Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 135 – 28 juni 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.

Interview na afloop met finalisten GM Sipke Ernst (winnaar) en IM Max Warmerdam.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 135
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 440 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

Partijen Apeldoorn Invitational zjin te vinden via:
https://theweekinchess.com/chessnews/events/apeldoorn-invitational-2020 (klik op Games in grijze blok)
Partijen Apeldoorn Invitational 2020 in CB gameviewer

https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational
https://schaakweek.nl
https://www.twitch.tv/schaakweek
https://www.twitch.tv/videos/662952112?t=6h11m20s volledige video
https://clips.twitch.tv/FlirtyBoringHedgehogHassaanChop clip analyse finalisten
https://clips.twitch.tv/GlutenFreeBovineArtichokeGrammarKing clip analyse finalisten

GM Sipke Ernst wint Apeldoorn Invitational
Merijn van Delft meldt:
Zaterdag 27 juni vond de Apeldoorn Invitational plaats en dat leverde een erg gezellige en zeker ook
sportieve zaterdagmiddag op. Toen alle stofwolken waren opgetrokken, kwam GM Sipke Ernst, die in
een nog niet zo grijs verleden een seizoen of zes voor Apeldoorn heeft gespeeld, als winnaar uit de
strijd.
Omdat het geplande GM toernooi dit jaar helaas niet door kon gaan (zie
https://schaakweek.nl/schaakweek-2020/), kwamen we op het idee om een online rapidtoernooi te
organiseren met onder andere de vrijwel volledige selectie van MuConsult Apeldoorn 1. Als
toernooiformule ligt KO normaal gesproken niet echt voor de hand, maar bij wijze van experiment
hebben we dat gewoon maar een keer uitgeprobeerd. Zie hier de toernooisite:
https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational
Het toernooi werd live uitgezonden en is hier terug te zien: https://www.twitch.tv/schaakweek
Het idee was om 64 deelnemers aan de start te krijgen en daarmee een dwarsdoorsnede van de
Apeldoornse schaakscene, van schoolschaak tot topschaak. Diverse schaakvrienden van buiten
Apeldoorn maakten het veld compleet. Vereerd waren we met de deelname van voormalig
wereldtopper en veelvoudig Nederlands kampioen GM Loek van Wely.
Alle partijen zijn inmiddels hier te downloaden:
https://theweekinchess.com/chessnews/events/apeldoorn-invitational-2020
De jury speelt in alle rust de partijen nog eens na en maakt naar verwachting maandag de winnaar
van het boek bekend.
In de eerste ronde werd vrijwel alles 2-0, hetgeen pittig was voor de moedige schoolschakers die de
uitdaging waren aangegaan. Chris Doornekamp, die het schoolschaken in Apeldoorn de afgelopen
jaren flink heeft gepromoot, kreeg zelf met mooi positioneel spel een prachtige stelling met wit
tegen FM Onno Elgersma, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. Cato de Zoeten scoorde als
enige een remise in haar tweede partij tegen IM Max Warmerdam.
In de tweede ronde had Tom Meurs een totaal gewonnen stelling tegen meervoudig Braziliaans
kampioen GM Alexandr Fier, maar een gruwelijke blunder bedierf de winst. Ook de tweede partij
verliep niet slecht, maar na een tweede blunder was het over. Marcel Boel had naar eigen zeggen
een mislukt positioneel offer (Txf6) tegen Max, maar de poging wordt gewaardeerd. Dries Wedda,
die zich onmiddellijk heeft ontwikkeld tot een geduchte snelschaker, schakelde indrukwekkend IM
Nico Zwirs uit na vier bloedstollende partijen. Erik Smit won een knappe partij van Koen Leenhouts
en dwong daarmee ook een barrage af, maar daarin stelde de sympathieke IM uit Zeeland orde op
zaken. Jasper Zwirs schakelde gedecideerd met 1.5-0.5 WGM Anne Haast uit en wist het daarmee
verder te schoppen dan zijn grote broer. Jeroen van Onzen tenslotte, won met twee spectaculaire
partijen verrassend met 2-0 van Eelco Kuipers.
Tot zover de eerste twee ronden van het toernooi, waarna er nog 16 spelers in de strijd waren. De
rest van dit verslag komt maandag 29 juni op het blog schaakweek.nl.

IM Max Warmerdam streamde zijn hele toernooi. Zijn kanaal is www.twitch.tv/xamax2000

Mat in vijf
IM Max Warmerdam meldt:
Zaterdag wist ik met deze mooie partij (https://lichess.org/RofrcGYDpJ3I) Koen Leenhouts uit te
schakelen in de kwartfinale van de Apeldoorn Invitational.
Ik begon de match met een verliespartij, maar ik won vervolgens 3 partijen op rij waardoor ik Koen
uit had geschakeld met 3-1.
Mijn stream kun je hier terugkijken: https://www.twitch.tv/videos/662952308
Vanaf 3:03:00 begint mijn match tegen Koen, en rond 3:38:00 is die specifieke partij.
Ongeveer om het uur begon een nieuwe match, dus het moet ook redelijk makkelijk terug te vinden
zijn in de video.

Een winnende paardvork
Dries Wedda meldt:
Nadat mijn tegenstander in de eerste ronde niet op kwam dagen, moest ik in de tweede ronde
spelen tegen IM Nico Zwirs. Zie hieronder een partijfragment van onze eerste partij. Ik speel met wit
onder de gebruikersnaam Koekebakker, en Nico speelt onder de gebruikersnaam FirstKnight. In de
tweede partij werd ik met zwart weggespeeld in het Italiaans en verloor ik vrij hard, waardoor we
een tiebreak ingingen. In de witpartij stond ik in de tijdnoodfase een stuk voor, maar in de laatste
seconden van de partij werd het erg hectisch. Ik dacht dat ik met mijn paard een dubbelschaak had
gegeven, wat zou leiden tot mat in 2. Ik speelde mijn paard echter naar het verkeerde veld waardoor
mijn dame gewoon geslagen kon worden. Gelukkig kon ik mijn dame direct terugwinnen om
uiteindelijk met een pion meer remise te maken. In de laatste partij kwam ik erg slecht uit de
opening in een Najdorf, maar gelukkig werd ik niet direct mat gezet. Onder tijdsdruk verloor Nico zijn
dame door een paardvork, waardoor ik bij de laatste 16 kwam.
In de derde ronde speelde ik tegen FM Onno Elgersma. De eerste partij won ik op tijd in een
interessante stelling, maar in de tweede partij verloor ik onnodig een betere stelling met ongelijke
lopers. In de tiebreak hield Onno het hoofd beter koel en zo was ik uitgeschakeld bij de laatste 16.
Koekebakker (2385) - FirstKnight (2497) [A18]
Rated Blitz game https://lichess.org/QGhqRDL1, 27.06.2020

22...Lf6?! [Een logische zet om de zevende rij te dekken, maar wit kan nu het initiatief pakken.]
[22...Pc5 23.Te7 Tg7 Dit ziet er uit als een betere verdediging.]
23.Pd2! [Het paard gaat naar mooie velden toe.]
23...Ld8 24.Pe4 [Nu ziet de stelling er erg onprettig uit voor zwart. Wit heeft hier waarschijnlijk al
groot voordeel.]
24...Lc7 25.Lxc7 Kxc7 26.Te7 Td8 [26...h5! Dit is een onverwachte verdediging, die je met blitz
nauwelijks kan overwegen. 27.Th7 (27.Txd7+?? wint niet, omdat wit het paard niet uit de hoek kan
halen. Dit had ik uiteraard niet door. 27...Kxd7 28.Pf6+ Ke6 29.Pxg8 Kf7 30.Ph6+ Kg6 ...Pg4 is niet
mogelijk, dus dit wordt remise: 31.Pg8 Kf7 32.Ph6+ Kg6) 27...Td8 28.h4 Dit ziet er heel erg goed uit
voor wit. (28.Txh5?? Pf6! is nog een mooie manier om te verliezen met wit. 29.Pxf6 Td1#) ]
27.Txh7 Kb6 28.f4 [Volgens het bekende spreekwoord 'passed pawns must be pushed'.]
28...c5 29.f5 c4 30.f6 Pe5 31.Te7 Pg4 32.g3 Td1+ 33.Kg2 Pxf6 34.Te6+ Kb5 35.Txf6 Kb4 36.Tf7 b5
37.Txa7 c3 38.Tc7 Td2+ 39.Pxd2 cxd2 40.Td7 1–0
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2020/6/28/Game6719203.html
Dries Wedda – IM Nico Zwirs
https://lichess.org/QGhqRDL1
https://lichess.org/ivPa2jwM
https://lichess.org/pK8bTqYH
https://lichess.org/LAPvrvim

GM Alexander Fier - Tom Meurs https://lichess.org/ormkEsN2/black#0

Prijs voor het meest positionele offer wordt later bekend gemaakt.

Diverse jeugdspelers zoals Alec Pantus deden mee. (foto Audrey Spoelman)

KWS schoolschaakkampioen van NK 345
Chris Doornekamp meldt:
De Koningin Wilhelmina School (KWS) uit Apeldoorn is de grote winnaar geworden van het NK
schoolschaken middenbouw. Een geweldige prestatie van de jonge schaaktalenten van de KWS!
De teamfinale vond online plaats op vrijdagmiddag 26 juni. Na 5 speelronden had het KWS team de
kleinst mogelijke voorsprong van één punt op het team van Montessori Oegstgeest. Een hele close
finish dus, maar wat een mooie beloning voor de inzet van alle kinderen.
De KWS is pas vier jaar geleden met het schoolschaken begonnen, op initiatief van Jeroen Reinders
(ouder van school en een bekende makelaar in Apeldoorn). Veel kinderen hebben zich aangesloten
en er bleek al snel veel talent te zijn op school.
Het bijzondere van dit KWS team is dat bijna alle kinderen uit groep 5 komen en elkaar in de klas met
het schaakvirus hebben aangestoken. In de afgelopen maanden is er nog een schep bovenop gedaan,
omdat er volop is meegedaan met de online activiteiten via Schaakstad Apeldoorn. Ook hebben veel
kinderen online lessen gevolgd van IM Nico Zwirs.
Dat het NK toernooi dit jaar online werd gehouden, was dus een kolfje naar de hand. Wel moesten
de kinderen thuis het hoofd koel zien te houden in tropische omstandigheden. Uiteindelijk is dat dus
prima gelukt!
De schaakbond had het KWS team overigens in twee geknipt (team 1: beste vijf scores; team 2:
minste vijf scores), zodat officieel KWS-1 de kampioen is. Maar wij geven de eeuwige roem van
Nederlands kampioen graag aan alle tien KWS finalisten: Raul, Jimmy, Boaz, Thijn, Jort, Lorena, Tom,
Floris, Finn en Jurre.
Er volgt op school zeker nog een gepaste huldiging en de bijbehorende prijsuitreiking.
Link naar schaakbond KNSB site
Met teamuitslagen en individuele uitslagen

Medailles voor schaakteam Het Woudhuis: v.l.n.r. Alec, Sten, William en Nynke. (foto’s directeur Roel Oost)

Kampioensmedailles Het Woudhuis op school uitgereikt
Het schoolschaakteam van het Woudhuis is dit seizoen kampioen geworden in de pupillen eerste
klasse van de Apeldoornse scholencompetitie.
Directeur Roel Oost reikte de medailles op school uit en ging met het team de klassen rond.
Site Apeldoornse scholencompetitie: www.schoolschakenapeldoorn.nl/aspiranten-standen-2
Teamleider Audrey Spoelman meldt:
Met een mooie mix tussen meer ervaren spelers en echte beginners heeft het team de eerste plek
veroverd in de scholencompetitie. Helaas kon door Corona de laatste wedstrijd niet worden gespeeld
maar de overige wedstrijden had het team al gewonnen waardoor de eindoverwinning veilig is
gesteld. Het was een leuke competitie!

De twee teams van De Zevensprong speelden 11 februari tegen elkaar.

Joni en Seth. (foto Steven van Veen).

Tiziano en Donato. (foto Sylvia Lai)

Een bijzonder jaar voor schaakteam De Zevensprong
Teamleidster van team 2 Juliana Chrispijn-Youssef meldt:
Dit jaar was een bijzonder jaar voor schaakteam De Zevensprong! Niet alleen door Corona maar ook
omdat voor de eerste keer en na overleg met hun schaakmeester Karel van Delft, 2 teams meededen
onder de naam van De Zevensprong bij schaakcompetitie basisscholen Apeldoorn.
Met de 1e klasse pupillen was de uitslag geweldig, De Zevensprong 1 is 2de geworden met 12
matchpunten en De Zevensprong 2 9de geworden met 4 matchpunten!
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van De Zevensprong 1, Seth, Donato, Tiziano en Joni, hun
medailles op school gekregen en ze waren er super blij mee. Ze hebben ook een groot aantal
complimenten voor gekregen van de directeur van de school. Meester Richard Kwak zei, dit jaar
deden wij voor de eerste keer mee en eindigden wij tweede, volgend jaar gaan we zeker voor de
eerste prijs.
Teamleider van team 1 Steven van Veen meldt:
De Apeldoornse schoolschaakcompetitie heeft een andere wending gekregen dan dat we vooraf
gedacht hadden. De fysieke bijeenkomsten waren erg goed en met veel enthousiasme
georganiseerd. Het jaarlijkse toernooi bij Walterbosch uitermate leuk. Wij als De Zevensprong
hadden dit jaar 2 teams in de competitie, wat ontzettend leuk was. Het maakt het bij de kinderen
ook leuker met een grotere groep. Door het schaken heb je als ouder meer sociale contacten met de
andere ouders wat je normaal minder hebt. Na de corona uitbraak heeft de organisatie fantastisch
doorgepakt om diverse schaakactiviteiten aan te bieden middels online evenementen. De kinderen
vonden dit erg leuk. Ook de chat die er was werd veelvuldig gebruikt. Zeker in het begin omdat ze
elkaar toch weken niet hadden gesproken. Mijn eigen kinderen zijn door de tijd heen minder online
schaaktoernooien gaan spelen maar het enthousiasme bij De Zevensprong schakers en ouders was
groot. Hopelijk snel weer fysieke toernooien met elkaar waar wij weer erg naar uit gaan zien.

Corona maatregelen: geen 1,5 meter tussen kinderen en volwassenen
Zie voor nieuwe Corona maatregelen d.d. 24 juni:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
Hier staat onder meer:
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

Schaakweek Zomerschool
Vier keer een week online trainen met IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs.
https://schaakweek.nl/zomerschool

Hidde Weller videobelde enthousiast dat hij in de GC competitie van Wereldboom won: https://lichess.org/MUbBW1tk
Als jeugdspeler kun je genieten van nieuwe mijlpalen. GM Sipke Ernst deed dat ook altijd. Als jeugdspeler kende hij
zichzelf bij het bereiken van de 1700 Elo grens de ‘schakerstitel’ toe.

Amsterdam Berserkers wint Voorheen GC zondag Teamcompetitie, Apeldoorn tweede
De laatste speelavond van de Voorheen GC zondag Teamcompetitie is zondag 28 juni gespeeld. Hier
doen de sterkste spelers van Nederland aan mee. Het is de Meesterklasse van het online schaken.
Kampioen werd Amsterdam Berserkers. 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/JPqrtnp9
Best presterende Apeldoorners op tpr (toernooi prestatie rating): GM Roeland Pruijssers 2727, IM
Stefan Kuipers 2633, IM Nico Zwirs 2558, IM Robby Kevlishvili 2507, en IM Max Warmerdam 2478.
Site organisatie https://www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles
1e: lichess.org/tournament/JPqrtnp9
2e: lichess.org/tournament/soWa5OcA
3e: lichess.org/tournament/vyen4X3V
4e: lichess.org/tournament/cM1Dm9xV
5e: lichess.org/tournament/7PpiaC4K

Op Lichess kun je meedoen aan veel toernooien waar geen wachtwoord voor nodig is.

Via profiel 3D inschakelen. Via profiel, land je vlag instellen.

www.lichess.org/iets en je kunt een spelletje doen. Openingsvallen https://lichess.org/study/nsIdXAP4

Lichess en Zoom tips: Regenboogvlag en spelen op een 3D-bord
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.
= Hoe zet je een regenboog vlag bij je naam? Klik op accountnaam, Profiel, instellingen icoon, land op
Rainbow zetten
= www.lichess.org/iets en je kunt een spelletje doen
= Op Lichess kun je meedoen aan veel toernooien waar geen wachtwoord voor nodig is.
= Via profiel kun je stukken op 3D zetten (button bordgeometrie)

https://lichess.org/9Xovlm9Z#1 zwart aan zet wint.

Een gemiste tussenzet
Aan het eind van de wekelijkse training van Jeroen Saedt en Karel van Delft staan altijd onderlinge
partijtjes op Lichess op het programma (10-3 minuten). In het laatste partijtje miste zwart de snelste
weg naar winst. De zet is tegenintuïtief omdat de witte dame de zwarte toren kan slaan. Volgens GM
Yochanan Afek valt het niet onder de definitie van ‘invisible move’ omdat zwart toch wint.

Meegedaan aan toernooitje koningsgambiet op Lichess: we wonnen via aftrekaanval.

Als je koning nog in het midden staat, niet het centrum openen.

Live eindspel IM Nico Zwirs (IM FirstKnight) in internationaal toernooi voor jeugd en coaches bekeken.
Steeds weer een nieuw plannetje maken om een voordeel te bereiken.
Toernooi https://lichess.org/tournament/rKymOOuN
Partij: https://lichess.org/zChHZrwO/black#118

Emilie en Karel winnen samen van computer Stockfish 2.

Donato en Tiziano tonen medailles tijdens online training.

Samen partij op Lichess spelen met uitleg van Karel.

Wit wint: https://lichess.org/lSLPg416. Leren is voor beginners belangrijker dan winnen.

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Snelle winst in Koningsgambiet
Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op 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.
Bij de lessen gebruiken we Lichess en Zoom.
Hier onder staat een overzicht van besproken onderwerpen in de online lessen.
Schaakacademie Apeldoorn kan voor de zomervakantie geen lessen op scholen geven. Andere
volwassenen dan leerkrachten hebben geen toegang tot de scholen. In principe beginnen we weer in
september, is met zeven schooldirecties afgesproken. Onder voorbehoud dat er geen risico’s voor
gezondheid zijn. Ouders en leerlingen zijn hierover per email geïnformeerd.
Besproken onderwerpen
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen.
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en Partij bespreken.
-

-

-

-

Schaakweek toernooischema afgelopen, je kan zelf meedoen aan op Lichess aan toernooien
o https://lichess.org/tournament (als er geen wachtwoord op zit)
o Proef op de som: deelname aan Koningsgambiet-toernooi en snel gewonnen met
aftrekaanval https://lichess.org/nSfxCuDWpMEr
Rondvraag Hidde over telefoon-icoontje naast het bord
o Gemaild naar Stefan Kuipers. Antwoord: Daarmee kun je ook een call openen, maar
werkt inderdaad niet altijd goed. Heb het wel eens gebruikt, maar ben uiteindelijk
toch weer gewoon Skype/Discord/Zoom gaan gebruiken.
Tutor 2 tien oefeningen mat in twee met koning toren
Terugblik ‘Voor de hele wereld Arena’ van Hidde
Terugblik MSA training Italiaans met partij Hidde – Nico Zwirs bekeken
Vooruitblik Apeldoorn Invitational: Hidde en Alec doen mee
Lichess, Leren, Studie oefeningen https://lichess.org/study
o ‘Alle studies’ en topics bekeken
o Openingsvallen: https://lichess.org/study/nsIdXAP4
Onderlinge partij Alec – Hidde en analyse
Stap 1 H10 tien oefeningen
Internationaal toernooi jeugd: https://lichess.org/tournament/rKymOOuN
https://lichess.org/5tHTixUX/white#17 winstpartij Hidde bekeken

-

-

-

In Lichess via profiel, land, kun je een vlag instellen
Site wereldschaakbond www.fide.com ratings bekeken
Eindspel Roeland Pruijssers – Karel van Delft 2008
Samen partij op Lichess tegen tegenstander
Stap 1 H8 mat in 1 tien oefeningen
Toernooitje internationale jeugd bekeken partij Nico Zwirs: plannetjes maken
Onderling partijtje spelen en bespreken
Berkay liet eigen schaakspel zien
Stap 1 H10 tien oefeningen voordelige ruil
Onderlinge partijtjes Tiziano-Berkay en Donato-Eray/Karel
Tutor 1 zes oefeningen test H15 B
o Als je aan zet bent GSSAP: Gevaar, Schaak, Slaan, Aanval, Plan
o Als je stuk verdedigt STUDT: Slaan, Tussenplaatsen, Uitwijken, Dekken, Tegenaanval
Samen tegen tegenstander op Lichess met uitleg Karel: https://lichess.org/3HTMo8tWZXtM
Foto gemaakt van training en nieuwsbrief 136 concept (stellingen met andere kinderen)
Zaterdag 27 juni Apeldoorn Invitational (13-19): online KO toernooi met vijf grootmeesters.
o Commentaar via Twitch van IM Stefan Kuipers en IM Merijn van Delft
o Zie https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational
o Live volgen via https://www.twitch.tv/schaakweek
Overzicht schaakstreams: www.pogchess.com
Chessmatec oefeningen: dubbele aanval en slaan met puntenwinst
Partijtje Bullet chess Lichess (1 minuut schaak) https://lichess.org/LC0sLs28EKGl
Onderling partijtje met thema Mat van Légal: https://lichess.org/lSLPg416

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.

Mat in één op twee manieren.

www.lennartootes.com

Penning.

Schaakschool Het Bolwerk online: mat zetten en bishop snatcher
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 24 juni:
Groep 13.30 uur
- Stap 1 H13 in het Engels oefeningen (mat zetten met dame)
- Chessmatec (penning)
- Samen partij op Lichess account Karel tegen tegenstander
- Onderling partij Lichess + besproken (letten op gevaar)
Groep 16 uur
- Toernooi van Hidde 20 juni terugblik
o via interview door Lucas: wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe
- Apeldoorn Invitational
o https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational
o https://www.twitch.tv/schaakweek
- Overzicht Twitch schaakuitzendingen: http://pogchess.com
- Site Lennart Ootes met schaakfoto’s: http://lennartootes.com
- Tutor 2 tien oefeningen (dubbele aanval toren)
- Lichess oefeningen mat in 2: https://lichess.org/study/duNy2HCV
- ARVES Mayutka (maximaal vijf stukken), naspelen: leren en genieten van creativiteit
o http://arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/miniatures/malyutkas
- MPS partij Grischuk – Riazantsev, Moskou 2009
o https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1566309
- Simultaan https://lichess.org/simul/r08pQDpV en partijen nabespreken (niet te snel zetten)

Openingen bestuderen via Lichess.org. De Siciliaanse Draak: https://lichess.org/study/ZVtwzqXe

Online schaakles senioren: Studeren via Lichess en de Prokeš manoeuvre
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 11e Online training dd 24 juni 2020
- Besproken partijen 38 en 39 Chess Movies 1
- Studeren (o.a. openingen en tactiek) via Lichess.org, Leren, Studie: alle studies of topics
- Studie Prokes manoeuvre uit boek Schaakideeën
- Apeldoorn Invitational 27 juni https://lichess.org/team/apeldoorn-invitational
- Toernooi streaming: https://www.twitch.tv/schaakweek
- Zie ook www.schaakweek.nl
- Studies:
o ARVES www.arves.org
o Harold van der Heijden http://hhdbv.nl
o Artikel Passie van Harold van der Heijden voor eindspelstudies
o https://www.youtube.com/watch?v=G7O91eW1uFI
o https://www.youtube.com/watch?v=kwJowtRqB2k
- Partij boek Mastering Positional Sacrifices Lev Polugaevsky – Tigran V Petrosian Moskou 1983
- https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1107413 via Lichess, Studie
- Simultaan https://lichess.org/simul/Bjf6RFKt
- Bespreken simultaanpartijen

Prokeš. Wit aan zet maakt remise.

Uit het boek Schaakideeën (met preview)
www.schaaktalent.nl/index.php/nieuw-boek-schaakideeen
81. De Prokeš manoeuvre
1.Kg4 e2 2.Tc1+ Kd4 3.Kf3 d2 4.Tc4+ Kd3 5.Td4+ Kxd4 6.Kxe2 Kc3 7.Kd1 Kd3 ½–½
De Prokeš manoeuvre is een tactisch thema waardoor een toren remise kan houden tegen twee
pionnen op de zesde rij.
De Tsjech Ladislav Prokeš componeerde in 1939 voor de eerste keer een studie met dit thema.
Prokeš (1884 - 1966) was een vooraanstaand eindspelstudiecomponist. Hij werd gedeeld kampioen
van Tsjechië in 1921 en vertegenwoordigde zijn land diverse malen op schaakolympiades.
In de HHdbIV database van Harold van der Heijden staan 1159 studies van hem. Daarmee staat hij
nummer vier op de lijst van meest productieve eindspelstudiecomponisten.

Partij 65: LCZero speelt positioneel dameoffer.

Gameviewers:
TCEC 18 superfinale partij 8
TCEC 18 superfinale partij 65

TCEC 18 superfinale: Stockfish behoudt voorsprong na 66 partijen
Jeroen Noomen meldt:
Op het moment dat ik dit schrijf, zondagmiddag, zijn 66 partijen van de in totaal 100 gespeeld in de
TCEC 18 superfinale. Nog steeds leidt Stockfish ietwat verrassend met 3 punten voorsprong tegen
Leela Chess Zero: 34,5-31,5. Zoals ik vorige week schreef, is Leela ietwat gehandicapt door diverse
oorzaken, waardoor het niet de snelheid op de TCEC hardware haalt die mogelijk is. Volgens de Leela
developers zou dat ongeveer 10-15 elo schelen.
Vanzelfsprekend is een drie punten verschil met nog 34 partijen te gaan nog steeds geen
onoverkomelijke achterstand. Eerder was het gat al 5 punten en ook korte tijd slechts 1 punt. Met
andere woorden het is zeker nog niet beslist. Hieronder 2 magistrale partijen uit deze match, die de
moeite van het naspelen absoluut waard zijn. Eerst een tactisch geweldige partij van Stockfish,
daarna een fenomenaal positioneel dameoffer van Leela.
Zie ook deze video van GM Matthew Sadler met een bespreking van partij 8, met waanzinnige
complicaties en tactische wendingen. Kijken aanbevolen!
https://www.youtube.com/watch?v=cpHVzIq5Hw4
En: https://www.youtube.com/watch?v=Vxh3U1C-i_4
https://www.youtube.com/watch?v=nw2daP3qVow
De superfinale duurt nog tot a.s. donderdag. U kunt meekijken via https://tcec-chess.com/#
Stockfish - LCZero TCEC 18 superfinale, partij 8
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 e6 4. Nc3 dxc4 5. Bg5 f6 6. Bd2 b5 7. a4 b4 8. Ne4 f5
9. Ng3 Nf6 10. e3 Ba6 11. Be2 c5 12. dxc5 Nbd7 13. c6 Nc5 14. Nd4 f4 15. Nh5
Nfe4 16. O-O e5

17. Bxb4! exd4 18. Nxf4 Rb8 19. exd4 Rxb4 20. Re1 Be7 21. Bh5+ g6 22. dxc5 Qxd1 23. Raxd1 Nf6
24. Bxg6+ hxg6 25. Nxg6 Rh7 26. Rd6 Ne4 27. Rxe4 Rxb2 28. h3 c3 29. Rf6 Kd8 30. Nxe7 Rxe7 31.
Rf8+ Kc7 32. Rxe7+ Kxc6 33. Rf6+ Kd5 34. Re3 Rb1+ 35. Kh2 c2 36. Rc3 Bd3 37. Rd6+ Ke4 38. Rdxd3
c1=Q 39. Rxc1 Rxc1 40. Rd7 a5 41. Rf7 Rxc5 42. g4 Kd5 1 - 0
LCZero - Stockfish TCEC 18 superfinale, partij 65
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. a3 Be7 6. e4 d5 7. e5 Nfd7 8. Bd3
c5 9. h4 g6 10. O-O Nc6 11. Nb3 Bxh4 12. Bh6 Re8 13. Re1 cxd4 14. Qc2 dxc4 15.
Bxc4 Nb6 16. Rad1 Bd7 17. Nc5 Rc8 18. b4 Nxc4 19. Qxc4 Be7 20. Ne4 Nxb4

21. Qxb4!! Bxb4 22. axb4 f5 23. Nf6+ Kh8 24. Rxd4 Rc7 25. Red1 Re7 26. b5 b6 27. Kh2 Rb7 28. Ng5
Qc8 29. R1d2 Rc7 30. Rd6 Rb7 31. R2d4 Rc7 32. Rd1 Rb7 33. R6d4 Rc7 34. f4 Rb7 35. Nxe6 Rxe6 36.
Nxd7 Kg8 37. Nf6+ Kf7 38. Rd8 Qc5 39. Nxh7 Re8 40. e6+ Rxe6 41. Ng5+ Kf6 42. Rf8+ Qxf8 43. Bxf8
Rc7 44. Rd4 Rb7 45. Kg3 Rc7 46. Rd3 Rb7 47. Kh4 Rc7 48. Kg3 Rc4 49. Rd7 Re3+ 50. Kf2 Rxf4+ 51.
Kxe3 Ra4 52. Be7+ Ke5 53. Kf3 1 - 0

Quote: Gens Una Sumus
Schaken is voor iedereen.
Gens Una Sumus is het motto van wereldschaakbond FIDE.
Het is Latijn en betekent ‘We zijn één familie’.
https://en.wikipedia.org/wiki/FIDE

Divers nieuws
-

Sander Severino Won the First IPCA Online Championship
How I accidentally became the biggest chess streamer of all time

Link IPCA toernooi 2020 Partijen zijn te vinden via de namen in de ranglijsten.
Gameviewer: IPCA partijen Severino

Aleksandra Aleksandrova.

Lukasz Nowak.

(foto’s organisatie)

Andrey Gurbanov.

FM Sander Severino.

Sander Severino Won the First IPCA Online Championship
Yochanan Afek meldt:
The first world online championship of IPCA (the International physically disabled chess association
affiliated to FIDE) was held on June 16-17 in collaboration with the Israeli chess federation. The
tournament was open to players with at least 50 percent disability and attracted 124 participants
from 25 countries.
The games were played on the chess platform of lichess.org and zoomed as well. Chief organizer and
director was Lior Aizenberg assisted by deputy director of the ICF Assi Philosoph and International
arbiters Olexaner Prohorov (Ukraine) and Yuriy Borsuk (Belarus). The playing format was consisted of
9 Rapid rounds with 10 minutes per player and 10 minutes break between the rounds.
34 year old Philippine FM Sander Severino emerged winner with 8.5 (2602 performance!),1.5 points
ahead of deputy champion IM Andrei Gurbanov (Israel), IM Andrei Obodchuk and FM Ilia Liplin (both
Russia) 7 points each. 5th to11th places were shared by Lukasz Nowak (Poland), Jasper Rom
(Philippines), IM Igor Yarmonov (Ukraine), Henry Lopez ( Philippines), IM Dmitry Scerbin (Russia),
Alexandra Alexandrova (Israel), Bakytzhan Maikenov (Kazakhstan) 6.5 points each.
Alexandrova, who finished in the respectable tenth place, was announced the event’s best female.
Young Israeli grandmasters Nitzan Steinberg and Ori Kobo and IM Omer Reshef provided English
commentary throughout the entire event via twitch on the ICF official website.
The closing ceremony, naturally conducted by Zoom, saw ICF chairman Dr. Zvika Barkai greeting all
participants and the winners in particular. Special thanks are due to the IPCA president Svetlana
Gerasimova as well as its honorary president Zbigniew Philimon for their contribution to the success
of the event.
The IPCA annual world championship was initially scheduled to be held these days in the Israeli
coastal city of Ashdod, however due to the Covid-19 pandemic it had been postponed and hoped to
take place in October in the same place. At the same time it is planned to carry on this new initiative
of online championship in the coming years regardless the Covid-19 in view of the obvious
opportunities it provides for physically limited players logistically as well as financially.

How I accidentally became the biggest chess streamer of all time
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=G5BI6YKyF1s
Tweet Peter Doggers

Training
-

Schaakweek Zomerschool 2020
Elizabeth Paehtz over analyseren met DecodeChess
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Ebook Developing Chess Talent
Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’

Schaakweek Zomerschool 2020
Stichting Schaakweek organiseert deze zomer vier weken lang Schaakweek Zomerschool voor
schaakjeugd op diverse niveaus. Alles volledig online, met behulp van Zoom, Lichess en
Youtube/Twitch. Trainers zijn IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs. Je kunt je inschrijven per week.
Meer informatie: https://schaakweek.nl/zomerschool

Elizabeth Paehtz over analyseren met DecodeChess
https://www.youtube.com/watch?v=WKPQpAfa89c&mc_cid=22e01ecd35&mc_eid=8205840839

Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL

Trainingsaanbod IM Nico Zwirs
nico@zwirs.net app: 06-12081142
Trainersprofiel Lichess: https://lichess.org/coach/FirstKnight

Ebook Schaaktalent ontwikkelen
Het boek 'Schaaktalent ontwikkelen' is verkrijgbaar als ebook.
Het ebook is in pdf-formaat. Je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord: GM Artur Joesoepov.
Preview: Preview ebook Schaaktalent ontwikkelen
Bestelwijze:
- Maak 6 euro over op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Schaaktalent ontwikkelen’.
- Stuur een email naar karel@kvdc.nl
Het ebook wordt als bijlage naar je email adres verzonden.

Ebook Developing Chess Talent
Het boek Developing Chess Talent is verkrijgbaar als ebook.
Het is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’.
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord GM Artur Joesoepov.
Het is in pdf-formaat en je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.
Zie www.chesstalent.com voor informatie en een video met toelichting van IM Merijn van Delft.
Het ebook kost 6 euro. Je kunt het via een Paypal-button op de site bestellen.
Je kunt ook 6 euro overmaken op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Developing
Chess Talent.’ Stuur een email met emailadres naar karel@kvdc.nl en je krijgt het ebook per email.

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken.
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden.

www.schaakacademieapeldoorn.nl

Compacte online training schaakpsychologie
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’.
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928.
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches,
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement,
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een
schaakcultuur opbouwen.
De training bestaat uit twee uur Skypen en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit
eigen ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk.
Deelnemers krijgen documentatie:
Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’
PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
Analysevragenlijst
Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’
Coaching video lijst
De training kost 75 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk.
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer.
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl.

Kalender en sites
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/jeugd
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
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
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 en https://www.twitch.tv/schaakweek
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
Computerschaak
Zie links Schaaktalent
Eindspeldatabases
Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en
Finalgen: https://www.chessprogramming.org/FinalGen
Syzygy: https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases
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)
www.chessqueens.nl
FIDE, ECU, internationale organisaties
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com
Fide Chess in Education Commission http://edu.fide.com
Doven: https://chessdeaf.org
Blinden, slechtzienden: https://ibca-info.org
Nederland blinden, slechtzienden www.nsvg.nl
International Physically Disabled Chess Association www.ipca.online
Engels
The Week In Chess https://theweekinchess.com
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 handleiding Frans Peeters www.susendian.nl/chessbase15

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
ChessTech www.chesstech.org
Chess Federation of Russia: https://ruchess.ru/en
US Chess Federation: https://new.uschess.org/home
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
Frankrijk
https://www.chess-and-strategy.com
Spanje
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine)
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine)

Italië
http://www.scacchiascuola.it
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

