punten. 
5.      Eeuwige roem is voor hem of haar die wint en hoe eervol dat ook is, eveneens de keuze uit een 
bedrag van € 50 of een half jaar gratis lidmaatschap van Schaakstad Apeldoorn. 
6.      De jury, bestaande uit Bert Baas, Stefan Kuipers en Ed van der Meulen, is van deelname 
uitgesloten. 
7.      De winnaar wordt zaterdag 6 juni bekend gemaakt op de website evenals de antwoorden. Over 
de uitslag is geen discussie mogelijk. 
De jury hoopt op ruime deelname, hoewel ook weer niet te ruim want dat betekent nogal wat werk... 
Veel succes en vooral plezier toegewenst! 
Site: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl  
 
  

     
 

Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena  
Hier boven staat het podium van 1 mei https://lichess.org/tournament/1e25U0k5 
Volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 8 mei 2020  van 19-20.30 uur.  
Link https://lichess.org/tournament/bDQc8O93 en wachtwoord: academie.  
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen. 
Info staat ook op www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien en www.schaakweek.nl  
Daar staat ook informatie over hoe je je bij Lichess aanmeldt. 
 
    

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
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3 mei https://lichess.org/tournament/1yfTAgnT 

 

 
 
Schaakstad Apeldoorn derde in nationale Team Battle 3 mei  
Nipt derde achter LSG dit keer. Topscoorder voor de Apeldoorners was IM Stefan Kuipers. 
 
Merijn van Delft meldt op Schaakweek.nl:  
De GC Team Battle is iedere zondagavond van 20:00 tot 22:00 uur op Lichess. Dit prachtige initiatief 
van Govert Pellikaan uit Groningen is inmiddels uitgegroeid tot een mooie online vervanging van de 
KNSB competitie. Inmiddels zijn er vier verschillende klassen die via promotie/degradatie met elkaar 
verbonden zijn. 
Hoewel alleen de beste tien scores per team in de eindstand verschijnen, is dit wekelijks 
terugkerende evenement in feite een multi-massakamp en kan de hele club meedoen. 
Hier vind je alle deelnemende clubs en standen: GC Team Battle eeuwige ranglijst 
Hier alle linkjes (inclusief het meest actuele linkje dat je nodig hebt om mee te kunnen doen!) naar 
de speeldagen en verslagen: GC Team Battle linkjes 
Neem ook een kijkje bij de organiserende vereniging: www.groningercombinatie.nl 
Bron: www.schaakweek.nl/2020/05/03/gc-team-battle     
 

In de A-categorie scoort Apeldoorn goed. Op www.schaaksite.nl is soms verslagje van de Battle. 
 

 
 

https://lichess.org/tournament/1yfTAgnT
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27 april  https://lichess.org/tournament/BqsbC1ox 
 

 

 
Schaakstad Apeldoorn Arena  2 mei https://lichess.org/tournament/6kccfKsp  
 
 

 
Schaakstad Apeldoorn wint internationale jeugd battle 29 april: https://lichess.org/tournament/m6U46Y3I 

 

https://lichess.org/tournament/BqsbC1ox
https://lichess.org/tournament/6kccfKsp
https://lichess.org/tournament/m6U46Y3I


 
 

 
 
SFT Tiny Turtels U13 Team Gevecht 30 april: https://lichess.org/tournament/m6U46Y3I  
Liefst 40 Apeldoornse jeugdspelers deden mee. Twee andere aanwezigen waren toeschouwers. 
Tip van IM Stefan Kuipers: Je kan de teams aanklikken en dan krijg je rechts een link naar hun Team pagina, daar staat 
vaak ook een locatie. Van het team dat eerste is geworden, kun je zien dat ze uit Thessaloniki komen 

 

Battles afgelopen week: Apeldoorn, Nederland en internationaal 
Afgelopen week waren er weer veel battles. Hierboven staan ranglijsten en podia.  
 

 
 

https://lichess.org/tournament/m6U46Y3I


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 nemen moet je lid 
van ‘team Apeldoorn’ zijn. Apeldoorners en mensen die in Apeldoorn trainen, kunnen lid worden. 

 

 
 
 

 
https://lichess.org/LTfcTpwe 

 

 
https://lichess.org/RKyKskKm 

https://lichess.org/LTfcTpwe
https://lichess.org/RKyKskKm


 

 
https://lichess.org/oBfgLDuK/black 

 

 
https://lichess.org/AsewHKeN 

 
FM Tim Lammens gaf simultaan aan 33 deelnemers, IM Nico Zwirs volgende simultaan 
MuConsult Apeldoorn 1 speler FM Tim Lammens gaf 28 april een simultaan aan 33 deelnemers op 
Lichess.  Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/nA5yEt8r  
IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn: 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.  
Verhaal over Tim Lammens op site Schaakstad Apeldoorn: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/04/28/muconsult-simultaan-met-fm-tim-lammens  
De volgende simultaangever is IM Nico Zwirs. Deze simultaan is op donderdag 8 mei vanaf 19.00 uur. 
 
Jayden Breider streamde de simultaan. Zie zijn YouTube-kanaal: 
www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ 
 
 
 

                    
                Chat tijdens simultaan van FM Tim Lammens. 
 
 

 

https://lichess.org/oBfgLDuK/black
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Lichess en Zoom tips: Muisslip 
Omgaan met Lichess is voor de meeste mensen even wennen. 
Het is een gratis site met heel veel mogelijkheden. 
Een aantal tips staat op: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien (kijk onderaan) 
Nu nieuwe tips. Tips komen wekelijks op deze link van Schaakacademie Apeldoorn te staan. 
= Soms slipt je muis. Volgens IM Stefan Kuipers geeft klikken minder kans op fouten dan slepen van 
stukken. 
= Vleugeltje bij een naam betekent dat diegene Lichess sponsort. 
= Lichess kan meerdere varianten. Als je analyseert zie je rechtsonder drie streepjes boven elkaar. Als 
je daarop klikt kom je in een scherm waar je dat kunt instellen. 
= Als je lid bent van bijvoorbeeld Team Schaakstad Apeldoorn vind je links naar evenementen op de 
teampagina op Lichess. Zo kun je bijvoorbeeld vinden via welke link je aan GC Battle kan meedoen. 
 
  

 
Het Woudhuis. Een Koningsproost op voorstel van Alec. 

 

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


   
St. Victor. Pionzet …d6 steunt e5 en dame dekt c7.  Partij Koningsdagtoernooi: Via aftrekschaak twee aanvalsdoelen. 

 

 
De Zevensprong. Mat. Samenwerken is slim bij schaken en bij voetballen. 
 

 
De Eendracht. Solochess: slaan tot één stuk overblijft. 
www.chess.com/solo-chess 

 

 
De Eendracht. Deze stelling is remise. De loper is van de verkeerde kleur, want veld a8 is wit. 
Samen kun je een stelling uitspelen in www.lichess.org. Ga in menu naar Gereedschap, Bordbewerker. Maak bord leeg 
en zet stelling op. Daag dan een vriend uit. 

http://www.chess.com/solo-chess
http://www.lichess.org/


  
De Eendracht. Corresponodentieschaken via www.chess.com (gratis) 

 

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: mat zetten met koning en toren 
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op acht basisscholen. 
Er zijn nu online lessen op de zelfde dag en tijdstip als de normale lessen.  
Daar doet een aantal leerlingen aan mee. 
Wie niet mee doet aan de online lessen houdt gewoon recht op resterende lessen van de lesseries. 
Die beginnen weer als de scholen helemaal open gaan en buitenschoolse activiteiten mogelijk zijn. 
Bij de lessen gebruiken we Lichess en Zoom. Soms Whereby.com 
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen. 
 
Besproken onderwerpen 

- Foto Koningsproost gemaakt voor nieuwsbrief 
- Nieuwsbrief 126 bekeken met onze foto’s (herhaling van beeld) 
- Marseillais chess Twee zetten achter elkaar spelen. 

https://www.chess.com/member/marseillais 
- Chess varianten (met grappige diagrammaker) www.chessvariants.com  
- https://lichess.org/8C78hY6d#1 partij GC Battle Pel – Schoppen 
- Onderlinge partij:  https://lichess.org/jE6qy15p  + Analyse via Study 
- Nieuwsbrief bekeken 
- Toppartij GC Battle Pel - Schoppen 
- Loperoffer Tony in GC Battle 
- Wat betekenen schaaktitels GM, IM, FM 
- Rating Giri zie www.fide.com rating 
- Nederland is met gemiddelde van tien beste spelers nummer 12 van de wereld 

Zie https://ratings.fide.com/top_federations.phtml 
- Wat is een gemiddelde 
- Simultaanpartij Robby Kevlishvili – Hidde Weller  
- Desperado: stuk dat verloren gaat kan nog iets slaan 
- In Lichess met rechtermuis pijlen trekken 
- Deelname Lichess koningstoernooi  https://lichess.org/tournament/BqsbC1ox  
- Enkele partijtjes besproken en ideeën geleerd 

Eigen partijen vind je via https://lichess.org/@/accountnaam/all (dus je eigen account) 
- Oefeningen Stap 1 
- Bekeken https://schaakweek.nl/blog (veel kort schaaknieuws) 
- Partij van Chantal in jeugdarena besproken: https://lichess.org/97c13cy0/black  
- Simultaans 
- Zelf geschaakt thuis partijtjes en puzzels Lichess gedaan 
- Live gekeken bij NK jeugd online met commentaar IM Stefan Kuipers 

https://www.twitch.tv/schaakbond en uitslagen: Uitslagen: https://njsk.nl 
- Partij 1 van Euwe ‘Meester tegen amateur’ besproken (plannen en ideeën) 
- www.chess.com bekeken. Hier kun je gratis account op nemen (meeste dingen gratis) 

Gekeken naar correspondentieschaak (partijtjes Karel), Puzzle Rush, solo schaak. 

http://www.chess.com/
https://www.chess.com/member/marseillais
http://www.chessvariants.com/
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https://schaakweek.nl/blog/
https://lichess.org/97c13cy0/black
https://www.twitch.tv/schaakbond
https://njsk.nl/
http://www.chess.com/


- Toernooien online zie www.schaakweek.nl  
- Jeugdschaakarena’s (wachtwoord weten schaakleraren) 
- Koning en randpion tegen koning is remise. Ook met loper van de verkeerde kleur. 
- Stelling opzetten en uitspelen in Lichess: www.lichess.org, menu Gereedschap, 

Bordbewerker. Hier samen mee geoefend. 
 
Geleerd tijdens analyses: 

- Niet te snel je dame spelen 
- Let op wat tegenstander kan doen 
- Schaakstukken moeten samenwerken, net als een voetbalelftal 

En nog veel meer 
 
 

 
 

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 heeft de vertaling klaar. Publicatie is mogelijk in het najaar. 
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. 

 
 

 
Live analyse met Jessica en Mika van partij van Hidde in Manilla toernooi. 
 

http://www.schaakweek.nl/
http://www.lichess.org/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


  
Lois speelde tegen een grootmeester (GM).  

 

   
Eerst naar verdediging kijken.                                                 Dreiging: STU Slaan Tussenplaatsen Uitwijken. 

 

   
Hidde en Karel analyseren partij in internationaal toernooi.  Schaaklessen kun je deels in het Engels doen.  

 

 
Tegenstanders van Hidde, ook een GM. 

 



Schaakschool Het Bolwerk online: partijanalyses, simultaans en spelen tegen een GM 
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 22 april: 
 
Verslag groep 13.45-15.00 

- Bekeken Internationaal toernooi partijen Hidde en Lois (heel veel landen gezien) 
- onderlinge partij https://lichess.org/b3EiavZq/white#1 en besproken 
- Gechat en pijltjes trekken over bord (via balk aan bovenkant scherm) 
- Schaakweek.nl:  toernooien en blog  

Jessica vanavond in jeugdarena https://lichess.org/tournament/XQEN4Oyb  
- Stap 1 H15 oef A 

 
Verslag groep 16.00-17.15 
Woensdag: 

- SPEC AND CAs LIFE Arena  https://lichess.org/tournament/yUWEpAll 
- Partij Hidde (topschaker) – Lois: https://lichess.org/DjY3H75e/white 
- Hidde  – Skarpoor https://lichess.org/7trIpqQ2/white  

Hidde 160e in internationaal toernooi 
- Leuk: Hidde tegen een GM gespeeld! https://lichess.org/353psOsQ/white  
- Partij geanalyseerd in Study:  Na Lichess partij spelen download PGN (klik analyse en dan 

onder bord). In Lichess – Leren, Study, eigen studie, via + aanmaken, stel bewerken in en 
upload PGN bestand. Deelnemers uitnodigen. Let op instellen analyse en openingsboek. Let 
op Sync en Rec op groen. 

- Tegen jezelf spelen: Lichess menu Gereedschap, button Analyse 
- Schaakstad gaat quiz op site zetten 
- Stap 3H17 test A (o.a. SWP = Standaard Winst Positie) 
- Jeugd battle U13 live bekeken 
- Carlsen Invitation live 
- Chessvision.ai  

 
 

 
Meerdere varianten berekenen. 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
https://lichess.org/b3EiavZq/white#1
https://lichess.org/tournament/XQEN4Oyb
https://lichess.org/tournament/yUWEpAll
https://lichess.org/DjY3H75e/white
https://lichess.org/7trIpqQ2/white
https://lichess.org/353psOsQ/white


 
Bij analyseren van eigen partij kun je in Lichess openingsboek en toppartijen aanzetten. Dan kun je bijvoorbeeld zien hoe 
lang je een partij van Carlsen – Caruana hebt gevolgd. 
 

Online schaakles senioren: analysemogelijkheden in Lichess 
De senioren van Het Bolwerk zijn online. 
Als je vragen hebt of tips wilt krijgen, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl 
Algemene informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
 
Verslag 3e Online training dd 29 april 2020 

- Stellingen 22 en 23 besproken van Chess Movies I: 
Eerste met Lichess-Gereedschap-Analyse 
Tweede met Leren-Study-bijdragen aan studie 
Je kunt ook meerdere varianten laten zien 

- Blindschaken en blindenschaak: 
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-en-
slechtziende-schakers  

- Deelnemersveld SPEC AND CAs LIFE Arena: https://lichess.org/tournament/yUWEpAll  
- Onderlinge simultaan: https://lichess.org/simul/aFx74JvA en partijen besproken 
- Simultaan FM Tim Lammens: https://lichess.org/simul/nA5yEt8r 

Partij Anneke: https://lichess.org/vdrlQW9a/white#0 
Partij Karel:  https://lichess.org/2z1LN2ih/white (en voorbeeld restbild) 
 

 

  
 

Apeldoorners in Lichess Quarantine Charity Event #1 
Merijn van Delft meldt: 
Onze schaakvriend Frank Barendse sponsort het toernooi dat aan de andere kant van de wereld 
wordt georganiseerd door zijn online coach WFM Cherry Ann Mejia: 
manilastandard.net/mobile/article/322362 
Met een groepje Nederlanders, uiteenlopend van MeneerMandje (IM Thomas Beerdsen) tot 
Lois2009, deden we 29 april  mee aan de eerste editie: lichess.org/tournament/yUWEpAll 
Het was erg sterk bezet en een leuke ervaring om in zo’n internationaal veld te spelen. 
Wordt vervolgd! 

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-en-slechtziende-schakers
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/266-over-blinde-en-slechtziende-schakers
https://lichess.org/tournament/yUWEpAll
https://lichess.org/simul/aFx74JvA
https://lichess.org/simul/nA5yEt8r
https://lichess.org/vdrlQW9a/white#0
https://lichess.org/2z1LN2ih/white
http://manilastandard.net/mobile/article/322362
http://lichess.org/tournament/yUWEpAll


 
 

Match IM Max Warmerdam – IM Robby Kevlishvili 
MuConsult Apeldoorn speler IM Max Warmerdam speelde afgelopen week een match tegen 
teamgenoot IM Robby Kevlishvili.  Max meldt: 
Hierbij de link van de match: https://www.twitch.tv/videos/608233079. 
De match begint vrijwel direct aan het begin van de stream. 
De match bestond uit 20 partijen, waarvan 10 bullet partijen met het tempo 2+0 en 10 blind partijen 
met het tempo 5+2. 
Rond de 50ste minuut begon het blind gedeelte. 
Robby had in het blind gedeelte een voordeeltje aangezien hij het bord en de klok zag, alleen de 
stukken niet. 
Zelf speelde ik met een blinddoek om, en moest de zetten intypen. Ik wist dus niet zeker steeds 
hoeveel tijd ik had, ik kon hiervoor clock intypen maar dat doe je niet constant. 
Ook typte ik een paar keer de verkeerde zet in, wat me een keer de partij heeft gekost. 
Na het bullet gedeelte stond ik 5.5-4.5 voor, maar in het blind gedeelte wist Robby de match naar 
zich toe te trekken en won met 15.5-14.5. 
 

 

 
Alexander Münninghoff kijkt toe tijdens barrage Tata Steel NK journalisten 2018. (foto Bas Beekhuizen) 

https://www.twitch.tv/videos/608233079


 
Tata Steel journalisten 2019. Alexander Münninghoff (wit) vs FM Peter Boel. 

 
 

 
Tata Steel Journalisten 2016. Alexander Münninghoff (wit vs Karel van Delft. (Foto Ger Poppelaars) 

 



RIP Alexander Münninghoff 
Door Karel van Delft 
 
Een warm mens, een enthousiaste schaker en een uitstekend journalist is heengegaan. 
Meer dan een kwart eeuw namen we jaarlijks deel aan het Hoogoven/Corus/Tata NK journalisten in 
Wijk aan Zee. De herinneringen zijn talloos. Hoogtepunten waren nachtelijke snelschaaktoernooien. 
Na afloop van de toernooien droeg Alexander Russische gedichten voor. 
Schaken heeft altijd een belangrijke rol in het leven van Münninghoff gespeeld. 
Nieuwsbrief 60 besteedde aandacht aan de film ‘De Stamhouder’, die gaat over het gelijknamige 
boek van Alexander Münninghoff over zijn levensverhaal. In die film schaakt hij ook. Dat was 
toevallig onze onderlinge partij in het Tata Steel journalistenkampioenschap 2016.  
De film (schaakfragment 36.30 min) kun je terugzien via  
https://portal.eo.nl/programmas/tv/eodocs/gemist/eo/2017/10/10-de-stamhouder 
Cineast Ger Poppelaars heeft daar ook een foto van gemaakt. 
Partij in een gameviewer:  http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/13/Game22822718.html. 
 

Alexander Münninghoff 
Door Peter Boel 
 
Alexander Münninghoff was een prachtmens. Hij had de gave om anderen blij te maken. Hij was een 
eminent journalist met een enorme staat van dienst, ook op schaakgebied, maar ook een 
sprankelende persoonlijkheid met een geweldig gevoel voor humor. Als je hem zag schoot je humeur 
al de lucht in. Van het jaarlijkse Nederlands Journalistenkampioenschap tijdens het Tata 
Schaaktoernooi in Wijk aan Zee was hij één van de grote inspiratoren. Pas als Alexander binnenkwam 
kon het beginnen. Hij begroette iedereen uitvoerig en al gauw schalde zijn aanstekelijke Stentorlach 
door de zaal. Vele jaren lang droeg hij bij de sluiting dan ook nog gloedvol een gedicht voor in het 
Russisch, waarna de stemming er meteen in zat. 
In de jaren zeventig lazen wij in Schaakbulletin vol bewondering Münninghoff’s reportages over het 
Soviet-schaakleven en interviews met de topschakers die deze ontzagwekkende grootmacht 
voortbracht. Hij had een grote liefde voor dat land, maar was ook zeer kritisch. Later kwamen er van 
zijn hand een biografie van onze wereldkampioen Max Euwe en eentje van de wereldkampioen van 
het Leidseplein, Hein Donner, en onder meer een fraai vormgegeven boekje over drie matches van 
Donner. De Hein Donner-biografie heb ik in het afgelopen jaar naar het Engels mogen vertalen voor 
New In Chess. Een bloemrijk, zeer informatief en psychologisch diepgravend boek, en een pittige, 
maar ook buitengewoon interessante klus. 
Op maandag 16 december 2019 bezocht ik Alexander in Den Haag om nog wat puntjes op de i te 
zetten en gewoon om hem nog eens te zien, want hij was toen al ernstig ziek. Hij en zijn vrouw Ellen 
ontvingen me gastvrij in hun herenhuis in de Staatsliedenbuurt. Alexander toonde zich heel blij met 
de vertaling, want grootmoedig was hij ook. Hij gaf me de ongecorrigeerde Engelse vertaling van zijn 
boek De Stamhouder cadeau. Die las ik enkele weken later nog eens (het origineel had ik natuurlijk 
allang in mijn bezit) en ‘tussendoor’ zag ik op TV ook de documentaire over zijn leven, eveneens De 
Stamhouder geheten. Die documentaire begon op dezelfde plek waar ik in december mijn laatste 
vluggertjes met Alexander speelde: in zijn indrukwekkende studeerkamer volgestouwd met boeken, 
halfvergeelde foto’s en Russische parafernalia, onder het genot van een lekker biertje. “En je laat me 
niet winnen hè?” 
Wat had hij een krankzinnig leven geleid, wat een dramatische geschiedenis. En toch blonk Alexander 
juist uit in belangstelling voor anderen en had hij een groot relativeringsvermogen. Onze 
vluggersessies met René Nijland en vele anderen in het café van Hotel Sonnevanck vergeet ik nooit. 
Als ouwe lullen zaten we regelmatig te gieren van de slappe lach.  
In 2018 zaten we in ons zaaltje in De Moriaan diep geconcentreerd over de stukken gebogen. 
Plotseling daverde de schaterlach van Alexander door de stilte. Na zijn zet gedaan te hebben was hij 
wat gaan rondwandelen en had het korte verhaal ‘Een tochtje over de Wolga’ staan lezen in mijn net 
uitgebrachte bundeltje Drie Paarden. Een betere recensie kun je je niet wensen. 
Alexander was zo’n soort man zoals je er in je leven minstens één gekend moet hebben. Zo goed als 
vele anderen heb ik hem niet gekend, maar toch voelde ik me in die zin al bevoorrecht. In deze dorre 

https://portal.eo.nl/programmas/tv/eodocs/gemist/eo/2017/10/10-de-stamhouder
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/10/13/Game22822718.html


tijden stond hij wat mij betreft voor cultuur, openheid, gulheid. En die tevreden grijns als hij weer 
eens zat te genieten van een lekker wijntje en een goed gerecht staat op mijn netvlies gegrift. 
In januari 2019 deed hij voor de laatste keer mee aan het Journalistentoernooi. Op vrijdagavond 
moesten wij in ronde 4 tegen elkaar. Zoals altijd ging hij eerst ergens uitbundig tafelen en wijnen met 
René Nijland en hij schoof lekker rozig aan. Alexander had wit. Zachtjes heen en weer wiegend deed 
hij zijn zetten. Af en toe leek hij even weg te dommelen. In een Koningsindiër deed ik op een gegeven 
moment …g6-g5 en maakte me op om langzaam de druk tegen mijn plezant benevelde tegenstander 
op te voeren. Met een zwierig gebaar pakte Alexander zijn dameloper en offerde hem op g5. 
Vervolgens deed hij, met een vredig glimlachje, de ene krachtzet na de andere. Na vele 
wederwaardigheden (en benauwenissen van mijn kant) werd het remise. In dat toernooi was 
Alexander, bijna 75, nog uitstekend in vorm. Een snelschaakbarrage met vier man moest uitmaken 
wie kampioen werd. In bijna al zijn partijen kwam Alexander, met zijn fraaie klassieke stijl, goed tot 
gewonnen te staan. Alleen het afmaken lukte niet meer zo goed, en hij werd derde. 
Enkele weken geleden belde ik Alexander om afscheid te nemen. Hij had alle behandelingen 
afgeblazen en wachtte op het onvermijdelijke, liefdevol verzorgd door Ellen en zijn kinderen. Helaas 
kon het in deze tijden niet anders dan over de telefoon, maar toch was het een mooi en ontroerend 
laatste gesprek. 
Vrede zij met je, Alexander. Ik ga niet zeggen ‘Rust zacht’, want als er een hiernamaals bestaat zit jij 
daar nu ongetwijfeld druk te vluggeren met Hein Donner. 
 

 
 
 

 
Restbild voorbeeld in Schaaknieuws, 17 maart 1992 
Partij Johan van Mil -  Andrew Martin, Wijk aan Zee 1981  
Zie ook nieuwsbrief 25. 

 



  
Voorbeeld van ‘Restbild’. Pion b7 staat veilig door Pb4. Na paardenruil staat pion b7 aangevallen.  
Doordat dit een aantal zetten niet kon, verslapte de aandacht. Echter: iedere zet is er een nieuwe stelling. 
Simultaanpartij Tim Lammens – Karel van Delft, 2020. 
 

Quote Restbild: Iedere zet is er een nieuwe stelling 
Restbild is een voorbeeld van een cognitieve bias. Dat is een structurele denkfout.  
 
Zie ook nieuwsbrief 66 tekst cognitieve psychologie en cognitieve bias. 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2
066%20-%2011%20januari%202018.pdf 
Restbild in SchachWiki: 
https://www.myschach.de/Schachpsychologie_SchachWiki.htm 
 
 
 

Divers nieuws  
 

- Protocol schaken voor de jeugd in de 1,5 meter samenleving 
- NK jeugd online NK ABC 
- Hikaru Nakamura en Magnus Carlsen in finale Magnus Carlsen Invitational: Carlsen wint 
- Giri verslaat Carlsen in Invitational 
- EG April issue 
- New In Chess: mogelijk langdurig uitstel van schaaktoernooien 
- Jutta Hempel 
- Garry Kasparov: Chess, Deep Blue, AI, and Putin | Artificial Intelligence (AI) Podcast 
- Chess Tech News – reeks interessante interviews 

 
 

 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2066%20-%2011%20januari%202018.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2066%20-%2011%20januari%202018.pdf
https://www.myschach.de/Schachpsychologie_SchachWiki.htm


Protocol schaken voor de jeugd in de 1,5 meter samenleving 
https://www.schaken.nl/nieuws/protocol-schaken-voor-de-jeugd-de-15-meter-samenleving 
 
De directeur van de KNSB, Dharma Tjiam heeft onderstaand bericht naar de verenigingen gestuurd. 
De KNSB verzoekt dit bericht te delen.  

In de vorige mailing die u van ons ontvangen hebt, op 24 april 2020, hebben wij aangekondigd dat er 
protocollen in de maak waren voor sporten op afstand. Hierbij ontvangt u twee protocollen:  een 
algemeen sportprotocol, dat leidend is, en een aanvullend specifiek schaakprotocol. Beide 
protocollen zijn gemaakt voor de doelgroepen kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar. 
Dat zijn de groepen die vanaf morgen (29 april) onder voorwaarden weer buiten mogen gaan 
sporten. Met enige creativiteit biedt dat ook mogelijkheden voor het schaken. 
 
Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geeft het specifieke schaakprotocol adviezen hoe om te gaan met 
het bewaren van 1,5 meter afstand. Het geeft daarmee ook een idee op welke wijze volwassenen in 
clubverband kunnen schaken, als dat weer wordt toegestaan. 

Zowel het algemene sportprotocol van NOC*NSF als het schaakprotocol van de KNSB kunnen 
regelmatig gewijzigd worden. Kijk voor de meest actuele versies op de links onderaan dit bericht. 

Belangrijke links 
algemene protocol, nuttige posters en informatieborden  
schaakprotocol van de KNSB  
 

 

 
 

 
 
 

NK jeugd online NK ABC 
Het NK jeugd werd op 1 mei online gehouden.  
Het werd uitgezonden via https://www.twitch.tv/schaakbond 
In de A-groep werd Dries Wedda vierde en Mick van Randtwijk tiende. 
Er was commentaar door topschakers, waaronder MuConsult Apeldoorn spelers. 
Zie ook https://schaken.nl/nieuws/nk-abc-online-live-twitch  
Uitslagen en partij staan op http://njsk.nl  

https://www.schaken.nl/nieuws/protocol-schaken-voor-de-jeugd-de-15-meter-samenleving
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Hikaru Nakamura en Magnus Carlsen in finale Magnus Carlsen Invitational: Carlsen wint 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020-final-4/2/1/2 
Zondag 3 mei: https://www.twitch.tv/chess24 live  
Van 18 april tot 3 mei had op https://chess24.com/en het Magnus Carlsen Invitational plaats. Anish 
Giri was een van de zeven door Magnus Carlsen uitgenodigde deelnemers.  
 

 

 
 

Giri verslaat Carlsen in Invitational 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020/9/1/2 
 

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/magnus-carlsen-invitational-2020-final-4/2/1/2
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EG April issue 
GM Yochanan Afek meldt: 
The April issue of EG is out with a variety of articles and tourney awards! Look it up here: 
http://www.arves.org/arves/index.php/en/ 
Support the only periodical dedicated exclusively to the fine art of the endgame study! 
http://www.arves.org/arves/index.php/en/?fbclid=IwAR1EFMbUHh5exLjNtGjjYPYmfIjUDp7UMrT8m
X78OcplFzP2KYlgREvRIbI 
 

 

 
 

New In Chess: mogelijk langdurig uitstel van schaaktoernooien 
https://mailchi.mp/newinchess/newinchess2020_3_abos_eur?e=ffd442599e 
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Jutta Hempel  
Haar verhaal staat ook kort beschreven in het boek ‘Schoolschaken’. Enkele hoofdstukken kun je 
lezen via de databank van Schaakacademie Apeldoorn. Waaronder het hoofdstuk Kleuterschaak: 
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/46-schoolschaken-kleuterschaak   
Historische video 
https://www.facebook.com/adia.onyango/videos/pcb.3262669410434056/10222687724565870/?ty
pe=3&theater&ifg=1  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/46-schoolschaken-kleuterschaak
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Garry Kasparov: Chess, Deep Blue, AI, and Putin | Artificial Intelligence (AI) Podcast 
Aanbevolen door Jeroen Noomen: 
https://www.youtube.com/watch?v=8RVa0THWUWw 

 

 

 
Chess Tech News – reeks interessante interviews 
https://www.chesstech.org 
 
 
 
 
 

Trainingsmateriaal 

 
- Noah’s Ark 
- Chess Endgame Trainer ChessTempo vernieuwd 
- Partijen Greco 
- Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8RVa0THWUWw
https://www.chesstech.org/


 

 
 

Noah’s Ark 
https://en.chessbase.com/post/here-comes-noah-s-ark 
 

 

 
 

Chess Endgame Trainer ChessTempo vernieuwd 
https://chesstempo.com/chess-endgames 
https://chesstempo.com 

https://en.chessbase.com/post/here-comes-noah-s-ark
https://chesstempo.com/chess-endgames
https://chesstempo.com/


 

 
Partijen Greco 
Miniatuur partijen 17e eeuw  https://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html  
Mooi materiaal voor tactische trainingen. Wat is de winnende zet? 
 

 

 
 

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://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html
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.  
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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  
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
http://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 
 

 
 
Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten: https://www.schaaksite.nl/category/kranten 
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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 Instagram https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn   
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 
Twitch https://www.twitch.tv/xamax2000 
Twitter: @max_warmerdam 
Instagram: https://www.instagram.com/_maxwar 
 
IM Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
 
GM Roeland Pruijssers 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/monkey_chess 
 
Jayden Breider 
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
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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 
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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   
Juga Chess Artist: https://www.jugamusica.com  
 
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 
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