Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 131 – 31 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.

Simultaan IM Arthur van de Oudeweetering. (foto Julie)

Boek positionele offers IM Merijn van Delft.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 131
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 435 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

Boek Mastering Positional Sacrifices van IM Merijn van Delft
Uitgeverij New In Chess heeft het boek ‘Mastering Positional Sacrifices’ van IM Merijn van Delft
gepubliceerd. Merijn van Delft (41) speelt sinds zijn vijftiende jaar in het eerste team van MuConsult
Apeldoorn. Hij is professioneel schaaktrainer en studeerde psychologie aan de UVA.
Het boek kost €24.95 en is verkrijgbaar via de site van New In Chess:
https://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices
Hieronder staat een verhaal van New In Chess over het boek.
Tevens staan hieronder enkele voorbeeldpagina’s.
New In Chess uitgever Allard Hoogland meldt:

Dear Chess Friend,
Anyone who wants to become a strong club player or a candidate master, needs to understand that
somewhat mysterious-looking resource, the positional sacrifice.
IM Merijn van Delft has studied and loved positional sacrifices for as long as he can remember.
He has created a unique thematic structure for all types of positional sacrifices. He shows the early
historical examples, explains which long-term goals are typical for each category, and presents lots of
instructive modern examples.
He then concentrates on those sacrifices that have become standard features of positional play and
examines the limits to which they can be stretched.
Solving the carefully selected exercises will further enhance your skills.
Playing a positional sacrifice will always require courage. Merijn van Delft takes you by the hand and
not only teaches the essential technical know-how, he also helps you to recognize the opportunities
when to take the plunge.
Please have a look at what is bound to become a modern-day classic:
Mastering Positional Sacrifices.
Via de site van New in Chess zijn diverse voorbeeldpagina’s te bekijken:
https://www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/9094.pdf
Fragmenten uit het boek:

Tijd

Event

Speeltempo

Link

5+3

lichess.org/tourname Alle Apeldoorners
nt/RBenE2RM

Maandag
1 juni

18.45-20.05 Apeldoornse
uur
Weggeefschaak Arena

Dinsdag
2 juni

19.00-21.00 MuConsult Simultaan door 30+30
uur
GM Erwin L'Ami

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

10+3

lichess.org/simul

Doelgroep

Alle Apeldoorners

lichess.org/tourname Apeldoornse jeugd
nt/AcbRyLFf
t/m 11 jaar

19.00-19.45 eFXO Partijanalyse door
uur
IM Thomas Beerdsen

www.schaakstadapeldoorn.nl/blog

Donderdag 17:30-19:00 SFT U14 Cup League 2
4 juni
uur
Team Battle

7+5

lichess.org/tourname Alle Apeldoorners
nt/Z6VcyYmK

Vrijdag
5 juni

19.00-20.30 Schaakacademie
uur
Apeldoorn Blitz Arena:
thema Deens gambiet

5+0

lichess.org/tourname Nieuwsbrief lezers
nt/DmIlCFgy

19.15-20.00 Schaakstad Jeugd Interne
uur
Competitie

20+0

Schaakstad
Apeldoorn
jeugdleden stap 1-3

20.00-21.15 Schaakstad Jeugd Interne
uur
Competitie

35+0

Schaakstad
Apeldoorn
jeugdleden stap 4-6

20:00-22:00 GC Teambattle
uur

3+2

Zondag
7 juni

lichess.org/tourname Alle Apeldoorners
nt/

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.

Video uitleg.

Crazyhouse
Uitleg IM Thomas Beerdsen en IM Stefan Kuipers in video:
https://www.youtube.com/watch?v=z67D_wCKQnA&feature=youtu.be
Toernooi 25 mei: lichess.org/tournament/QGg7SHvH Winnaar cave_cat1.
IM Meneer Mandje (Thomas Beerdsen) zorgde dat hij keurig buiten het podium viel.
De volgende variant is weggeefschaak, maandag 1 juni.

Italiaans toernooi 29 mei https://lichess.org/tournament/xQf19qSt

https://lichess.org/3BHw6CrD/white

Matbeeld. Stukken werken samen.

Via Lichess.org, Gereedschap, Bordbewerker kun je oefenen met het Deens gambiet.
1. e4 e5, 2. d4 exd4, 3. c3 Het idee is dat wit één of twee pionnen offert voor activiteit.

Evan wint Schaakacademie Apeldoorn Blitz Italiaans, volgende week Deens gambiet
Hier boven staat het podium van 29 mei. Evan West won het weer met overmacht en sterk spel.
Volgende Schaakacademie Apeldoorn Blitz Arena is vrijdag 5 juni 2020 van 19-20.30 uur.
We spelen dan met het Deens gambiet. Wit offert een pion, maar krijgt daarvoor in ruil veel aanval.
Voortaan is er elke week een andere opening. De partijen beginnen automatisch met die opening.
Op internet staat veel informatie over openingen. Het is ook leerzaam om openingsvalletjes te
bestuderen. In het Engels heten valletjes ‘traps’.
Link https://lichess.org/tournament/DmIlCFgy
Wachtwoord: academie
Bedenktijd vijf minuten per partij per speler. Je kunt later binnenkomen, pauzeren, eerder stoppen.
Info staat ook op www.schaakweekl.nl en www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien.
Op deze site staat ook informatie over hoe je je bij Lichess aanmeldt.

Goede zetten tellen in plaats van 1-0
Het is emotioneel soms lastig als je alles verliest. Maar dat kan gebeuren als je jong bent en/of net
begint met schaken. Als je na een partij in Lichess op 'analyse' klikt kun je de partij weer naspelen. De
computer geeft dan aan met een grijze pijl wat een goede zet is. Je kunt dan tellen hoe vaak je een
goede zet hebt gedaan. Je kunt al je partijen vinden via https://lichess.org/@/jeaccountnaam
Je kunt ook meer grijze pijlen instellen (maximaal vijf). Als een van de vijf pijlen hetzelfde is als jouw
zet, krijg je een punt.

Stel het aantal varianten in: klik op het icoontje met drie streepjes.

Veel verliezen is niet leuk. Daar kun je iets aan doen.
In Lichess kun je het niveau van je tegenstander instellen.
Tegen een computer kun je acht niveaus instellen.
Je kunt een vriend uitdagen die ongeveer even sterk is.
Je kunt tegen andere mensen schaken die niet meer dan een bepaalde rating hebben.
Je kunt ook samen met iemand tegen een tegenstander spelen en leren van je partner.
Als je oefent, word je steeds beter. Een trainer kan tips geven over oefenmateriaal.

HWP Sas van Gent wint Voorheen GC zondag Teamcompetitie
Het team Schaakstad Apeldoorn werd zondag 31 mei derde in de hoogste klasse van de Voorheen GC
zondag Teamcompetitie. Daarin doen de sterkste spelers van Nederland mee. HWP Sas van Gent
won het toernooi. De scores van de hoogste tien spelers per team worden bij elkaar opgeteld voor
de eindscore. Via de spelersnamen zijn partijen te vinden. Link naar het toernooi:
https://lichess.org/tournament/KJiDjh55
De links naar de battles staan elke week op de site van Groninger Combinatie
https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles

27 mei https://lichess.org/tournament/URv80dcO

30 mei https://lichess.org/tournament/pM5TYK0K

Worldwide Junior Chess organiseert de internationale zaterdagtoernooien.
Informatie: https://rentry.co/worldwide-junior-chess
De site meldt: Chess legend GM Alexander Morozevich will play a simul for us on lichess.org. Check
out our team. Live coverage of the event will be on Chess Events - please follow and share.
Op 14 mei gaf GM Evgeny Shtembuliak een simultaan aan 40 jeugdspelers. Toen maakten
Apeldoorners Laurens van Grol en Raul Carretero de Jong remise.
Coördinator voor Apeldoorn is IM Nico Zwirs, ofwel IM FirstKnight
Zie ook https://lichess.org/team/worldwide-junior

Informatie https://ratings.fide.com

Fieke Adams speelt simultaan tegen GM Alexander Morozevich
IM Nico Zwirs (Apeldoorns coördinator internationale battles) meldt:
De simultaan is 5 of 6 juni. Fieke Adams doet mee namens Apeldoorn. Of het 5 of 6 juni is, is nog
onbekend. Meestal speelden we in de C klasse, maar zaterdag zijn we naar de D gedegradeerd.
De organisator is Maurizio Matteoli.
Op deze site staat wat meer info: https://rentry.co/worldwide-junior-chess

Jeugd battles afgelopen week met tientallen Apeldoornse deelnemers
Afgelopen week waren er weer jeugd battles tegen tegenstanders uit de hele wereld.
Hierboven staan de ranglijsten.
Via team namen kom je op team pages. Daar kun je zien waar de teams vandaan komen.
Op de blog-pagina van www.schaakweek.nl zijn alle toernooien met links terug te vinden.
In het weekschema staan nieuwe toernooien aangekondigd.

IM Arthur van de Oudeweetering. (foto Julie)

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/10QTjHVj

https://lichess.org/C9hZDzkr

https://lichess.org/qZnkMRAw

Korte impressie van IM Arthur van de Oudeweetering:
Een paar keer werd er een valse start gemaakt met voorbarige loper ontwikkelingen: 1.e4 e6 2. d4
Ld6 of 1.e4 c5 2.Lc4 e6 waren hopelijk leerzame ervaringen. Ook 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Pf6 4.0-0 Pc6
5.Pg5 bleek een slag in de lucht na 5…e6.
Maar ook ik manoeuvreerde niet altijd handig. Zo ontfutselde SolidR mij een stuk:

Na 19.g4? h6! ging ik maar voor 20.Pxe4 en wist ik met hangen en wurgen nog dit te bereiken:

Met remise als resultaat.
Dezelfde materiaal verhouding trouwens als een andere partij deze dag:

Carlsen-Nakamura na 35…Kxa6. Vanuit superieure stelling had Carlsen een loperoffer goed ingeschat:
hij won!
Karelschaakt manoevreerde kundig in eigen gelederen van een Wolga (Benko) gambiet en wist met
een gelukje ook remise te maken.
Gert van R behaalde (als enige) een goede overwinning en nog wel met mijn eigen huisopening
(Archangelsk) – ik bleek alleen onderweg een mooie tactische winst gemist te hebben:

Nu 17.Tf4! wint op slag het paard daar 17…exf4 18.Pxf4 damewinst oplevert. Na 17.Tf3 Tae8 18.Taf1
Pxb3 19.axb3 Dg6 20.Dh3 h5! Stonden de witte stukken heel ongelukkig wat tot stukverlies leidde,
waarna ik geen kans meer had. Proficiat Gert!
Speciale vermelding voor de enthousiaste Evan die zich toch nog liet foppen in een goede stelling:

Hier moest Adje tot op de bodem gaan: 23.Dd5!?! Lxe3+ 24.Kh1 Rf8 25.Dd7 Dxb3? (te gretig) 26.Ld5
Dxb2? 27.Txf7 en opeens stond zwart verloren.
Was leuk om te doen! Dank aan de organisatie!

IM Arthur van de Oudeweetering (naast GM Arthur Joesoepov) versus GM Pedrag Nikolic in 2018.
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/8/Game536406.html

Arthur is nog steeds gevaarlijk
IM Stefan Kuipers meldt:
IM Arthur van de Oudeweetering is één van onze veteranen: hij heeft al 164 officiële
competitiewedstrijden gespeeld onder de naam Schaakstad Apeldoorn. Zijn rating mag dan wel iets
gezakt zijn, maar gevaarlijk is hij nog steeds: vorig seizoen won hij nog van de sterke grootmeester
Predrag Nikolic! Tegenwoordig schrijft Arthur voornamelijk over schaken en beschikt hij over een
enorme schat aan kennis. Hij is columnist en ook schrijver van drie prachtige boeken met als thema
Chess Pattern Recognition: echte aanraders! Hij heeft een solide repertoire, kent alle schaakpatronen
en is een ervaren rot in het vak.

MuConsult Simultaan IM Arthur van de Oudeweetering
MuConsult Apeldoorn 1 speler IM Arthur van de Oudeweetering gaf 28 mei een simultaan aan
zestien leden van team Schaakstad Apeldoorn op Lichess.
Partijen kun je terug kijken via https://lichess.org/simul/RvipLQjM
Kennelijk zijn de simultaanpartijen de eerste die Arthur op Lichess speelt.
IM Stefan Kuipers presenteert de simultaangevers op de site van Schaakstad Apeldoorn:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl.
Verhaal over Arthur van de Oudeweetering op site Schaakstad Apeldoorn:
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/05/27/muconsult-simultaan-met-im-arthur-van-de-oudeweetering

Partijen van Arthur van Oudeweetering: https://lichess.org/@/AdjeFundum
De volgende simultaangever is GM Erwin l’Ami op 2 juni vanaf 19 uur.
Alle simultaangevers spelen in MuConsult Apeldoorn 1.
11 juni simultaan door FM Sjef Rijnaarts, 18 juni (afsluiting) simultaan door GM Roeland Pruijssers.

IM Arthur van de Oudeweetering tijdens Masterclass Schaakacademie Apeldoorn over materiaalverhoudingen:
https://www.youtube.com/watch?v=gn7WKul-_xk&t=203s
Boekreview GM Daniel King: https://www.youtube.com/watch?v=kTC7vt8CPbk

Schrijver Arthur van de Oudeweetering
IM Arthur van de Oudeweetering heeft drie boeken over patroonherkenning geschreven.
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken.
Zoals je in een taal woorden herkent, herken je in een stelling patronen. Daarbij weet je welke
technieken er bij horen.
De boeken zijn uitgegeven door New In Chess (https://www.newinchess.com).
Alle drie zijn behalve in print ook in een Chessable format gegoten:
https://www.chessable.com/chess-strategy/s/oudeweetering
En in het elektronische formaat van Forwardchess :
https://forwardchess.com/products?search=oudeweeter
Bovendien in Kindle via:
https://www.amazon.com/s?k=oudeweetering&crid=26XBZBAI22AVB&sprefix=oudeweeterin%2Cap
s%2C235&ref=nb_sb_ss_i_1_12
Binnenkort zien ook Italiaanse en Russische vertalingen het licht.
IM Artur van de Oudeweetering schrijft regelmatig columns in New In Chess magazine.
Incidenteel schrijft hij !TUUR tweets via https://twitter.com/TUUR1
Informatie over patroonherkenning
Zie nieuwsbrief 16 pagina 8
Onder meer links naar videos, experimenten en wetenschappelijke inzichten.

GM Erwin l’Ami en GM Anish Giri, London 2016 op weg naar de London Chess Classic.
Fotograaf Karel van Delft op weg naar de London Chess Conference.

IM Nico Zwirs versus GM Erwin l’Ami, Dieren 2017.

GM Erwin l’Ami versus IM Thomas Beerdsen, Dieren 2016.

https://twitter.com/erwinlami

MuConsult Simultaan GM Erwin l’Ami 2 juni
Stefan Kuipers meldt:
GM Erwin l’Ami is de eerste Grootmeester die een simultaan zal geven, en niet zomaar een! Deze
sympathieke 35-jarige Woerdenaar is GM sinds zijn 20e. Hij behoort al jaren tot de Nederlandse top
en heeft een indrukwekkende staat van dienst: hij is vast lid van het Nederlandse team, secondant
geweest van oud-wereldkampioen Veselin Topalov en werkt nu al jaren samen met Anish Giri. Sinds
dit seizoen speelt hij weer voor Schaakstad Apeldoorn en we zijn vereerd dat hij een simultaan wil
geven. Hij beschikt over enorm veel schaakkennis en de opening is zijn specialiteit. Je krijgt niet vaak
de kans om tegen zo’n topper te schaken, dus zorg dat je er bij bent!
De simultaan is exclusief voor Apeldoornse schakers en schakers die nauw betrokken zijn bij het
Apeldoornse schaken. Om deel te kunnen nemen aan de simultaan, heb je een (gratis) Lichessaccount nodig en moet je lid zijn van team Schaakstad Apeldoorn op lichess.org. Voor een instructie,
zie Lid worden van een team.
Belangrijk: vul bij ‘Bericht’ je echte naam in en geef aan dat je mee wilt doen aan de simultaan.
De ‘GM Erwin l’Ami – MuConsult’ simultaan zal vanaf ongeveer 18.45 uur online staan bij Spelen,
Simultaans en ook te herkennen zijn aan Erwins nickname GM erwinlami. Voor een instructie, zie
Deelnemen aan een simultaan.
Om 19.00 uur zal de partij dan automatisch beginnen. Wees op tijd, want als de simultaan eenmaal
begonnen is, kun je niet later nog deelnemen! De simultaan zal met de klok gespeeld worden met
een bedenktijd van 30 minuten per speler, met een increment van 30 seconden per zet.
Meer informatie, zie www.schaakstad-apeldoorn.nl

Als opwarmertje hierbij twee partijen van GM Erwin l’Ami.
Hij heeft toen hij vijftien jaar was ook een half seizoen voor Apeldoorn gespeeld.
Erwin l’Ami – Loek van Wely
Amsterdam 2017
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1879871
Erwin L'Ami vs Shakhriyar Mamedyarov
Reykjavik Open 2015
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1787395

Zoom icoontjes scheiden op werkbalk.

Emojs tonen in chat.

Lichess en Zoom tips: Toetsenbalkschaak, jezelf buiten sluiten in Zoom en emojs
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.
= In Lichess kun je de computer zetten laten doen door op de toetsenbalk te klikken.
= In Lichess kun je emojs melden. Je tikt een tekstje in een chat en druk dan op Windows button op
toetsenbord (vier vierkantjes) en tegelijk op een punt (.). Dan zie je emojs waar je op kunt klikken.
= Bij switchen tussen sites en het gedeelde Zoom-scherm kun je als host soms de verkeerde Zoombutton in je taakbalk aanklikken. Dan begint het programma opnieuw op te starten en is je huidige
verbinding verbroken. Je kunt weer binnen komen door op de link te klikken die je aan
trainingsdeelnemers hebt gemaild of geappt.
= Zoom heeft een helpcentrum waar je informatie kunt vinden: https://support.zoom.us/hc/en-us

Wit aan zet. Welke kandidaatzetten zie je?

STUDT: Tegenaanval, met schaak een tempo winnnen.

Crazyhouse tijdens training.

Emilie en Donato deden aan het Crazyhouse toernooi mee.

Tempowinst is een extra zet winnen. In dit geval via schaak geven.

Mat in één. Zie www.chessmatec.com

Stappenmethode: wit geeft mat in één.

Chessmatec: wit geeft mat in één.

Onderlnge partij via Lichess: pat.

Korte partijen Greco met slotccombinaties zijn leerzaam: Google op Chessgames en Greco.

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Chessmatec, Greco, Carlsen
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.
Binnensporten tot 1 september niet toegestaan
Dat geldt ook voor schaken.
Zie informatie schaakbond KNSB
Zie https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
Besproken onderwerpen
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en partij bespreken.
-

-

-

Tutor 2 H4 oefeningen
Video Crazyhouse https://www.youtube.com/watch?v=z67D_wCKQnA&feature=youtu.be
Zelf oefenen Crazyhouse
Stap 3 H8 verdedigen tegen dubbele aanval (in Engels)
Blog www.schaakweek.nl (uitleg autisme: gauw overprikkeld zijn, moeilijk communiceren)
Profylaxe: zet die aanval tegenstander ongevaarlijk maakt en eigen stukken actiever maakt
Samen tegen Lichess niveau 6 https://lichess.org/tNnSZm7bVx8H
Levensles: als je te ver gaat, kun je brokken maken
Stap 1 H8 mat in één
Wie is wereldkampioen schaken? Googelen op Magnus Carlsen
Diverse functies (chatten, vrienden, volgen) in Lichess
Stap 1 H5 twaalf oefeningen (verdedigen)
Simultaanpartij Karel – FM Armen Hachijan In Gameviewer met commentaar:
gameviewer Karel - Armen simultaanpartij en op Lichess: https://lichess.org/FTCOs7rF/black
Oefeningen Chessmatec gedaan en accounts gecontroleerd
Je kunt thuis zelf met Chessmatec oefenen
Korte partijen Greco bekeken met slotcombinaties:
https://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html
Als je vragen hebt, kun je altijd mailen of appen
www.chessmatec.com accounts getest, oefeningen. Tip: zelf thuis ook oefenen
STUDT als stuk staat aangevallen: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval
Drie Gouden Regels van de Opening: 1. Pion in centrum, 2. Stukken er uit, 3. Koning veilig
Nieuwsbrief bekeken
Gameviewer is naspeelbordje in nieuwsbrief (link aanklikken en dan zetten doen)
Peruvian Immortal https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1264050
www.schaakweek.nl met weekschema online toernooien
Nuttig om lid te zijn van team Schaakacademie Apeldoorn en team Schaakstad Apeldoorn
(nodig om aan bepaalde activiteiten deel te nemen zoals donderdagse simultaan)
Procedure zie: https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/lid-worden-van-een-team
www.lichess.org uitgelegd (via profiel taal instellen, chatten, elkaar uitdagen enz)
Eigen partijen kun je vinden via www.lichess.org/@/accountnaam
Veel Lichess tips: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien
Samen partijtje tegen Lichess gespeeld
Onderling partijtje via Lichess https://lichess.org/7H7Y4e6l/black (pat)
Tip: elkaar af en toe door de week uitdagen voor een partij via Lichess

Boek Schoolschaken krijgt Engelse vertaling
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat veel informatie over schaakdidactiek en
werkvormen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
Het boek verschijnt in vernieuwde versie bij New In Chess in een Engelse vertaling.
Peter Boel heeft de vertaling klaar. Publicatie is uitgesteld naar 2021.
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 is er een hoofdstuk met ruim 300 didactische werkvormen en psychologische inzichten.
Qua wetenschap worden kwantitatief (Gobet) en kwalitatief (Rowson) onderzoek vergeleken.

Twee dure verdedigers zijn niet bestand tegen één goedkoper aanvaller.

Niet te snel tevreden zijn. Als je een goede zet vindt, is er misschien een betere.
Altijd minstens twee goede zetten zoeken, zei wereldkampioen Lasker.

STUDT = Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken helpt niet. Tegenaanval wel.

Tekenen in de pauze in Zoom.

Mat in één via 0-0.

Zoek stelling op in internet, bijvoorbeeld via Wikipedia. Scan in met app chessvision.ai (gratis te downloaden). Klik scan
en Chess.com of Lichess.org. Als de stelling met omgekeerde kleuren in beeld komt, zet board orientation dan op
Default. Met dank aan Dries Wedda.

Tussenzet met tempowinst.

Schaakschool Het Bolwerk online: GM Lev Alburt, tussenzet, Immortal en Prokeš
Schaakschool Het Bolwerk is nu 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 27 mei:
Groep 13.45uur
- Stap 1 H15 test 4 vijf opgaven in het Engels en herhalen
- Partij Karel – Armen Hachijan, diverse thema’s (aanval, verdedigen, eeuwig schaak)
- Pauze met tekenen in Zoom
- Lichess partij in Study waarbij je allebei aan de stukken kunt zitten. Tegen jezelf schaken.
- In Zoom rename
- Chess Course GM Lev Alburt: Herdersmat en mat in één via rokade
Groep 16 uur
- www.schaakweek.nl: toernooien komende dagen
- Tutor 2 H5 De Gouden Regels 20 oefeningen
- Simultaanpartij Karel – Armen diverse thema’s (zie nieuwsbrief 130)
- Studie Prokeš: https://en.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Proke%C5%A1
- Immortal: Anderssen vs Kieseritzky
- https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1018910
- Greco: miniaturen 2 en 3 https://www.chessgames.com/player/gioachino_greco.html

Via tegenaanval aanval op gepend stuk oplossen.

Pion kan niet promoveren.

Als je slecht staat kun je psychologie gebruiken. Probeer stelling te compliceren. Maak gebruik van bluf, verwarring
zaaien, irritatie en complexiteit (informatie overload: Hoe meer informatie verwerken, hoe groter kans op fouten)

Online schaakles senioren: Opmars zwarte pionnen
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 7e Online training dd 27 mei 2020
- Besproken partijen 30 en 31 Chess Movies 1
- Apronus schaak puzzles: https://www.apronus.com/chess/puzzles verdedigen
- Simultaanpartij Karel van Delft – Armen Hachijan https://lichess.org/FTCOs7rF/black
- Opmars zwarte pionnen
o Socko – Negi gameviewer Socko - Negi
o Karel van Delft – Tieme Verlinde Meesterklasse 2009 link naar gameviewer
- Masterproef Tieme Verlinde ‘Enkel stukjes schuiven’, schaken voor mensen met een
beperking:
o https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/157-schaken-bevordertemancipatie-van-mensen-met-een-beperking
o http://tiemeverlinde.blogspot.com
- Simultaan met Italiaanse opening https://lichess.org/simul/zTZsMqge
- Simultaan partijen besproken

TCEC 18 Premier Division: tussenstand na 11 ronden
Jeroen Noomen meldt:
De Premier Division van TCEC 18 is deze week van start gegaan en is op het moment dat ik dit schrijf
(zondag 31 mei) elf ronden oud. In totaal worden 42 ronden verspeeld. En er dient zich wellicht een
kleine verrassing aan: de trotse leider is namelijk Stoofvlees, met een score van +4. Op een gedeelde
tweede plaats staan AllieStein, Leela Chess Zero en Stockfish met een +2 score, dus een vol punt
achter Stoofvlees.
Het blijkt dat Stoofvlees zeer goed overweg kan met de nieuwe TCEC hardware en daar optimaal van
profiteert. Natuurlijk is het te vroeg om nu al conclusies te trekken - er zijn immers nog 31 ronden te
gaan - maar de eerste indruk is alvast zeer positief. Stockfish heeft het erg lastig deze keer en mag
van geluk spreken dat het op de gedeelde tweede plaats staat. Stockfish werd namelijk compleet
overspeeld door AllieStein, dat echter een diep verborgen winstplan niet opmerkte en de partij in
remise liet verzanden.
De Premier Division loopt nog tot circa 15 juni en u kunt live 24/7 meekijken op
https://tcec-chess.com/#/
Partij AllieStein – Stockfish: https://tcec-chess.com/#div=p&game=44&season=18&x=archive
Vier partijen TCEC 18 in gameviewer: Selectie Jeroen Noomen vier partijen TCEC 18 in gameviewer

FM Leontxo Garcia in perskamer Tata Steel 2020 bij analyse.

FM Leontxo Garcia in London Chess Conference 2015, www.chesstalent.com
https://www.youtube.com/watch?v=5TwtXXEwXac&feature=youtu.be

FM Leontxo Garcia in London Chess Conference 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ho1jSN1SwP8&feature=youtu.be

FM Leontxo Garcia en Karel van Delft tijdens Tata 2019.

Quote FM Leontxo Garcia: Chess is a gold mine, as yet hardly explored by the press
FM Leontxo is een Spaanse journalist, die vooral over schaken schrijft. Hij is overtuigd van de grote
sociale en educatieve waarde van het schaakspel. Zeker ook voor ‘special needs’ groepen, ofwel
mensen met een beperking. Hij promoot schaken wereldwijd. Hij is adviseur van de educatie
commissie van wereldschaakbond FIDE.
Biografie: https://en.wikipedia.org/wiki/Leontxo_Garc%C3%ADa

Ajedrez: La jugada mágica de Bogolyúbov
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=g3zS2fUmQSs&feature=emb_logo
Efim Bogoljubov vs Ludwig Rellstab, Kracow (1940)
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1031074
Schaak videolijst El Pais met meer ‘immortales’ van Leontxo Garcia.
https://www.youtube.com/user/elpaiscom/search?query=ajedrez

https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/49-schaakpromotie-of-ivoren-toren

Divers nieuws
-

Chess.com Launches PogChamps With Top Twitch Streamers
Online FIDE-Trainer-Seminar in deutscher Sprache
How AI impacts chess and the game of World Chess Champion Magnus Carlsen
GM Irina Krush herstelt van coronavirus
De toekomst van het Hoogovens schaaktoernooi

Chess.com Launches PogChamps With Top Twitch Streamers
https://www.chess.com/news/view/chess-com-pogchamps-twitch-rivals

Online FIDE-Trainer-Seminar in deutscher Sprache
01.-03. Mai 2020
FIDE Senior Trainer GM Artur Jussupow meldt:
Jede Krise birgt eine Chance zur Erneuerung. Während der Zeit der Corona-Krise nutzen mehr
Menschen die modernen Kommunikationsmöglichkeiten des Internets. Schach war im Internet schon
immer stark vertreten, aber jetzt spielen noch mehr Menschen online.
Auch die FIDE hat diesen Trend rechtzeitig erkannt und organisiert viele Turniere und andere
Schachaktivitäten online. Die FIDE Trainer Kommission (TRG) beteiligt sich aktiv und organisiert eine
Reihe von Online-Seminaren für Trainern. Im Rahmen dieser Initiative wurde vom 01. bis 03. Mai ein
Trainerseminar in deutscher Sprache über den Onlinedienst Zoom abgehalten. Insgesamt 28
Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kroatien, der Türkei, Norwegen und Dänemark
nutzten Ihre Chance, einen FIDE-Trainertitel zu erwerben.
Ich habe an diesem Projekt als Referent teilgenommen und auch an der Planung der Veranstaltung
mitgewirkt. Zusammen mit meinen geschätzten Kollegen, den FIDE-Seniortrainern und Großmeistern
Uwe Bönsch und Thomas Luther, konnten wir nach der Schacholympiade 2000 in Istanbul wieder ein
Team bilden.

In einigen Zoom-Konferenzen bereiteten wir das Seminar vor, Uwe und Thomas übernahmen die
Übersetzung der englischen Unterlagen und die Vorbereitung der Prüfungen. Für uns alle waren die
technischen Bedingungen eine ganz neue Herausforderung, aber während des Seminars hatten wir
mit Unterstützung des technischen Personals alles im Griff.
Die Ergebnisse des Seminars können auf der Seite TRG nachgelesen werden. Hier ist ein Link:
https://trainers.fide.com/2020/05/20/results-of-the-fide-trainer-online-seminar-german-1-3-may2020
Am Ende meines Kurzberichts möchte ich Uwe und Thomas für die gute Zusammenarbeit danken.
Zudem ein Danke an die FIDE Trainerkommission für das Vertrauen, die Unterstützung und die
Organisation der Veranstaltung.
Besonders möchte ich noch bei dem Österreichischer Schachbund, dem Schweizer Schachbund und
Walter Rädler bedanken, die das Seminar beworben und die Teilnehmer informiert haben. Und
herzlichen Glückwunsch an unsere Trainerkollegen, die einen FIDE-Trainertitel verliehen bekommen
haben!

How AI impacts chess and the game of World Chess Champion Magnus Carlsen
https://aiforgood.itu.int/events/how-ai-impacts-chess-and-the-game-of-world-chess-championmagnus-carlsen
Transcript (tekst): https://otter.ai/s/C0MGvsLZSCGyI5ROcAnVqw

GM Irina Krush herstelt van coronavirus
Artikel New York Times: www.nytimes.com/2020/05/27/sports/chess-coronavirus-irina-krush.html

De toekomst van het Hoogovens schaaktoernooi
Teun Korevaar beschouwt op Schaaksite.nl de toekomst van het Hoogovens Schaaktoernooi:
https://www.schaaksite.nl/2020/05/30/hollands-glorie-nieuwe-kansen-op-een-toekomstighoogovens-schaaktoernooi
Met een uitgebreide bijlage:
https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/05/Hollands-Glorie-schaaksite-30-mei2020.pdf

Training
-

Creating Chessable Opening Book using Lichess and ChessBase
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Online: Vijfde MSA jeugdtraining Italiaans met IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Creating Chessable Opening Book using Lichess and ChessBase
Gratis cursus van Han Schut over Chessable openingsboeken maken met Lichess en Chessbase:
https://www.youtube.com/watch?v=OCt1bEk1oAE
Tevens streamt hij gratis Stap 4 lessen op zijn YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/c/hanschut
www.schaaksite.nl/2020/05/29/covid-19-actie-gratis-interactieve-stap-4-lessen-zondag-2200-update

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

Deelnemers vierde MSA-training.

Uitgangsstelling Italiaans.

Online: Vijfde MSA jeugdtraining Italiaans met IM Nico Zwirs
De vijfde MSA jeugdtraining is zondag 21 juni. Het thema is Italiaans.
MSA staat voor matches, simultaan en analyse.
De training is online. Van 12.30 – 17.00 uur. Met korte pauzes.
Trainer is IM Nico Zwirs. Mail nico@zwirs.net of Whatsapp: 06-12081142.
Aanmelden kan bij coördinator Karel van Delft. Mail karel@kvdc.nl of Whatsapp: 06-22226928.
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining
Er is ruimte voor circa tien deelnemers. Prijs 25 euro per deelnemer.
Je hebt een Lichess.org account nodig (zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/account-aanmaken).
Je hebt een Zoom account nodig (gratis, download via www.zoom.us/download).
Programma:
= van 12.30 - 13 uur inloop (technische problemen tackelen en kennismaking met Nico en groep)
= 13 - 17 uur inleiding, partijen spelen, analyse en simultaan
Na afloop krijgen deelnemers digitaal documentatie (links naar sites, pgn voorbeeldpartijen en tekst).
Voorafgaand aan de training krijgen deelnemers een email met praktische informatie.
Trainer IM Nico Zwirs is al zijn hele leven fan van het Italiaans. Zijn grootste succes met deze opening
was afgelopen winter, toen hij een grootmeester in 16 (!) zetten wist te verslaan. Die partij staat in
een online gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2020/5/20/Game1808020.html

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
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

POGchess - overzicht van chess streams
https://pogchess.com
https://pogchess.com/contact: streams, nieuws, clips, events doorgeven.
https://pogchess.com/streamers: overzicht streamers.
POGchess is een initiatief van Lennart Ootes: https://lennartootes.com

Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten:
https://www.schaaksite.nl/category/kranten

Stichting Schaakweek
Stichting Schaakweek is een initiatief van IM Merijn van Delft.
De site bevat onder meer een wekelijks activiteitenoverzicht en een blog met foto’s en kort nieuws.
www.schaakweek.nl

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
www.chesstech.org
Duits
GM Artur Joesoepov http://www.jussupow.de
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

