
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 129 – 17 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. 

 

 
Tom Meurs tijdens MuConsult simultaan. (foto Sylvia Drijver) 
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   Nieuwsbrief verschijnt komende tijd vaker vanwege veel actuele ontwikkelingen 
 

Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 129  
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  
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 Tijd Event Speeltempo Link Doelgroep 

Maandag  
18 mei 

18.45-20.05 
uur 

Schaakstad Apeldoorn 
Chess960 Arena 

5+3 lichess.org/tournament/ 
UcWd5YvG 

Alle Apeldoorners 

 20.00-23.00 
uur 

Schaakstad Online 
Competitie 

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

Woensdag  
20 mei 

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

10+3 lichess.org/tournament/ 
oFgMcRE9 

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  
21 mei 

19.00-21.00 
uur 

MuConsult Simultaan door 
FM Armen Hachijan 

30+30 lichess.org/simul Alle Apeldoorners 

Vrijdag  
22 mei 

19.00-20.30 
uur 

Schaakacademie Apeldoorn 
Blitz Arena 

5+0 lichess.org/tournament/ 
wvfCL9Ol 

Nieuwsbrief lezers 

Zaterdag 
23 mei 

17.00-19.00 
uur 

Worldwide Junior C Team 
Battle 

10+2 lichess.org/tournament/ 
TV7eIfqG 

Apeldoornse jeugd 
t/m 16 jaar 

Zondag 
24 mei 

19:00-20:30 
uur 

Jeugdsimultaan door veestal, 
vreetschuur en kaasplankjuh 

 lichess.org/simul Apeldoornse jeugd 

 20:00-22:00 
uur 

GC Teambattle 3+2 lichess.org/tournament/ 
x3KXezyx 

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.  
 
 

 
 

Three-check schaakvariant uitleg  
IM Stefan Kuipers en IM Thomas Beerdsen leggen in een YouTube video uit hoe de schaakvariant 
Three-check werkt: https://www.youtube.com/watch?v=8zrlm8WLgZg&feature=youtu.be 

http://www.schaakweek.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
https://www.youtube.com/watch?v=8zrlm8WLgZg&feature=youtu.be


  
https://lichess.org/tournament/wny8pQsK 

 

 
Topschaker Hidde speelde tegen Karel. Daar stuurde hij foto’s van. 

 

 
Hij stonk echter in een openingsvalletje. Dat is leerzaam. https://lichess.org/f4BhWLe5PyFO  

 

MayaB wint Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena  
Hier boven staat het podium van 15 mei.  
Volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 22 mei 2020  van 19-20.30 uur.  
Link  https://lichess.org/tournament/wvfCL9Ol  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.youtube.com/
https://lichess.org/tournament/wny8pQsK
https://lichess.org/f4BhWLe5PyFO
https://lichess.org/tournament/wvfCL9Ol
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
http://www.schaakweek.nl/


 
 

Schaakstad Apeldoorn tweede in GC zondag team battles 
Zondag 17 mei werd het team Schaakstad Apeldoorn tweede in de hoogste klasse van de GC battles.  
Link naar het toernooi: https://lichess.org/tournament/zjbKPvZT 
Via de spelersnamen zijn partijen te vinden. 
 

De links naar de battles staan elke week op de site van Groninger Combinatie 
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles  

 

 
11 mei https://lichess.org/tournament/BPZqOIVO 
 

 

 
13 mei https://lichess.org/tournament/jNrPV67Z  

https://lichess.org/tournament/zjbKPvZT
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles
https://lichess.org/tournament/BPZqOIVO
https://lichess.org/tournament/jNrPV67Z


 
14 mei https://lichess.org/tournament/GumcsYE7 35 Apeldoornse deelnemers 
Chris Doornekamp meldt: Team Apeldoorn is geëindigd op een knappe 6e plaats in deze Europa Cup. Daarmee 

handhaven we ons in League 2. Iedereen weer reuze bedankt voor de inzet👋👋👋 Volgende ronde is op donderdag 4 
juni. (totaal 500 deelnemers!) 

 

 
16 mei https://lichess.org/tournament/3xR9Dbt8 

 

 
16 mei https://lichess.org/tournament/0n3HB5YP 

 

Battles afgelopen week: tientallen teamleden  
Afgelopen week waren er weer veel battles. Hierboven staan ranglijsten en podia. 
Op de blog-pagina van www.schaakweek.nl zijn alle toernooien met links terug te vinden. 

https://lichess.org/tournament/GumcsYE7
https://lichess.org/tournament/3xR9Dbt8
https://lichess.org/tournament/0n3HB5YP
http://www.schaakweek.nl/


 
www.twitch.tv/gmshtemb 
 

 
 

GM Evgeny Shtembuliak - Raul Carretero de Jong 
https://www.chess.com/live/game/4855233986?username=raulcdj2011 
GM Evgeny Shtembuliak - Laurens van Grol 
https://www.chess.com/live/game/4855242931?username=lau234  

 
Shtembuliak (1972) - RaulCdJ2011 (1246) [C28] 
Live Chess Chess.com, 14.05.2020 
1.e2-e4 e7-e5 2.Lf1–c4 Pg8-f6 3.d2-d3 Pb8-c6 4.Pb1–c3 Lf8-c5 5.f2-f4 d7-d6 6.Pg1–f3 Lc8-g4 7.Lc4-b5 0–0 
8.Lb5xc6 b7xc6 9.f4xe5 d6xe5 10.h2-h3 Lg4xf3 11.Dd1xf3 h7-h6 12.Lc1–e3 Lc5xe3 13.Df3xe3 Pf6-h5 14.0–0 
Ph5-f4 15.Kg1–h1 Dd8-g5 16.Tf1–f2 Pf4-e6 17.De3xg5 Pe6xg5 18.Pc3-e2 Ta8-b8 19.b2-b3 Pg5-e6 20.Ta1–f1 
a7-a5 21.a2-a4 c6-c5 22.h3-h4 Tb8-b6 23.Pe2-c3 c7-c6 24.g2-g4 Tb6-b7 25.Kh1–g2 f7-f6 26.Kg2-g3 Tb7-f7 
27.Pc3-d1 Pe6-d4 28.Pd1–e3 Pd4-e6 29.Pe3-c4 Tf7-a7 30.Pc4-d6 Ta7-d7 31.Pd6-f5 Td7-f7 32.Pf5-e3 Tf7-d7 
33.Pe3-c4 Td7-a7 34.Pc4-d2 Ta7-d7 35.Pd2-f3 Td7-f7 36.Pf3-d2 ½–½ 
In Chessbase gameviewer:  Shtembuliak - Raul in gameviewer  
 

Shtembuliak (1972) - lau234 (777) [D02] 
Live Chess Chess.com, 14.05.2020 
1.d2-d4 d7-d5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.g2-g3 Pg8-f6 4.Lf1–g2 Lc8-f5 5.0–0 e7-e6 6.c2-c4 Lf8-d6 7.Pb1–c3 0–0 
8.c4xd5 Pf6xd5 9.Dd1–b3 Pd5xc3 10.b2xc3 Pc6-a5 11.Db3-d1 c7-c5 12.Lc1–f4 Ld6xf4 13.g3xf4 Dd8-c7 14.e2-
e3 Lf5-g4 15.Dd1–a4 c5xd4 16.c3xd4 Ta8-c8 17.Pf3-e5 Lg4-e2 18.Tf1–e1 Le2-a6 19.Da4-a3 Pa5-c4 20.Pe5xc4 
Dc7xc4 21.Ta1–c1 Dc4-b5 22.Lg2-f1 Db5-b6 23.Lf1xa6 b7xa6 24.Tc1xc8 Tf8xc8 25.Da3-b3 h7-h5 26.Te1–b1 
Db6-c6 27.Db3-b7 h5-h4 28.Db7xc6 Tc8xc6 29.Kg1–g2 Tc6-c2 30.Tb1–b8+ Kg8-h7 31.Tb8-b7 f7-f6 32.a2-a4 
Tc2-a2 33.Tb7xa7 Ta2xa4 34.h2-h3 Kh7-g6 35.Kg2-f3 f6-f5 36.Ta7-a8 Ta4-a1 37.Ta8-h8 Ta1–c1 38.Th8-a8 Tc1–
a1 39.Ta8-h8 Ta1–b1 40.Th8-e8 Kg6-f7 41.Te8-a8 Tb1–a1 42.Ta8-h8 Ta1–c1 43.Th8xh4 a6-a5 44.Th4-h8 a5-a4 
45.Th8-a8 Tc1–a1 46.h3-h4 a4-a3 47.h4-h5 a3-a2 48.Ta8-a7+ Kf7-g8 49.Ta7-a6 Kg8-h7 50.Kf3-g2 Kh7-g8 ½–½ 
In Chessbase gameviewer:  
Shtembuliak - Laurens in gameviewer  
 

Hun Lichess handles zijn Raul2011 en Laurensvgrol 
Op chess.com waar gespeeld werd zijn hun handles RaulCdJ2011 en Lau234 

http://www.twitch.tv/gmshtemb
https://www.chess.com/live/game/4855233986?username=raulcdj2011
https://www.chess.com/live/game/4855242931?username=lau234
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https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=gxYWdk9qmd3SGqt+ao71QeXMqbkMiyHD6Z/36Rj1le7FFSlikwAxJmUnWffcEPGQ


Laurens en Raul remise tegen jeugdwereldkampioen GM Shtembuliak 
door Nico Zwirs 
 
Sinds de coronacrisis en de lockdown gaat vrijwel alles online, zo ook het schaken. Ondertussen zijn 
er vrij veel leuke online initiatieven die zich vervolgens weer door blijven ontwikkelen. Maurizio 
Matteoli is de organisator van de World Wide Junior Team competion, waar Schaakstad Apeldoorn 
op zaterdag aan meedoet. Vanuit dit event is er een ander gaaf evenement ontstaan, namelijk een 
simultaan tegen de jeugdwereldkampioen, grootmeester Evgeny Shtembuliak. Van elk team (40 
teams in totaal) mocht één iemand meedoen, maar omdat niet elk team iemand had opgegeven 
mochten wij zelfs met twee spelers meedoen! Uiteindelijk waren Raul Carretero de Jong en Laurens 
van Grol de gelukkigen. Ze zijn allebei negen jaar. Beide jongens zijn de laatste weken onuitputtelijk 
enthousiast aan het schaken en boeken enorme vooruitgang. Twee goede redenen om ze een kans 
te geven tegen de jeugdwereldkampioen. Beide jongens speelden fantastisch en wisten remise te 
halen, erg knap. Raul en Laurens geven zelf verslag over de ervaring met een leerzaam moment uit 
de partij. 
 
Remise tegen de jeugdwereldkampioen! (Raul) 
Raul mocht donderdag 14 mei in een simultaan de degens kruisen met jeugdwereldkampioen GM 
Evgeny Shtembuliak. In een spannende en gelijk opgaande partij wist Raul (met een beetje hulp van 
zijn vader) de wereldkampioen met zwart op remise te houden en daarmee de eer van Schaakstad 
Apeldoorn hoog te houden.  

 

  

Onderstaande stelling na de opening was een leerzaam moment in de partij. Raul met zwart heeft de 
opening overleefd, maar wel met een zwakke dubbelpion op de c-lijn. Wat is hier het goede plan? Na 
lang nadenken zei Raul: dat paard op f6 zou ik eigenlijk op d4 willen zetten maar dat kan jammer 
genoeg niet. Oké dat is het begin van een plan. Dat paard moet dus naar een veld waarmee het naar 
d4 kan springen, e6 bijvoorbeeld. En hoe kom je op e6? Via f4 en h5. Dus dan speel je in de stelling 
hieronder paard naar h5. Dankzij dat paard dat uiteindelijk op e6 terechtkwam kon Raul zijn stelling 
zo verdedigen dat wit er niet door kwam en de wereldkampioen hem remise aanbood – wat letterlijk 
met gejuich door Raul werd ontvangen en geaccepteerd.   

 



 

 
Het ging aan het einde nog wel bijna mis voor Raul. In onderstaande stelling wilde hij zijn mooie 
paard op e6 bijna naar d4 spelen, maar zag net op tijd dat wit dan wint door met zijn paard te slaan 
op e5. Terugslaan met de pion op f6 kan dan niet vanwege de torenbatterij van wit die dan inslaat op 
f8. Een leerzaam potje verdedigen dus. Raul vond het superleuk om mee te mogen doen!  

 

  

 

Verslag van Laurens van Grol in de partij tegen Evgeny Shtembuliak 
Ervaring van Laurens: 
14 mei mocht ik simultaan spelen tegen Evgeny Shtembuliak uit Oekraïne via Chess.com. Ik vond het 
erg leuk om tegen een jeugdwereldkampioen (t/m 20 jaar) te schaken! Het begon 17:00 uur dus ik 

schaakte met een bord warm eten op schoot 😊!! Vanaf het begin gingen we gelijk op, er werd rustig 
geschaakt, we zijn ongeveer 2 uur bezig geweest! Het Engelse verslag wat hij onder het schaken 
deed, kon ik niet altijd begrijpen. Wat hij zei, vertaalde mijn broer soms. Een paar keer twijfelde ik 
over een zet en vroeg ik advies aan mijn broer. Ik vond het echt leuk om mee te doen. 



 
 
Partijverloop: 
De partij begon met een rustige opening en door beide partijen werd er goed ontwikkeld. Tot op een 
gegeven moment Shtembuliak beter stond. In zet 31 had hij een pion kunnen winnen. Gelukkig gaf 
hij deze voorsprong weer weg en sloeg hij deze pion niet en zo kwamen we tot de volgende stelling: 
(zet 35).  
 

Vanaf deze stelling was het eigenlijk vrij zeker dat het 
een remise was. Wit stond dan wel een pion voor, maar 
aangezien dit een dubbelpion was kon hij hiermee niet 
de winst doordrukken. Aangezien de pion op de f-lijn 
doorliep kon de koning van wit niet meer dichter bij onze 
pionnen komen. En op deze manier kon de zwarte koning 
ook de pion op e6 dekken in het geval dat de witte toren 
deze ging aanvallen. 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de witte toren op de h-lijn was gezet, zoals in 
onderstaande stelling (na zet 42) hoopte ik dat hij de 
pion op h4 zou slaan. Op deze manier zou ik mijn toren 
op de 8e rij kunnen zetten om zo sterker te staan en de 
pion van mij op de a-lijn kon gaan promoveren. Helaas 
sloeg hij de pion niet en bleven wij met de torens heen 
en weer gaan wat ons uiteindelijk een remise opleverde.  
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 

 

  
 
 
 

 
Tom Meurs tijdens laatste KNSB-ronde. (foto Ed van der Meulen) 

 



 
 

 
 

 
Karel van Delft ging de verkeerde kant op in het eindspel. Kwam na torenruil tempo te kort (rekenen). Bovendien kan 
pionneneindspel Russische roulette worden. Met torens op het bord heb je altijd tempo’s om Zugzwang te voorkomen. 
https://lichess.org/cfKvCWs6/white 

 

 
https://lichess.org/LTUWOuJE 

 

https://lichess.org/cfKvCWs6/white
https://lichess.org/LTUWOuJE


 
https://lichess.org/RLfACF2E/black 

 

Simultaan Tom Meurs met 24 tegenstanders, FM Armen Hachijan volgende simultaan  
MuConsult Apeldoorn 1 speler Tom Meurs gaf 12 mei een simultaan aan 24 deelnemers op Lichess.   
Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/AwDXN5Eu  
IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn: 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.  
Verhaal over Tom Meurs op site Schaakstad Apeldoorn: 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/05/12/muconsult-simultaan-met-tom-meurs 
Partijen van Tom: https://lichess.org/@/DeltaBravoChess  
De volgende simultaangever is FM Armen Hachijan. Deze simultaan is donderdag 21 mei vanaf 19.00 
uur. Donderdag  28 mei geeft IM Arthur van de Oudeweetering de MuConsult Simultaan. Vervolgens 
op 2 juni GM Erwin l’Ami. Alle simultaangevers spelen in MuConsult Apeldoorn 1. 
 

                 
 

Lichess en Zoom tips: alleen simultaans titelhouders zichtbaar  
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. 
= Een simultaan is alleen zichtbaar via https://lichess.org/simul voor andere mensen als de 
simultaangever een titelhouder is. De simultaangever ziet zijn simultaan wel in het overzicht. In de 
browserregel staat het adres (URL) van  simultaan. Die URL kan de simultaangever naar deelnemers 
sturen. Bijvoorbeeld via chat tijdens een training of via een teampagina.  
 
 

    
Hertog van Gelre. Kunstmatige rokade. 

 

https://lichess.org/RLfACF2E/black
https://lichess.org/simul/AwDXN5Eu
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/05/12/muconsult-simultaan-met-tom-meurs/
https://lichess.org/@/DeltaBravoChess
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
https://lichess.org/simul


 

 
Vechten, vluchten, verstijven. Wat doe je na een aanval? 

 

 
Hertog van Gelre. Het geweldige pat wapen. 

 

 
Hertog van Gelre. Three-check. 

 

 
Het Woudhuis. Wat leren we van Kayden Troff?  

 



 
Verslag op site Schaaktalent http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft?start=155 

 

  
Merijn van Delft – Kayden Troff in Lichess bespreken.  

 

 
Het Woudhuis. Eerst kijken waarom een zet niet kan. 

 

 
Berg en Bos. Onderling Three-check. 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/weblog-schaken-karel-van-delft?start=155


 
St. Victor. Les valt samen met eerste Apeldoorns Three-check toernooi 

 

 
De Zevensprong. Simultaanpartij Tom Meurs tegen leraar Karel van Delft besproken. 
Geleerd: een toren op het bord houden, dan ben je flexibeler en kom je niet in zetdwang. 
Een leerling heeft de conclusie in Zoom op het bord gescheven. 

 

 
De Eendracht. Op gevaar letten, maar ook op kansen. Zwart zet mat in één. 



 
De Eendracht. Via schaak een tempo winnnen. 

 

 
www.apronus.com/chess/puzzles/mate-in-1  Veel leuke oefeningen. 
 

 
www.apronus.com/chess/diagram/editor  
Empty, stukken slepen, export. 

 

http://www.apronus.com/chess/puzzles/mate-in-1
https://www.apronus.com/chess/diagram/editor/
http://www.apronus.com/chess/diagram/editor


 
En dan tweede link aanklikken en zelf spelen> 
Verschil met bordbewerker Lichess is dat je bij Apronus geen koning hoeft te hebben. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA  
Mansube, studie 11e eeuw. Loper was alfil, diagonaal twee velden. 
 

 
Via www.chessvision.ai inlezen in Lichess en dan geforceerd mat met gewone loper. 

https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
http://www.chessvision.ai/


Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Een toren op het bord houden 
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 
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen 
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en partij bespreken. 

- Onderlinge partijen gespeeld en besproken 
- Three-check (schaakvariant in Lichess) uitleg en partijtjes 
- Gesproken over voor- en nadelen online lesgeven  
- Stap 3 H6 A 6 stellingen 
- Nieuwsbrief bekeken 
- Op verzendlijst van nieuwsbrief 
- Tekst boek ‘Schoolschaken’ over Kayden Troff: online oefenen 
- Nuttig om te weten hoe goede schakers trainen  
- Deliberate Practice: doordacht trainingsprogramma 
- Tata 2014 partij Merijn van Delft – Kayden Troff 
- Hoe werkt programma Fritz 
- Deelname internationale jeugd battle online (links zie Schaakweek.nl) 
- Gesproken over eigen speelstijl 
- Schaakdenken: patronen herkennen, redeneren met vuistregels, varianten berekenen 
- Video Three-check Thomas Beerdsen en Stefan Kuipers 

https://www.youtube.com/watch?v=8zrlm8WLgZg&feature=youtu.be 
- www.fide.com ratings, Thomas nr 28 en Stefan 38 van Nederland 
- Three checks partijtjes o.a. https://lichess.org/lJdkWZZr  
- Apeldoorn Three-check Arena: lichess.org/tournament/BPZqOIVO  
- Stap 1H5 verdedigen en H6 schaak geven en opheffen 
- http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen 

o Beerdsen verslaat Carlsen met bullet (1 minuut)  
o Of https://lichess.org/mfkhttB0  

- Samen tegen Schaken is Cool partij  
- Online of op school leuker? Alle vier online: zie je bord en allerlei dingen veel beter 
- Opmerking Karel: leerlingen moeten wel rustig zijn, anders is het chaotisch en leer je niets 
- Oefeningen Stap 1: H7 mat in één (in het Engels) 
- Donderdag 14 mei (vandaag) om 17 uur internationale battle: 

o https://lichess.org/tournament/GumcsYE7  
o Bekeken welke landen en welke Apeldoorners meedoen 

- Simultaanpartij Tom Meurs – Karel 
o Partij https://lichess.org/cfKvCWs6/white 

- Samen tegen Lichess, Deens gambiet (via Lichess, Gereedschap, Bordbewerker) 
- Zelf geschaakt thuis: bordbewerker 
- Stap 1 H15 B in Engels + herhalen 

o Eerste keer inzicht krijgen, tweede keer onthouden zodat je kan toepassen 
o Kandidaatzetten (mogelijkheden), zoekstrategie, patronen herkennen 

- Apronus: zelf spelletjes zonder koning (of met) maken: 
o https://www.apronus.com/chess/diagram/editor 
o Bord empty, stukken slepen, export, tweede link en spelletje spelen 

- Mat van Dilaram https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA  
o Alfil (olifant) springt twee stapjes ook over andere stukken heen 
o Mansube Arabisch probleem 11e eeuw 
o www.chessvision.ai: stelling kopiëren vanuit site in Lichess 

https://www.youtube.com/watch?v=8zrlm8WLgZg&feature=youtu.be
http://www.fide.com/
https://lichess.org/lJdkWZZr
http://lichess.org/tournament/BPZqOIVO
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen
https://lichess.org/mfkhttB0
https://lichess.org/tournament/GumcsYE7
https://lichess.org/cfKvCWs6/white
https://www.apronus.com/chess/diagram/editor
https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
http://www.chessvision.ai/


o https://lichess.org/analysis/1r4k1/8/5PPR/K1n5/6N1/7B/1r6/7R_w_-_-_0_1#2 
o Met normale loper ook geforceerd mat. 

 
Geleerd tijdens analyses: 

- Niet snel dame in spel 
- In opening eerst koning veilig 
- Niet bang zijn 
- Letten op gevaar 
- Bij iedere zet een reden bedenken 
- Drie Gouden Regels van de Opening 
- Pionnen kunnen elkaar dekken 
- Penning 
- Afruilen als je onder druk staat 
- Offer 
- Kanon van Aljechin 
- Eén toren op het bord houden 

 

 
 
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. 

 

 
Stappenles in het Engels en uitleg Worldwide battle. 

https://lichess.org/analysis/1r4k1/8/5PPR/K1n5/6N1/7B/1r6/7R_w_-_-_0_1#2
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Screen sharen en tekenen. 

 
 

 
Gezellig chatten. 

 
 

 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075588 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075588


 
Simultaan partij Hidde tegen Tom Meurs. 

 

 
 

Schaakschool Het Bolwerk online: Stappenoefeningen in het Engels en Mat van Dilaram 
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 13 mei: 
Groep 13.45 uur 

- Stap 1 H15 test 2 zeven opgaven in het Engels 
- Onderlinge partij en besproken https://lichess.org/7zsFZUCs 
- Woensdag 18.30 Jessica doet mee met U11 battle 

o https://lichess.org/tournament/jNrPV67Z  
o battles kun je vinden via kalender op www.schaakweek.nl en in nieuwsbrief 

- Uitleg variant Three-check in Lichess 
- Verschillen tussen online en gewoon schaken besproken (gezelligheid in gebouw, leren 

oefenen computer gebruiken enz) 
- Quizvraag site Schaakstad Apeldoorn 0, 0-0, 0-0-0 welke hoort er niet bij (0 is geen rokade) 
- Tekeningen en chatten in Zoom 
- Samen tegen Schaken is Cool 
- Groep 16 uur 
- Simultaan Hidde tegen Tom Meurs https://lichess.org/zMSgv8XS  

o Thema’s: schijnoffer, ontwikkeling eerste tien zetten uitstekend (drie gouden regels), 
onderste rij vrij maken voor torens, alleen ruilen als je voordeel krijgt, pas op voor 
gevaar (ongedekt stuk). 

- U11 battle https://lichess.org/tournament/jNrPV67Z  woensdag 12 mei 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
https://lichess.org/7zsFZUCs
https://lichess.org/tournament/jNrPV67Z
http://www.schaakweek.nl/
https://lichess.org/zMSgv8XS
https://lichess.org/tournament/jNrPV67Z


- www.schaakweek.nl  blog quiz Schaakstad 
- Tutor Stap 2 H1 en H2 oef 

o Positiespel: stukken goed  neerzetten. Zoekstrategie: zoek zwakke punten 
tegenstander.  

- Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
o Partij Schulten – Morphy 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075588 
- Stukoffer Dries Wedda NK jeugd online, stukoffer voor activiteit 

o http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/3/Game3299265.html 
- FEN: code om stelling te noteren en in te lezen 
- Mat van Dilaram: Arabische en moderne versie (loper alfil of loper loper) 

o https://www.chessvariants.com/mansubat.dir/mans01a.html 
o https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA 
o Ook stelling via huidige schaakregels gewonnen 

- www.chessvision.ai: stelling op site inlezen in Lichess.org 
 
 

 
Simultaanpartij. 

 

Online schaakles senioren: Chess Movies partijen, Mat van Légal en simultaan 
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 5e Online training dd 13 mei 2020 

- Besproken partijen 26 en 27 Chess Movies 1 
- Mat van Légal  https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekadettenmat  
- Deens gambiet partij Kritz (nieuwsbrief 128) 
- Partijen Greco 2 en 3 (nieuwsbrief 128) 
- Trainingspartijen Lucas Smid  

o www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-
smid  

o Filmpje via http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining  
- Site https://chess.org  
- Simultaan https://lichess.org/simul/ritzjHHs 
- Simultaan partijen besproken 

 
 

http://www.schaakweek.nl/
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1075588
http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/3/Game3299265.html
https://www.chessvariants.com/mansubat.dir/mans01a.html
https://www.youtube.com/watch?v=OKw5yr-WmsA
http://www.chessvision.ai/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekadettenmat
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/32-trainingspartijen-lucas-smid
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining
https://chess.org/
https://lichess.org/simul/ritzjHHs


  
 

Magazine schaken en autisme in Denemarken 
De Deense schoolschaakorganisatie Skoleskak heeft met een nationale autisme organisatie een 
themanummer over schaken en autisme gemaakt voor 12.000 abonnees.  
Het magazine is online door te bladeren:  
https://ipaper.ipapercms.dk/LandsforeningenAutisme/medlemsblade-2020/autismeblad-nr-4/?page=1#/ 

Er staat ook een artikel in van Karel van Delft. 
Dat artikel staat in het Nederlands op de site www.schaken-en-autisme.nl  
Over de organisatie Skoleskak staat een verhaal in nieuwsbrief 74 vanaf pagina 15 
 

 
 
Læringschef Mikkel Nørgaard van Skoleskak meldt: 
The magazine will be printed a few weeks from now.  
Autism Denmark works to improve knowledge and understanding about autism. It is a democratic 
organization – members are parents as well as professionals. Their magazine is published eight times 
a year – each magazine with a specific theme.  
Their webpage is: https://www.autismeforening.dk  
We’ve moved a lot of activities online – so actually, we broadcast three times a day on 
live.skoleskak.dk for kids 10:00 am, 11:00 am and 13:00 pm. We use our own platform as well as 
ChessKid.com. 
Some of our teacher training has been moved online too – it is somewhat challenging, but we get by. 

Zie ook https://skoleskak.dk/nationalvidensdag  

 

https://ipaper.ipapercms.dk/LandsforeningenAutisme/medlemsblade-2020/autismeblad-nr-4/?page=1#/
http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2074%20-%203%20mei%202018.pdf
https://www.autismeforening.dk/
https://skoleskak.dk/nationalvidensdag


 
 
Karel aus Apeldoorn 
De Nederlandse Kineke Mulder woont in Wenen. Daar maakt  maandelijks een nieuwsbrief om het 
schaken te stimuleren. Schaken als wapen voor de vrede en menselijkheid.  
Chess Unlimited van Kineke Mulder: https://chess.mulder.at  
Elk nummer presenteert ze interviews. Onder meer dit keer met Sean Marsh en Karel van Delft.  
https://chess.mulder.at/karel-aus-apeldoorn-nl 
 
 

 
 

Quote GM Yannick Pelletier: The first ones you have to keep under controll are jackasses 
Quote van Facebook pagina Yannick Pelletier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Yannick_Pelletier  
Vergelijk Steinitz: De vrijpion is een misdadiger die achter slot en grendel moet worden gehouden. 
Meer over pionnen, site van Peter Boll: 
http://members.home.nl/bloemansdall/PeterAIMBoll/HTML/Pionnen.htm 

https://chess.mulder.at/
https://chess.mulder.at/karel-aus-apeldoorn-nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yannick_Pelletier
http://members.home.nl/bloemansdall/PeterAIMBoll/HTML/Pionnen.htm


Divers nieuws  

 
- The $1M Magnus Carlsen Tour: A New Era for Chess 
- Returning to the board requires experiments  
- ChessQueens 
- Clutch Chess toernooi Saint Louis 
- English Chess Federation Checkmate Covid-19  
- FIDE Chessmate Coronavirus project 
- Film Péon e4: Down Syndroom en schaken in Mexico 

 

 
 

 
 

Returning to the board requires experiments 
IM Stefan Löffler vertelt over een experiment in corona-tijd in een park in Wenen. 
https://www.chesstech.org/2020/returning-to-the-board-requires 
 

 

 
 

The $1M Magnus Carlsen Tour: A New Era for Chess 
https://chess24.com/en/read/news/the-1m-magnus-carlsen-tour-a-new-era-for-chess 
 

https://www.chesstech.org/2020/returning-to-the-board-requires
https://chess24.com/en/read/news/the-1m-magnus-carlsen-tour-a-new-era-for-chess


 

 
 

ChessQueens 
Anne Haast meldt op ChessQueens.nl 
In deze tijden van corona is het lastig om schaakactiviteiten te organiseren. Schaakvereniging 
Schaesberg houdt daarom twee keer per week online toernooien, op maandag en donderdag.  
ChessQueens Tea en Iozefina hebben al eens meegespeeld op maandag en andere ChessQueens 
gaan in de toekomst ook meespelen. 
Wilt u stichting ChessQueens ook steunen, en schaken tegen een ChessQueen? Neem dan contact 
met ons op!  
Voor een vergoeding van 50 euro spelen wij met plezier mee in een online toernooi van uw eigen 
club. 
 

 
 

 
 

Clutch Chess toernooi Saint Louis 
Toernooi format: meer punten in laatste ronden te verdienen. 
Deelnemers: Caruana, So, Dominguez en Nakamura. 
https://mailchi.mp/saintlouischessclub/2020-clutch-chess-
tournament?fbclid=IwAR1Fz55OTcRc4r32957CTOz-8Pdt2olkoZBmp9DzkT876lVdT056y7-ElLM 
 
The rounds will be streamed live daily on https://uschesschamps.com  from May 26-29 with expert 
commentary featuring GM’s Yasser Seirawan and Maurice Ashley and WGM Jennifer Shahade. 
 
About The Saint Louis Chess Club 
The Saint Louis Chess Club is a non-profit, 501(c)(3) organization committed to making chess an 
important part of our community. In addition to providing a forum for the community to play 
tournaments and casual games, the club also offers chess improvement classes, beginner lessons and 
special lectures. 
 
Recognizing the cognitive and behavioral benefits of chess, the Saint Louis Chess Club is committed 
to supporting those chess programs that already exist in area schools while encouraging the 
development of new in-school and after-school programs. For more information, 
visit https://saintlouischessclub.org 
 

https://www.facebook.com/ChessQueens.nl/?__xts__%5B0%5D=68.ARDU2y5tix6CLgDNGN8pYESGMwaxnTQFWoxjAPPznxSpx343RsRS9l7FBJS10JVCdTSwa2zW7aqZKDehF8nEN7JhL5nBPcGQoMwIfK4DrC9FRxJSJRbSJcKQ6loNpzp-z7BdEBJQ2VMTrPVTsgN6V4LnAAb9s5sxHXjbLhWiwsJrs5fZzf7w7mtRHHDjKeU7SxT6o-TCWDnzJHWGdhlSXqOY31e1jBpr3az_7BRF66VVJ0MTOlJ62UTw2rTuo-Sdlddr7XUAvZCBZUxULhTRpWHaqQvCsXVBkBCsSjcKKk9HO0lwMdYXfVQ6Qm3XnxJXFGVHdUqRd-D0gbaSuqJxO9c&__xts__%5B1%5D=68.ARCQUVeYSS-ZGrdpWcPNDTCNCmsfxObIBF2L-ZHjsiyEXORY2PUWix3PWiluPKE45bb596T_lt-inKCa6B8lkULiT3GN2KLa5IvPP3lfBKf-wMCGPanGWceBS5KsD60mQOKzO85gaAivADQzL8mcr9pz4YIvCgA4YM7WaOfYunWLZpKxOQU2RtZ-ayo1HOzJZW7FJJzi21z-LznfEugec_YrA0_iSfWZGsvKyJ6jU5lyANFcTqHmIACoBhqQKqM3rgkAUmCmB-mwn6AViTYqFzgv4ifVYUfvLfVFM3S9Ejg22eVGwIuoWJ46qmY4yvDZGbeslnxBBMDdpkCCUxaHbVoN&__tn__=kC-R&eid=ARAyR6FOBKvmHCogckTrtrO7d4ALP2cdHbmySnCtIcjIYjkKUQVHAqKNPtuo4Q7qYAv2KPYB92FXCf_V&hc_ref=ARRwIaEiMq7ACI6_15MtoVM_Pmy3KMNvbiRjXCMlEn40KsfkvIEwgAbc-VrsBsKAS58&fref=nf
https://www.facebook.com/svschaesberg/?__xts__%5B0%5D=68.ARDU2y5tix6CLgDNGN8pYESGMwaxnTQFWoxjAPPznxSpx343RsRS9l7FBJS10JVCdTSwa2zW7aqZKDehF8nEN7JhL5nBPcGQoMwIfK4DrC9FRxJSJRbSJcKQ6loNpzp-z7BdEBJQ2VMTrPVTsgN6V4LnAAb9s5sxHXjbLhWiwsJrs5fZzf7w7mtRHHDjKeU7SxT6o-TCWDnzJHWGdhlSXqOY31e1jBpr3az_7BRF66VVJ0MTOlJ62UTw2rTuo-Sdlddr7XUAvZCBZUxULhTRpWHaqQvCsXVBkBCsSjcKKk9HO0lwMdYXfVQ6Qm3XnxJXFGVHdUqRd-D0gbaSuqJxO9c&__xts__%5B1%5D=68.ARCQUVeYSS-ZGrdpWcPNDTCNCmsfxObIBF2L-ZHjsiyEXORY2PUWix3PWiluPKE45bb596T_lt-inKCa6B8lkULiT3GN2KLa5IvPP3lfBKf-wMCGPanGWceBS5KsD60mQOKzO85gaAivADQzL8mcr9pz4YIvCgA4YM7WaOfYunWLZpKxOQU2RtZ-ayo1HOzJZW7FJJzi21z-LznfEugec_YrA0_iSfWZGsvKyJ6jU5lyANFcTqHmIACoBhqQKqM3rgkAUmCmB-mwn6AViTYqFzgv4ifVYUfvLfVFM3S9Ejg22eVGwIuoWJ46qmY4yvDZGbeslnxBBMDdpkCCUxaHbVoN&__tn__=K-R&eid=ARBKFL7y27l84V2u2_URdMXo7A7-BdvXUgi2ubDMB8G6Xnnbpz4UgKJiF8oTk1ypdm2B_FcmkG0yYCI1&fref=mentions
https://www.facebook.com/svschaesberg/?__xts__%5B0%5D=68.ARDU2y5tix6CLgDNGN8pYESGMwaxnTQFWoxjAPPznxSpx343RsRS9l7FBJS10JVCdTSwa2zW7aqZKDehF8nEN7JhL5nBPcGQoMwIfK4DrC9FRxJSJRbSJcKQ6loNpzp-z7BdEBJQ2VMTrPVTsgN6V4LnAAb9s5sxHXjbLhWiwsJrs5fZzf7w7mtRHHDjKeU7SxT6o-TCWDnzJHWGdhlSXqOY31e1jBpr3az_7BRF66VVJ0MTOlJ62UTw2rTuo-Sdlddr7XUAvZCBZUxULhTRpWHaqQvCsXVBkBCsSjcKKk9HO0lwMdYXfVQ6Qm3XnxJXFGVHdUqRd-D0gbaSuqJxO9c&__xts__%5B1%5D=68.ARCQUVeYSS-ZGrdpWcPNDTCNCmsfxObIBF2L-ZHjsiyEXORY2PUWix3PWiluPKE45bb596T_lt-inKCa6B8lkULiT3GN2KLa5IvPP3lfBKf-wMCGPanGWceBS5KsD60mQOKzO85gaAivADQzL8mcr9pz4YIvCgA4YM7WaOfYunWLZpKxOQU2RtZ-ayo1HOzJZW7FJJzi21z-LznfEugec_YrA0_iSfWZGsvKyJ6jU5lyANFcTqHmIACoBhqQKqM3rgkAUmCmB-mwn6AViTYqFzgv4ifVYUfvLfVFM3S9Ejg22eVGwIuoWJ46qmY4yvDZGbeslnxBBMDdpkCCUxaHbVoN&__tn__=K-R&eid=ARBKFL7y27l84V2u2_URdMXo7A7-BdvXUgi2ubDMB8G6Xnnbpz4UgKJiF8oTk1ypdm2B_FcmkG0yYCI1&fref=mentions
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English Chess Federation Checkmate Covid-19  
Op 23 mei 
https://www.englishchess.org.uk/checkmate-covid-19-playing-chess-for-the-british-red-cross 
https://britchess.wufoo.com/forms/ecf-checkmate-covid19-4254  
 

 

 
 

FIDE Chessmate Coronavirus project 
https://www.fide.com/news/525 

https://www.englishchess.org.uk/checkmate-covid-19-playing-chess-for-the-british-red-cross
https://britchess.wufoo.com/forms/ecf-checkmate-covid19-4254/
https://www.fide.com/news/525


 

 
 
Film Péon e4: Down Syndroom en schaken in Mexico 
Engelse ondertiteling. 
https://www.youtube.com/watch?v=XQIWVblgc3s&feature=youtu.be 
Escuela Nacional de Ajedrez www.esnaj.mx 
 
 

Trainingsmateriaal 

 
- Nieuws van Sean Marsh 
- Online chess camp 
- Carolus chess 
- Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Nieuws van Sean Marsh 
We have more new chess items for you this week. 
CSC Lesson 12 
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home 
The Lockdown Blog Continues 
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog 
Chess Unlimited Interview 
English Version:   https://chess.mulder.at/sean-from-teesside-uk 
German Version:  https://chess.mulder.at/sean-aus-teesside-uk 
New Posts on the Chessable Blog 
https://www.chessable.com/blog 
Stay safe! Sean 

https://www.youtube.com/watch?v=XQIWVblgc3s&feature=youtu.be
http://www.esnaj.mx/
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
https://chess.mulder.at/sean-from-teesside-uk/
https://chess.mulder.at/sean-aus-teesside-uk/
https://www.chessable.com/blog/


 

 
 

Online chess camp 
https://chessplus.net/international-online-summer-chess-camps 
https://www.eventbrite.co.uk/e/online-chess-camp-challenge-for-talents-tickets-
105079804524?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_content=follow_notification&ut
m_campaign=following_published_event&utm_term=Online+Chess+Camp%3A++Challenge+for+Tale
nts&aff=ebemoffollowpublishemail 
 

 

 
 

Carolus chess 
https://sites.google.com/site/caroluschess 
 

 

 
 

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://chessplus.net/international-online-summer-chess-camps
https://www.eventbrite.co.uk/e/online-chess-camp-challenge-for-talents-tickets-105079804524?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_content=follow_notification&utm_campaign=following_published_event&utm_term=Online+Chess+Camp%3A++Challenge+for+Talents&aff=ebemoffollowpublishemail
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https://www.eventbrite.co.uk/e/online-chess-camp-challenge-for-talents-tickets-105079804524?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_content=follow_notification&utm_campaign=following_published_event&utm_term=Online+Chess+Camp%3A++Challenge+for+Talents&aff=ebemoffollowpublishemail
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https://sites.google.com/site/caroluschess
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.  
 

http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl


 

 
 

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 

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
https://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://osbo.nl/jeugd/IJSCOkalender.html
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
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  
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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.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  
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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 
www.chesstech.org 
 
 
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 
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