Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 128 – 10 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.

IM Nico Zwirs gaf 7 mei de MuConsult simultaan. Evan West analyseerde zijn remisepartij. (foto Darron West)
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Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen

Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 128
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 432 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 uitgesteld ‘t Paardje Made ‘schaken en strategisch denken’ en De Zeven Pionnen Epe.
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

Schaakstad Apeldoorn 3checks Arena

5+3

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

Dinsdag
12 mei

19.00-21.00
uur

MuConsult Simultaan door
Tom Meurs

30+30

lichess.org/simul

Woensdag
13 mei

18:30-19:50

Worldwide U11 Group C
Team Battle

10+3

lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
jNrPV67Z
t/m 11 jaar

19.00-19.45
uur

eFXO Partijanalyse door
IM Thomas Beerdsen

20.00-23.00
uur

Schaakstad Online
Competitie

30+5

Donderdag
14 mei

17.30-19.00
uur

SFT U13 Cup League 2 Team
Battle

7+5

lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
GumcsYE7
t/m 13 jaar

Vrijdag
15 mei

19.00-20.30
uur

Schaakacademie Apeldoorn
Blitz Arena

5+0

lichess.org/tournament/ Nieuwsbrief lezers
wny8pQsK

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

17.00-19.00
uur

Worldwide Junior C Team
Battle

10+2

19.00-20.30
uur

Schaakstad Apeldoorn Arena 3+2

lichess.org/tournament/ Iedereen
0n3HB5YP

20:00-22:00
uur

GC Teambattle

lichess.org/tournament/ Alle Apeldoorners

Maandag
11 mei

Zaterdag
16 mei

Zondag
17 mei

Doelgroep

lichess.org/tournament/ Alle Apeldoorners
BPZqOIVO
Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog
Alle Apeldoorners

Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog

3+2

Zie www.schaakstadapeldoorn.nl/blog

lichess.org/tournament/ Apeldoornse jeugd
3xR9Dbt8
t/m 16 jaar

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.

https://lichess.org/tournament/bDQc8O93

Herdersmat.

Penning!

Evan – Karel https://lichess.org/1OYbkzry
Deed denken aan Tata journalisten Jan Bey – Karel van Delft met mooi offer van Jan nadat Karel te snel aanviel:
Tata Steel journalisten 2018: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/1/24/Game11333218.html

Frank 248 wint Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena
Hier boven staat het podium van 8 mei.
Volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 15 mei 2020 van 19-20.30 uur.
Link https://lichess.org/tournament/wny8pQsK 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.

Na de scholen battle gingen Alec en Hidde zelf door op Lichess. In dit partijtje spelen ze Antichess.

https://lichess.org/FAvLsJDc/black

Antichess
Hidde Weller meldt:
Antichess is lastig je moet zorgen dat je geen stukken meer hebt en het stuk wat je kan slaan moet je
slaan en je kan de koning ook slaan het is leuk omdat het heel spannend is. Groetjes van Hidde

Schaakstad Apeldoorn wint GC zondag team battles
Schaakstad Apeldoorn heeft 10 mei de GC team battle gewonnen.
https://lichess.org/tournament/nXf94e8O
Via spelersnamen kun je partijen vinden.
Organisator Govert Pelikaan meldt desgevraagd dat Lichess regelmatig de naam van de arena wijzigt.
De ene keer is het een Gevecht, de andere keer een Massakamp.
De links naar de battles staan elke week op de site van Groninger Combinatie
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles

5 mei Apeldoornse scholen onderling https://lichess.org/tournament/9i8Bcn8J

6 mei https://lichess.org/tournament/gSPoM1Uc

9 mei https://lichess.org/tournament/hBoQFwgR

9 mei https://lichess.org/tournament/CnQSJIoW

Battles afgelopen week: Apeldoorn, Nederland en internationaal
Afgelopen week waren er weer veel battles. Hierboven staan ranglijsten en podia.
Misschien is er een keer een toernooi vergeten in dit overzicht.
Op de blog-pagina van www.schaakweek.nl zijn alle toernooien met links terug te vinden.

Elke week 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.
Let op: het is niet altijd op dezelfde dag. Zie het weekschema.

https://lichess.org/gSt88roL

https://lichess.org/pysYwdnb/black

https://lichess.org/CfMrA9ZP/black

https://lichess.org/blnii95X/black

IM Nico Zwirs gaf simultaan aan 41 tegenstanders, Tom Meurs geeft volgende simultaan
MuConsult Apeldoorn 1 speler IM Nico Zwirs gaf 7 mei een simultaan aan 41 deelnemers op Lichess.
Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/zCUBj4bx
IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.
Verhaal over Nico Zwirs op site Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/05/06/muconsult-simultaan-met-im-nico-zwirs
De volgende simultaangever is Tom Meurs. Deze simultaan is op dinsdag 12 mei vanaf 19.00 uur.
Hieronder staat een verhaal van IM Nico Zwirs.
Daarna volgt een analyse van Evan West uit Kaapstad (Zuid-Afrika) die remise maakte tegen Nico
Zwirs. Evan doet regelmatig mee aan Apeldoornse activiteiten. Hij schaakt ook veel online met Hidde
Weller. Ze chatten ook over van alles. Via schaken kun je vrienden over de hele wereld krijgen.
Het motto van wereldschaakbond FIDE is ‘Gens Una Sumus’. Dat betekent: we zijn één familie.

MuConsult simultaan door IM Nico Zwirs
Tekst Nico Zwirs:
Afgelopen donderdag was het aan mij de beurt om de simultaan te geven. Er was een grote
opkomst! Op één na net niet de grootste opkomst. Stefan had 42 deelnemers, ik 41 deelnemers, wat
garant staat voor een pittig avondje. Op voorhand had ik alle deelnemers nog even wat tips gegeven.

Tevens had Karel gezegd dat hij de winnaars in de nieuwsbrief zou zetten, waarbij ik grappend
antwoorde: Leuk plan, maar dan blijft komende week je nieuwsbrief leeg… Waarop Karel dan weer
bijdehand reageerde met: Als er toch iemand van je wint verwacht ik een analyse voor de
nieuwsbrief. Na een lange strijd heeft er toch iemand gewonnen, namelijk Frank248 (Frank van Grol).

Omstreeks dit moment zette Frank in de chat:

Zelf was ik er wat minder gerust op en leek het mij dat Frank juist enorm goed staat. De volgende
zetten die ik speelde waren ook niet zo goed, waarna Frank met de volgende uitspraken kwam.

Het bleef niet bij verbeteren, op dat moment stond hij zelfs al gewonnen! Zijn actieve stukken op de
damevleugel waren gewoon veel te sterk. Niet veel later moest ik de handdoek in de ring gooien. Dat
het bij slechts één nederlaag bleef is een klein wonder. Zowel GertvR en Schaduwkampioen hadden
een gewonnen stelling bereikt, maar wisten die niet af te maken. Schaduwkampioen maakte remise,
Gert verloor nog. Naast Schaduwkampioen maakten ook de EvanCW en dezwarteloper ook remise.

MuConsult Simul 7 May 2020: Evan West v IM Nico Zwirs
(Analysis by Evan West aged 8 years)
I feel so good, I drew to an IM! Is this really happening? THIS IS COMPLETELY MAD! I think I might
EXPLODE with joy! My ears are so hot they could heat a room! I think I just need to take deep
breaths in…out…in…out.

Evan West. (foto’s Darron West)

Ok, I think I am ready to explain my game now.
Below is the whole game, but I am just going to focus on the critical moments.
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. Nc3 Nf6 5. d3 d6 6. h3 Be6 7. Bxe6 fxe6 8. Be3 Bb6 9. Bxb6 axb6 10.
d4 exd4 11. Nxd4 Nxd4 12. Qxd4 e5 13. Qd2 O-O 14. O-O Qd7 15. Rfe1 Nh5 16. Ne2 Rf7 17. Rf1 Raf8
18. Rad1 Nf4 19. Nxf4 Rxf4 20. Qd5+ Kh8 21. Qxb7 Qf7 22. Rd2 Qc4 23. Qd5 Qxd5 24. exd5 Ra8 25. g3
Rc4 26. f4 exf4 27. Rxf4 Rxf4 28. gxf4 Rxa2 29. c4 g6 30. Re2 Kg8 31. Re7 Rxb2 32. Rxc7 Kf8 33. Rxh7
b5 34. cxb5 Rxb5 35. Rh6 Kg7 36. Rh4 Rxd5 37. Kg2 Kf6 38. Rg4 Rd3 39. h4 Rd5 40. Kf3 Rd3+ 41. Ke4
Ra3 42. Rg5 Rh3 43. Rd5 Ke6 44. Rg5 Kf6 45. Rd5 Rxh4 46. Rxd6+ Kg7 47. Rd5 Kh6 48. Rg5 Rh1 49.
Ke5 Ra1 50. Kf6 Ra6+ 51. Kf7 Ra4 52. Rxg6+ Kh7 53. Rg4 Ra7+ 54. Kf6 Ra6+ 55. Kf7 Ra7+ 56. Kf6 Ra6+
1/2-1/2
Game in Lichess: https://lichess.org/CfMrA9ZP/black

18.Rad1. I was planning to move Qd5 after Rad1 and if black attacks my Queen with the
c-pawn my Queen could take on d6. My mistake was by moving my rook across I left the a2 pawn
undefended. The best move was to push f3 to protect the pawn on e4.

23.Qd5. My thinking was to put a x-ray attack on the black Queen so my a2 pawn would be
protected. My mistake was that I moved my Queen out of a good position (on b7) and it was
attacking 2 pawns. The best move was to push the pawn to f3 to make sure the e4 pawn is covered.

26. f4. I was thinking about opening up some space for my pieces and trying to simplify the position.
My mistake was that I over-simplified the position too quickly and lost the
a-pawn which gave me a me a +0.00 instead of a +1.1 advantage. I should have pushed the a-pawn to
a3 so that it was defended by the b-pawn.
Thank you Schaakstad Apeldoorn and IM Nico Zwirs for an awesome experience!

https://lichess.org/patron

In Zoom via …More Share computer sound
Video Chess Fever (Moskou 1925, met Capablanca): https://www.youtube.com/watch?v=TN6m711ddZk

https://lichess.org/swiss

Lichess en Zoom tips: Lichess steunen, battle links op team-pagina en tekenen in Zoom
Lichess 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.
= Lichess toernooien kun je nu ook met het Zwitserse systeem spelen. Echter alleen binnen teams.
= Lichess is een gratis programma, zonder advertenties. Je kunt Lichess financieel steunen. Dan krijg
je net als Carlsen een vleugeltje bij je account naam.
= Als via Lichess je met een team wilt meedoen met een battle kun je dat doen via een link die je
hebt gekregen. Je kunt ook naar Teams gaan. Bij jouw team staan battles aangegeven. Die kun je
aanklikken en meedoen.
= In de chat kun je een @ voor iemands naam zetten. Dan valt het meer op en krijgt diegene ook
privé een melding.
= Als je een partij hebt gespeeld kun je tijdens de analyse via het openingsboek ook partijen van
topspelers met die opening naspelen. Ook kun je zien welke zetten ‘theorie’ zijn. Theorie wil zeggen
dat uit ervaring en analyse blijkt dat het goede zetten zijn.
= In tijdnood kun je een ‘pre-move’ doen. Je doet dan een zet in de tijd van je tegenstander. Als jij
aan de beurt bent, wordt je zet zonder tijdverlies uitgevoerd.
= Als je een variant wilt bekijken kun je een andere zet doen en dan steeds op de spatiebalk klikken.
Dan rekent de engine (het programma) van Lichess een variant uit.
= In Zoom kun je je met een pennetje tekenen. Dat gaat via een van de icoontjes in de zwarte balk.
Een leerling kan daarmee bijvoorbeeld een veld aangeven tijdens een oefening.
= In Zoom kun je in een venster een video delen. Alleen de host hoort het geluid. Via het menu kun je
het geluid delen.
= In Zoom is het weer mogelijk bestanden (files) te sturen tijdens een meeting.

Deelnemers klikken een simultaan aan. De simultaangever kan hen dan toelaten.
Soms verschijnt een simultaan niet op de simultaan-pagina.
De simultaangever kan dan de link in de browser naar deelnemers sturen.
Deelnemers melden zich aan.
De simultaangever accepteert hen.
Hij begint door op ‘Start simultaan’ te klikken.
Onder het bord staat een knopje waardoor je automatisch steeds een nieuwe partij ziet.
Als de simultaan eenmaal begonnen is, kan er niemand meer bij.

Bundesliga online (foto Evi Zickelbein) https://lichess.org/tournament/Vb5u6Ny1

Thuis schaken: een simultaan aan je vrienden of familie geven
Tips om zelf thuis te schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Je kunt ook zelf een simultaan geven.
In de plaatjes hier boven staat hoe je dat kan doen.
Hoe je meedoet aan een simultaan kun je lezen via:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/deelnemen-aan-een-simultaan

https://lichess.org/DIztjHpf

Vanuit huis kun je in de hele wereld schaken. Hidde Weller is lid geworden van Hamburg SV en
speelde online mee 7 mei. Hij scoorde 1 punt. Er deden zelfs grootmeesters mee!

De club bestaat sinds 1830, is de grootste van Duitsland en heeft een eigen gebouw.
Evi Zickelbein meldt:
Hier is de Link: https://lichess.org/tournament/Vb5u6Ny1
Twee keer per week Quarantäne-Bundesliga (negen Ligas!)
Afgelopen zondag zijn we voor de eerste keer 1. geworden:
https://hsk1830.de/ein-tag-fuer-die-geschichtsbuecher
Organisator is IM Jens Hirneise van de krant Rochade Europa:
https://rochadeeuropa.com/lichess-turniere/
Hoe vind je partijen?
IM Merijn van Delft meldt: Als je bij het toernooi (https://lichess.org/tournament/Vb5u6Ny1) kijkt en
in de eindstand (naar beneden scrollen) op topschaker klikt, verschijnen (weer naar boven scrollen)
zijn partijen rechtsboven.

St Victor. In Lichess via Gereedschap, Bordbewerker stelling opzetten en samen oefenen.

St. Victor. Stappenmethode. Zwart dreigt mat. Dus kijken naar Slaan, Tussenplaatsen en Uitwijken (STU)

Berg en Bos. Samen partij spelen tegen Schaken is Cool. http://www.schaken.wiltsite.nl.

Het Woudhuis. Partij 2 van Euwe Meester tegen amateur. Wit speel d4-d5.

Het Woudhuis. SWP. Standaard Winst Positie. Wit moet sleutelveld veroveren. Koning op zesde rij leidt tot winst.

Hertog van Gelre. Wit wint via een penning.

De Zevensprong. Mat zetten met koning en dame.
Je moet de andere koning naar de rand van het bord jagen.
Je kan dit zelf oefenen via Lichess, Gereedschap, Bordbewerker.

De Eendracht. Fianchetto-loper.

Koning staat in het vierkant.

De Eendracht schaakhistorie.
https://sites.google.com/site/carolusschaak/schaak-varianten-antiek/chaturanga

De Eendracht. Schaken voor vier: https://www.chess.com/4-player-chess

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
- Stappenmethode cdrom
- Euwe Meester tegen amateur partij 2
- Elementen van Steinitz, zie Analysevragenlijst
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/16-analysevragenlijst
- Greco minipartij https://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html
- Partij analyseren via app www.chessvision.ai
- Lichess, Gereedschap, Bordbewerker stelling opzetten en uitspelen (tegen vriend bijv.)
- Koning en randpion tegen koning remise (uitgespeeld via Lichess)
- Koning, randpion en loper van de verkeerde kleur tegen koning remise (uitgespeeld)
- Tip: donderdag 7 mei simultaan IM Nico Zwirs 19 uur Lichess.org/simul
- Tip: www.chessmatec.com
- Chatten gaat erg goed!
- Oefenen met Stappenmethode
- Ratings (sterkte cijfer) www.fide.com
- www.schaakweek.nl met weekschema en dagelijks blog over schaaknieuws
- Manieren om aan toernooi mee te doen: kalender schaakweek.nl of teampagina op Lichess
- Geoefend met koning – dame tegen koning (idee: hok kleiner maken en mat zetten)
Lichess menu: Gereedschap, Bordbewerker, stelling opzetten, tegen vriend of computer
- Samen partij tegen Schaken is Cool www.schaken.wiltsite.nl
Schaken is een vechtsport: aanvallen en verdedigen
Soms kun je een stuk winnen, soms moet je voorkomen dat je een stuk verliest
- Nieuwsbrief bekeken, jongens willen nieuwsbrief ontvangen, mag van moeder
- Mat zetten met koning + dame tegen koning
- Pat = de koning staan niet schaak en kan nergens veilig heen. Het is dan remise (gelijk spel)
- Simultaan en partijen besproken
- 5 mei scholen battle, meedoen met team Schaakacademie Apeldoorn
- Via lichess.org/@/accountnaam partijen aanklikken en dan kun je zien wat je gewonnen,
remise en verloren hebt.
- Greco partij 1: https://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html

-

-

-

-

Zelf geschaakt: partijtjes Lichess
Besproken eigen partij: https://lichess.org/Oto6bwWt
Fianchetto is ook een goed muurtje: driehoekje pionnen met loper er tussen
Schaken is spelletje van mogelijkheden en beperkingen. Veel mogelijkheden: activiteit
Oversteekregel: eerst kijken naar gevaar
Alleen naar eigen kansen kijken is ‘wensdenken’ (daar kun je ongelukken van krijgen)
Offer: stuk of pion weggeven om actievere stelling te krijgen
Jeugdarena, zie www.schaakweek.nl wachtwoord weten trainers
Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena vrijdag 8 mei vanaf 19 uur
https://lichess.org/tournament/bDQc8O93 wachtwoord: academie
Schaken voor vier: https://www.chess.com/4-player-chess
Geschiedenis schaken:
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/0_chaturanga/0_chaturanga.htm
https://sites.google.com/site/carolusschaak/schaak-varianten-antiek/chaturanga
Verdedigen:
STUDT als stuk staat aangevallen: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval
Koning verdedigen: STU
Aanvallen:
GSSAP: Gevaar, Schaak, Slaan, Aanvallen, Plan
Réti: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_R%C3%A9ti
Het vierkant
https://www.schaaksite.nl/2020/05/08/de-grote-foto-quiz-voor-schakers
Wereldschaakbond https://www.fide.com
Nations Cup https://www.fide.com/news/511
Partijen https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-chess-com-online-nationscup-2020/7/1/1
Anand - Radjabov:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-chess-com-online-nations-cup2020/7/2/1
Als het goed is, leer je door schaken beter nadenken. Bijvoorbeeld wat je kan doen als je op
een harde houten stoel zit.
Je kan op school andere kinderen leren met Lichess te schaken.

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.

Danish gambit Hidde won https://lichess.org/simul/Synp4rZU

Schaakschool Het Bolwerk online: Hidde verslaat Karel in simultaan
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 6 mei:
Groep 13.45 uur
- Toernooipartij jeugd battle van Jessica besproken. Ze verloor alle tien partijen. Terwijl ze op
+ 19 in eerste partij stond. Oorzaak: te weinig letten op wat tegenstander kan doen.
- onderlinge partijen https://lichess.org/rv1gmglJ/black , https://lichess.org/DcyCwV7h/black
- Partij besproken
- Stap 1 H15 oef A
- Oefenen met tekeningen in Zoom
Groep 16 uur
- Hidde heeft over Antichess tekst gemaakt.
- Carlsen – Firouzja bullet match
- Per speeltempo heb je aparte rating in Lichess. In het begin kan die sterk dalen en stijgen.
- Deens gambiet besproken: pionnen offeren voor activiteit.
- Simultaan gespeeld met Deens gambiet: https://lichess.org/simul/Synp4rZU
- Partijen besproken.
- Deelname aan internationale jeugd battle U11. Ga naar Teams en bij Schaakstad Apeldoorn
toernooi aanklikken.

Online schaakles senioren: Chess Notes en Greco
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 4e Online training dd 6 mei 2020
- Stellingen 24 en 25 besproken van Chess Movies I, Met Lichess Gereedschap – Analyse
- Aantal databanken: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
(Toon alle en klik op Titel voor alfabetische volgorde)
- Chess Notes Edward Winter: historische informatie
https://www.chesshistory.com/winter/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Winter_(chess_historian)
- Greco miniaturen: https://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html
- Schaakweek.nl blog: https://schaakweek.nl/blog
- Münninghoff videofragmenten De Stamhouder en partij tegen Karel (zie nieuwsbrief 127)
- Simultaan https://lichess.org/simul/EbE1QsKe
- Partijen besproken (Anneke remise)

Partijanalyse Dries Wedda NK jeugd online
Dries Wedda meldt:
Op 1 mei heb ik meegedaan aan het online NK A voor jeugd t/m 18 jaar. Er waren 7 rondes en het
tempo bedroeg 5 minuten met 5 seconden increment. Ik heb uiteindelijk met 5 uit 7 een gedeeld
derde plek gehaald, hoewel ik met wit een paar erg slechte partijen had.
Hieronder een partijfragment uit de tweede ronde waar ik wit tegen Eline Roebers had.
Dries02 (2242) - Eline2006 (2055)
NK A blitz Chess.com, 01.05.2020
[Een chaotische stelling vanuit het Koningsindisch, waarbij wit een pion en vooral aanvalskansen
heeft voor het loperpaar.]
23.Tg5!? [Een positioneel kwaliteitsoffer, geïnspireerd door het nog uit te komen boek Mastering
Positional Sacrifices van Merijn van Delft. Als zwart dit offer aanneemt, krijgt wit veel pionnen
richting zwarts koning.]
23...Lxg5 24.hxg5 Kg6? [Dit veld is niet zo veilig voor de koning.]
[24...Dc5! Het paard pennen is een erg handige manier om te verdedigen.; 24...Kg7]
25.f4 Pg4+?! [Nu kan wit makkelijker gaan aanvallen over de h-lijn.]
[25...Pd3+ 26.Lxd3 cxd3 was een betere verdedigingspoging geweest, maar dit ziet er ook
veelbelovend uit voor wit. 27.e5!?]
26.Lxg4 Lxg4 27.f5+ Kg7 28.Pxg4 hxg4 29.f6+ [29.Df4 ziet er erg aardig uit, bijvoorbeeld 29...Th8
30.f6+ Kg8 31.Txh8+ Kxh8 32.Dh2+ Kg8 33.Dh6]
29...exf6 30.Df4 [30.gxf6+ Kxf6 31.Th6+ Ke7 32.e5 Dc5+ 33.Kg2 was een andere manier om te spelen,
wit heeft veel aanvallers: 33...Tg8 34.e6 Tbf8 35.Pe4]
30...Dc5+?! [30...Tg8! Typisch een verdediging die niet makkelijk te zien is bij snelschaak. 31.gxf6+
Kf8 32.Kg2! Dit is het beste veld voor de koning en wit kan blijven aanvallen.]
31.Kg3 Dd4 [Nu verliest zwart de dame.]
32.gxf6+ Dxf6 33.Th7+ Kxh7 34.Dxf6 Tfe8 35.Dxf7+ Kh6 36.Df6+
1–0
view.chessbase.com/cbreader/2020/5/3/Game3299265.html
Informatie en partijen NK jeugd online 1 mei: http://njsk.nl

GM Matthew Sadler analyseert TCEC 17 superfinale
Jeroen Noomen meldt:
Analyse van GM Matthew Sadler (van het boek ‘Game Changer’) inzake de TCEC 17 superfinale:
https://tcec-chess.com/articles/Sufi_17_-_Sadler.pdf
Twee interessante quotes:
‘In my experience at least, I have never witnessed such an interesting set of Superfinal games as
these. Every single game had moments of deep chess interest, quite apart from the drama of the
games themselves.’
‘A word about Jeroen Noomen’s opening selections for the Superfinal which always attract a lot of
comments – excellent! Both engines had ample opportunity to display their biggest strengths and
this was reflected in the number of decisive games and the excitement level of many of the drawn
games. I think the character of each engine emerged very clearly as a result of these opening choices
and this certainly played a role in attracting – and keeping – viewers during the entire Superfinal.’

Analyses GM Matthew Sadler en WIM Natasha Regan

Chess giants #16. Opposite wing attacks in the King’s Indian Attack! TCEC Season 17 Superfinal g-64
https://www.youtube.com/watch?v=cOswhYt-Ohk

Chess giants #17. King's Indian Mar del Plata theoretical showdown! TCEC Season 17 Superfinal g-6
https://www.youtube.com/watch?v=qTiErOoKbUc

https://lichess.org/jvptTAlm
IM Hing Ting Lai gaf om onduidelijke reden op in laatste partij. GM Jorden van Foreest had er geen verklaring voor.

Interview aan eind van stream.
Alle partijen van GM Jorden van Foreest https://lichess.org/@/CakeinSpace/all

Max Warmerdam redde het net niet in de halve finale.

https://lichess.org/7v0tnAMi/black IM Max Warmerdam speelde in laatste partij de Apeldoorn variation van het
London System. Zie voor een verhaal van IM Merijn van Delft nieuwsbrief 102 pagina 32 en 33.

Via de teampagina op Lichess https://lichess.org/team/nederlands-kampioenschap-bullet kun je van alle spelers hun
partijen vinden. Je klikt op één van de toernooien, kiest een speler in de ranglijst en dan zie je een lijst tegenstanders. Als
je op een tegenstander klikt, krijg je de partij in beeld.

GM Jorden van Foreest wint NK Bullet online
Het toernooi was 9 en 10 mei op Lichess. Per persoon 1 minuut per partij. Organisatie: SG King.
Aan de finale deden 32 spelers mee. Waaronder vijf spelers van MuConsult Apeldoorn: IM Thomas
Beerdsen, IM Max Warmerdam, IM Robby Kevlishvili, IM Stefan Kuipers en IM Nico Zwirs.
Toernooi informatie: https://www.sgking.nl/nk-bullet
Op deze site staat onder meer een lijst met de deelnemers (online-namen en echte namen).
Twitch: https://www.twitch.tv/sgkingtv
Links kwalificatietoernooien: https://lichess.org/team/nederlands-kampioenschap-bullet
Via de site kun je bij de echte namen de accountnamen vinden.
Via accountnamen kun je partijen terug vinden,
bijvoorbeeld IM Thomas Beerdsen https://lichess.org/@/MeneerMandje/all.
Bijvoorbeeld IM Max Warmerdam https://lichess.org/@/xamax2000/all

Quote bij gevaar: Verstijven, Vluchten of Vechten
In het Engels: Fright, Flight, Fight.
Afhankelijk van de situatie is het bij gevaar soms kiezen tussen vluchten of vechten.
Verstijven komt ook voor, maar lijkt niet handig.
De keuze heeft ook te maken met ‘mindset’: wat verwacht je en hoe kijk je naar situaties.
Bovenstaande stelling komt uit een simultaan tijdens de seniorentraining. De simultaangever geeft
schaak en let niet op. Wit zag alleen maar gevaar en vluchtte met de koning. Verkeerde reflex. Wit
had gewoon de zwarte dame kunnen slaan en winnen.

Divers nieuws
-

NK Schoolschaak BO Online 2020
POGchess.com
Carlsen – Firouzja bullet match
China wint Nations Cup

NK Schoolschaak BO Online 2020
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/nk-online/nk-schoolschaak-bo-online-2020-op-schaakmatties

Lennart Ootes te gast bij Fiona Steil-Antoni: www.twitch.tv/videos/611934231

POGchess.com
www.pogchess.com
POGchess is een initiatief van Lennart Ootes. Hij meldt desgevraagd:
Twitch is het medium waar schaakstreams zijn te vinden. Het is Youtube voor gamers.
POGchess heeft als doel om inzicht te geven in de schaakevenementen die via Twitch worden
uitgezonden. Chess.com en Chess24 praten voornamelijk over hun eigen evenementen, en het grote
geheel mist daar.
We tonen een up to date evenementenkalender, we tonen wie er streamt en willen de grappigste
videofragmenten van de streams verzamelen.
Toen ik terugkwam van de Candidates verveelde ik me te pletter en toen heb ik deze website
gemaakt als een spontaan idee.
Er zit geen verdienmodel achter. Ik heb iemand gevraagd om me te helpen met social media, want
daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus in principe kost het geld.
Maar ik denk dat er wel behoefte aan is en ik hoop dat de website een beetje kan groeien. De
website, het Twitter en Instagram-kanaal is sinds een week operationeel.
Ik ben op zoek naar liefhebbers die mij hun favoriete Twitch clips (fragmenten) kunnen doorgeven.
Dat kan via https://pogchess.com/contact :)
Het woord POG komt van Twitch. Het betekent dat je enthousiast/verrast bent.

Carlsen – Firouzja bullet match
Zie ook partijen Carlsen: https://lichess.org/@/drnykterstein
Zie ook partijen Firouzja: https://lichess.org/@/alireza2003
https://en.chessbase.com/post/firouzja-and-carlsen-battle-it-out-in-bullet-marathon
https://www.youtube.com/watch?v=wFYlL4bGYBg
https://www.youtube.com/watch?v=xj_C4_i4w_A

Stelling Aronian - Vidit

Fragment verslag https://www.fide.com/news/515

China wint Nations Cup
https://chess24.com/en/read/news/china-win-the-nations-cup
Tweet Kasparov: https://twitter.com/Kasparov63/status/1259219791493169154
https://www.fide.com/news/511
Partij Levon Aronian vs Vidit Santosh Gujrathi
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1994840

Trainingsmateriaal
-

Chess items from Sean Marsh
Tips voor leerlingen op site Schaaktalent
Miniaturen Greco
Historical Chess Videos
The slowest knight wins!
Deens gambiet
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Sean Marsh

Chess items from Sean Marsh
Dear All,
I hope you are all keeping safe and well.
Here are a few new chess items which may help to take your mind off the current emergency.
New posts on my CSC lockdown blog:
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
Our collaboration with the Tim Henman Foundation:
https://www.youtube.com/watch?v=8hrcjN4gj2g&feature=emb_logo
Eleven lessons for CSC's Chess at Home project:
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home
Three parts to my brand new blog for Chessable:
https://www.chessable.com/blog/2020/05/01/the-magnus-carlsen-invitational
https://www.chessable.com/blog/2020/05/05/the-magnus-carlsen-invitational-semi-final-qualifiers
https://www.chessable.com/blog/2020/05/05/magnus-carlsen-invitational-final
Best wishes,
Sean

Tips voor leerlingen op site Schaaktalent
www.schaaktalent.nl/index.php/tips-voor-leerlingen

Miniaturen Greco
Partijen:
https://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html
Video’s:
https://www.youtube.com/watch?v=v_hB-stMVHs
https://www.youtube.com/watch?v=lMxwzjGPjug
https://www.youtube.com/watch?v=E2JWnYWbOkg
Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Greco

Historical Chess Videos
https://www.youtube.com/channel/UCYswa5792weuzBBv8LsbK4w

The slowest knight wins!
https://en.chessbase.com/post/logic-riddles-for-chess-players-3

Deens gambiet
Voorbeeldpartij Kritz – Pilgaard https://lichess.org/Zpze1MCu

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

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 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

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.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie
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
Juga Chess Artist: https://www.jugamusica.com
Duits
HSK 1830 https://hsk1830.de
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

