
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 138 – 19 juli 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.  
   

 

Video schaken in de Vlindertuin https://youtu.be/pZcpxS--R6E. Volgende instuif: zaterdag 1 augustus 10 – 12 uur. 
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 138 
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 gaf dit schooljaar schaaklessen aan alle leerlingen vanaf 
groep 3 op Montessori Pallas Athene in Amersfoort. Op De Lettertuin in Ede gaf 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:  
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Chantal, Christopher versus Simone.  
 



 
Hidde versus Jayden. Ze komen elkaar weer online tegen in de Zomerschool van Schaakweek.nl. 
 
 

 
Oom Merijn leert zijn neefje schaken. Doet denken aan Oom Jan leert zijn neefje schaken 
 

https://www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01


 
Fleur, Siem en Josry. 
 
 

 
Maarten ter Bals (jeugdcommissie Schaakstad Apeldoorn) versus Chantal (schoolteam De Zevensprong). 
 
 
  



Schaken in de Vlindertuin op zaterdagochtend 
Schaakacademie Apeldoorn hield zaterdagochtend 18 juli een gezellige schaakinstuif in de 
Vlindertuin. Er waren zo’n 35 tot 40 kinderen en volwassenen. Eindelijk kon je elkaar weer in het echt 
zien. Veel kinderen kenden elkaar alleen van hun Lichess naam. 
Zaterdagochtend 1 augustus is er van 10 – 12 uur weer een schaakinstuif. Jong en oud zijn welkom. 
Ouderen houden 1,5 meter afstand. 
RTV Apeldoorn had een paar dagen eerder een radio-interview met organisator Karel van Delft. 
Zie link RTV Apeldoorn interview Hieke Goos over instuif Vlindertuin 
Speelparkje de Vlindetuin is in wijk Woudhuis. Er staat permanent een schaaktafel. Iedereen kan er 
altijd schaken. Dan wel zelf schaakstukken meenemen.  
De Vlindertuin is bij de kruising van Ravelijn en de Woudhuizerallee. 
 
 

 
 
Schaakweek Zomerschool start 
door Merijn van Delft 
 
De Schaakweek Zomerschool gaat morgen (maandag 20 juli) dan echt van start!  
Zie schaakweek.nl/zomerschool en lichess.org/team/zomerschool 

 
Overdag interactieve lessen met de acht kids die zich per week hebben ingeschreven en 's avonds 
een open toernooitje voor iedereen. 
 
De eerste drie weken zitten in principe vol en hebben een mooie bezetting met kids in de leeftijd van 
ongeveer 9 t/m 13 jaar. De vierde week is gereserveerd voor de oudere en sterkere jeugd en daar 
kun je je nog voor aanmelden. Mocht er genoeg interesse zijn, zullen we tijdens de vierde week een 
extra groep maken voor de jongere jeugd. Dus had je eigenlijk ook in een van de eerste drie weken 
mee willen doen, kan dat wellicht alsnog in de vierde week. 
 
Aan de toernooitjes mag dus letterlijk alles en iedereen aan meedoen en streamen we op 
twitch.tv/schaakweek 
 
Toernooi 5 (maandag 20 juli): lichess.org/tournament/zmZgmiXD 
Toernooi 6 (dinsdag 21 juli): lichess.org/tournament/5ZWvsE08 
Toernooi 7 (woensdag 22 juli): lichess.org/tournament/LyqDSfSt 
Toernooi 8 (donderdag 23 juli): lichess.org/tournament/APiCoQJC 
Toernooi 9 (vrijdag 24 juli): lichess.org/tournament/02kEbCfO 
 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/23-07-2020schaakinstuif.mp3
https://schaakweek.nl/zomerschool/
https://lichess.org/team/zomerschool
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Training Gelders Open 
door Merijn van Delft 

Naar aanleiding van het Gelders Open, een online jeugdtoernooi georganiseerd door de Arnhemse 
Schaakacademie en SV Wageningen (zie www.arnhemseschaakacademie.nl/gelders), had ik een 
leuke training met een zevental jeugdtalenten: Matei Govoreanu (11 jaar, België), Kobe Smeets (12 
jaar, Utrecht), Roger Labruyère (13 jaar, Almere), Wouter Wieggers (13 jaar, Wageningen), Rolinde 
den Heijer (15 jaar, Bodegraven), Arthur Maters (16 jaar, Beusichem) en Olaf Vlieger (18 jaar, 
Ermelo). 
Onderwerp van de training was mijn nieuwe boek over positionele offers 
(www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices). Ik had natuurlijk oneindig veel materiaal 
klaarliggen, maar uiteindelijk hebben we drie uur lang één partij besproken, in quizvorm. Het betrof 
de bijzondere partij Kortchnoi-Nijboer, Rotterdam 1993. Kort geleden had ik die partij met een 
groepje volwassenen ook al eens uitvoerig bekeken en het blijft verbazen hoe veel er in zit. 
Overigens heb ik zelf wel eens groepstraining van Jussupow gehad en daar deden we ook rustig drie 
uur over één partij. Het is leuk om aan de hoofdverhaallijn allerlei zijpaden te koppelen. Uiteindelijk 
hadden Kobe en Roger de meeste punten in de quiz en keek iedereen volgens mij voldaan terug op 
de middag. 

 
 

 
Alec legt uit hoe ‘Edit profile picture’ in Zoom werkt. 

https://www.arnhemseschaakacademie.nl/gelders
http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices


 

 
Tip Lichess 
In ‘analyse’ kun je op de spatiebalk drukken en dan speelt het programma zelf een stelling uit.  
Daar kun je ideeën aan ontlenen. 

 

        
 

Lichess en Zoom tips:  Edit profile picture en spelen met spatiebalk 
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 op deze link van Schaakacademie Apeldoorn te staan. 
= Lichess: In ‘analyse’ kun je op de spatiebalk drukken en dan speelt het programma zelf eindspel uit.  
Daar kun je ideeën aan ontlenen. 
= In Zoom kun je het icoontje met je naam wijzigen. Ga op je eigen beeld staan, klik op de drie 
puntjes en kies Edit profile picture. Dan kun je bijvoorbeeld een foto van jezelf uploaden. 
 

Aanval op een gepend stuk. 

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


 
Samen bullet chess (2+1) met Koningsgambiet. Dus 2 minuut per partij en 1 seconde per zet. 
Koningsgambiet is een goede opening voor jeugdspelers: veel tactiek en snel een koningsaanval.  
 

 
Met Kd6 kan wit remise maken. Zwart heeft een randpion en de witte koning gaat naar f1 en f2. 
 

    
 

Van schaken word je slimmer! Je leert beter denken. 
Je onthoudt eerst hoe de stukken heten. Dan leer je begrijpen wat ze kunnen. Daarna ga je dat zelf in 
minigames of partijen toepassen. Vervolgens ga je analyseren hoe iets zit (bijvoorbeeld paard en 
loper ruilen tegen toren en pion). Zo’n stelling kun je evalueren: wat is meer waard. De laatste stap is 
dat je zelf plannetjes gaat maken: creëren.  
Door ervaringen en beslissingen nemen krijg je meer zelfvertrouwen.  
Door te overleggen in lessen ontwikkel je sociale vaardigheden (luisteren, overleggen, enzovoort). 
Zie ook Notitie 'Schaken is een speeltuin voor het brein' 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/KVDC%20notitie%20Karel%20van%20Delft%20Schaken%20is%20een%20speeltuin%20voor%20het%20brein%2026%20maart%202019.pdf


 
Stikmat op www.chessmate.com 

 

 
Een giftig paard. Als wit slaat, zet zwart mat achter de paaltjes. 

 
Donato 11e ! 

http://www.chessmate.com/


 
 
 

 
 

 
Ongelijke lopers in het eindspel kunnen remise maken  
terwijl de tegenstander twee of drie pionnen meer heeft. 



 

 
Oordeel en Plan: zwart staat pion achter. 
Maar is veel actiever (pion = drie zetten waard). 
 

 
Tip van Donato en Tiziano: Met kneedgum en friemeldingetjes kun je je beter concentreren als je je druk voelt.  
Voor een schaaktraining is dat heel handig. 

 
Correspondentieschaak Theo Visschedijk – Karel van Delft. 



Online spelen met vier mensen via Chess.com. 
 

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn online: Van schaken word je slimmer 
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 kon voor de zomervakantie geen lessen op scholen geven. 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. Nader 
bericht volgt eind augustus. 

 

Online lessen komend seizoen 
Schaakacademie Apeldoorn geeft komend seizoen online lessen. Ook als gewone lessen doorgaan. 

 
Besproken onderwerpen 
Afhankelijk van niveau, sommige onderwerpen in meerdere trainingen. 
Basis les: Rondvraag, Tactiek, Strategie/analyse, Varia, Zelf schaken en Partij bespreken. 
 

-  Tutor 3 zeven oefeningen aanval op gepend stuk 
-  Nieuwsbrief 137 bekeken en diagrammen besproken 
-  Samen op Lichess bullet partij (2+1) met uitleg Karel https://lichess.org/FE4xscE4fEPS 
-  Simultaan en analyse partijen: https://lichess.org/simul/PkVQ4xZS  
-  Anand verliest in zes zetten tegen Zapata 
-  Van schaken word je slimmer, blijkt ook uit eigen ervaringen + taxonomie Bloom 
-  In Zoom profile editen 

-  Stap 1 H15 zeven test stellingen 
-  www.chessmatec.com op account stikmat combinaties 
-  Onderling partijtje spelen op Lichess en bespreken 
-  Simultaantje met Karel en bespreken 
-  Al je partijen kun je terugvinden op je eigen Lichess account 
-  Schaakweek.nl https://lichess.org/team/zomerschool Gratis toernooien avond vanaf 20 juli 
-  De Vlindertuin zaterdag 18 juli instuif  
-  Besproken partij John Wesselink – Donato Lai - https://lichess.org/TbUm8bo9/black  

https://lichess.org/FE4xscE4fEPS
https://lichess.org/simul/PkVQ4xZS
http://www.chessmatec.com/
https://lichess.org/team/zomerschool
https://lichess.org/TbUm8bo9/black


-  Partij Van Foreest – Carlsen besproken www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1990303  
-  Simultaan https://lichess.org/simul/zGYVGE30 + partijen besproken 
-  Tip zelf Chessmatec 
-  Lopers van ongelijke kleur 

 
 

 
 
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. 

 

 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1990303
https://lichess.org/simul/zGYVGE30
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken


 
Kg1 wint! 

 

 
Simultaanpartijtjes analyseren. 

 

 
Ene probleem met andere oplossen. 



Schaakschool Het Bolwerk online: Matnet dame en pionnen, Van Foreest - Carlsen 
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 15 juli: 
 
Groep 13.30 uur 

-  Tutor 1 H1 vijf test opgaven 
-  Twee account Chessmatec: mat in twee en aftrekaanval 
-  Matnet dame en pionnen in partij  Denis Khismatullin vs Pavel Eljanov, 
-  Drie stellingen uit partij Van Foreest – Carlsen Wijk aan Zee 2020 
-  Onderling partijtje Lichess en opening bespreken 
-  Zaterdag 18 juli de Vlindertuin 10-12 uur inloop 
-  Deze groep vanaf 2 september in Bolwerk zaal 2 van 14.45 – 16.00 uur 
-  Er komt ook een wekelijkse online groep (mogelijk meer) 

 
Groep 16 uur 

- Dit was laatste les. Volgende serie woensdag 2 september in Bolwerk zaal 2 vanaf 16 uur.  
- Tutor 3 H4  vijf stellingen   
- De Vlindertuin zaterdag 18 juli 10-12 uur (vlak bij Het Bolwerk) instuif 
- De Stedendriehoek (15 juli pagina 3) artikel KWS schoolkampioen en Schaakweek.nl 
- Stedendriehoek: https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/sport/schakers-kws-uit-

apeldoorn-de-besten-van-nederland 
- Zie www.schaakweek.nl voor Zomerschool en daarnaast gratis serie avondtoernooitjes en 

Twitch commentaar Merijn van Delft en Nico Zwirs 
- Van Foreest – Carlsen Wijk aan Zee 2020 besproken 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1990303 
- Stelling uit boek ‘Think like a machine’  Dameoffer Shirov – Nikolenko 1991 (variant) 

Sample pages boek Think like a machine 
- Reshevsky – Evans 1963 (zie boek Winning Chess Psychology, Benko en Hochberg) 

‘De moeder van alle schwindels’:  
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1252040 

- Stelling Denis Khismatullin vs Pavel Eljanov, 41. Kg1 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1786318  

- Simultaan https://lichess.org/simul/3kgu4lHq  
Bespreken simultaanpartijen  
 
 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=53193
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=49456
https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/sport/schakers-kws-uit-apeldoorn-de-besten-van-nederland
https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/sport/schakers-kws-uit-apeldoorn-de-besten-van-nederland
http://www.schaakweek.nl/
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1990303
https://mailchi.mp/newinchess/11_middlegame_crimes_punishments_20200703dol-1437262?e=ef33899c91
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1252040
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=53193
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Wit speeldde g4. 

 
Online schaakles senioren: Think like a machine en de moeder aller schwindels 
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 14e Online training dd 15 juli 2020 
 

- Besproken partijen 44 en 45 Chess Movies 1 
- De Vlindertuin zaterdag 18 juli 10-12 uur (vlak bij Het Bolwerk) 
- Het Bolwerk: weer beschikbaar. Komende lesserie vanaf 2 september (10.15 – 11.45 uur) in 

zaal 2. Eind augustus contact. 
- De Stedendriehoek (15 juli pagina 3) artikel KWS schoolkampioen en Schaakweek.nl 
- Stedendriehoek: https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/sport/schakers-kws-uit-

apeldoorn-de-besten-van-nederland  
- Zie www.schaakweek.nl voor Zomerschool en daarnaast gratis serie avondtoernooitjes en 

Twitch commentaar Merijn van Delft en Nico Zwirs (o.a. 15 juli 19 uur: 
https://lichess.org/tournament/f9QoG5I9) 

- Diverse veiligheidsmaatregelen besproken voor zaal: afstand houden (elk eigen bord), 
handen wassen, desinfecteren, ventilatie. Eind augustus nader overleg over mogelijkheden. 

- Corona-pagina KNSB: bevat laatste mededelingen met o.a. mailingen KNSB-directie. 
Corona pagina KNSB https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis  
Zie nieuwsbrief 137 voorbeelden foto’s gebruik Denksportcentrum Noord. 

- Rubriek Bab Wilders Nederland Dagblad online: zie rubriek kranten www.schaaksite.nl. 
- Van Foreest – Carlsen Wijk aan Zee 2020 besproken 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1990303 
- Stelling uit boek ‘Think like a machine’  Dameoffer Shirov – Nikolenko 1991 (variant) 

Sample pages boek Think like a machine 
- Stelling kun je vanaf site inlezen via app www.chessvision.ai  

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/sport/schakers-kws-uit-apeldoorn-de-besten-van-nederland
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https://lichess.org/tournament/f9QoG5I9
https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
http://www.schaaksite.nl/
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1990303
https://mailchi.mp/newinchess/11_middlegame_crimes_punishments_20200703dol-1437262?e=ef33899c91
http://www.chessvision.ai/


Stelling kun je vanaf pdf in beeld inlezen via app Chessify (met engine via menu). 
- Reshevsky – Evans 1963 (zie boek Winning Chess Psychology, Benko en Hochberg) 

‘De moeder van alle schwindels’:  
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1252040 

- Stelling Denis Khismatullin vs Pavel Eljanov, 41. Kg1 
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1786318  

- Simultaan https://lichess.org/simul/MkSBKCnH  
Bespreken simultaanpartijen 

 

 
 
The TCEC18 Computer Chess Superfinal: a perspective 
Jeroen Noomen attendeert op artikel van GM Matthew Sadler: 
https://tcec-chess.com/articles/Sufi_18_-_Sadler.pdf 
 
 

 
Zwart aan zet gaf op. Partij Lobron Gretarsson, Leeuwarden 1995. Echter, 41. Dd5+ maakt remise.  
De stelling is uit de module ‘Perceptie’ van de cursus ‘Schaaktalent’ van Karel van Delft. 
Deze cursus omvat 18 modulen in PowerPoint, zowel in het Nederlands als Engels.  
Via www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops kun je voorbeelden zien. 
De 18 modulen zijn ook onderdeel van de online privé-training schaakpsychologie: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie  

 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1252040
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=53193
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=49456
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1786318
https://lichess.org/simul/MkSBKCnH
https://tcec-chess.com/articles/Sufi_18_-_Sadler.pdf
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie


 
44. Kg1. Wit geeft zijn toren op met schaak, maar wint. 

 
Quote: Niet alles is wat het lijkt, alles is perceptie 
Kijken en zien (=begrijpen) zijn verschillende dingen.  
Van invloed: 1. Kenmerken object dat je ziet en 2. Jezelf (emoties, denkwijze, geheugen).  
Bij denkwijze is onder meer sprake van biases (= denkfouten, foute associaties) en ‘mind fucks’. 
Partij Khismatullin – Eljanov: https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1786318  
Bij de gameviewer op www.chessgames.com staat divers commentaar: 
 

 
 
 

Divers nieuws  

 
-  International Chess Day 20 juli 
-  FIDE Online Olympiad 
-  Life GM Erwin l’Ami complete 
-  Cognitive Performance in Home Office, Evidence from Professional Chess 
-  GM Anish Giri YouTube Canal 
-  Giri – Carlsen 21 juli in chess 24 Legends of Chess 

 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1786318
http://www.chessgames.com/


 

 
 

International Chess Day 20 juli 
https://fide.com/news/630 
 

 

 
 

FIDE Online Olympiad 
https://www.fide.com/news/608 
https://en.chessbase.com/post/fide-announces-online-olympiad-2020 
 

 

 
Life GM Erwin l’Ami complete 
https://twitter.com/chessable/status/1283092684157210626 

 

https://fide.com/news/630
https://www.fide.com/news/608
https://en.chessbase.com/post/fide-announces-online-olympiad-2020
https://twitter.com/chessable/status/1283092684157210626


 

 
 

Cognitive Performance in Home Office, Evidence from Professional Chess 
paper at http://ftp.iza.org/dp13491.pdf  

 

 
 

GM Anish Giri YouTube Canal 
https://www.youtube.com/channel/UC9Zs0DGUuenE23tObR50jJQ?view_as=subscriber 
 

 

 
 
 

Giri – Carlsen 21 juli in chess 24 Legends of Chess 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/chess24-legends-of-chess-2020/1/1/1 
 

https://twitter.com/ecfchess
https://twitter.com/ecfchess
http://ftp.iza.org/dp13491.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC9Zs0DGUuenE23tObR50jJQ?view_as=subscriber
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/chess24-legends-of-chess-2020/1/1/1


Training 

 
-  Schaakweek Zomerschool 2020 
-  Boek Mastering Positional Sacrifices 
-  Kennisbank Chessed 
-  Sean Marsh 
-  Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
-  Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
-  Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
-  Ebook Developing Chess Talent 
-  Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

  
 
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: 27,5 uur trainen en schaken met IM’s voor 125 euro. 
Inbegrepen bij de trainingen zijn online (Zoom) ouderbijeenkomsten met Karel van Delft.  
De ouderbijeenkomsten zijn in het Nederlands en in het Engels. 
Ouders krijgen het ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ over trainen en coachen. 
Meer informatie: https://schaakweek.nl/zomerschool 
 

 

   
Boek Mastering Positional Sacrifices 
www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices 

 

https://schaakweek.nl/zomerschool
http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices


 

 
 
Kennisbank Chessed 
De site van Eddy Sibbing, schaakleraar en manager van het Max Euwe Centrum. 
De site bevat onder meer een kennisbank met trainingsmateriaal en informatie over schoolschaak. 
www.chessed.nl 
 

 

 
Sean Marsh 
Greetings, Everyone. 
Here is the latest collection of chess updates, just to give you some reading for the weekend. 
We are now up to Lesson 21 on the CSC resource page and this time you can learn all about chess 
notation: 
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home 
 
Meanwhile... 
Which two important pieces of advice did my old school teacher give me?   

What was Moses told?  
Was Napoleon 'blown-apart?'  
How does one write down chess moves - and why?  
The answers to all of these questions and more can be found here: 
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog 

 

We have new posts on the Chessable blog too: 
The Caro-Kann Part Three: 
https://www.chessable.com/blog/2020/07/10/the-caro-kann-defence-more-challenges/ 
Kasparov on Korchnoi: 
https://www.chessable.com/blog/2020/07/15/garry-kasparov-on-viktor-korchnoi/ 
Kasparov on Karpov: 
https://www.chessable.com/blog/2020/07/17/garry-kasparov-on-anatoly-karpov/ 

 

I do believe we have now reached the school holiday! That should fly by after the last four school-
less months. 
Best wishes, 
Sean 

http://www.chessed.nl/
https://www.chessinschools.co.uk/chess-at-home
https://www.chessinschools.co.uk/seansblog
https://www.chessable.com/blog/2020/07/10/the-caro-kann-defence-more-challenges/
https://www.chessable.com/blog/2020/07/15/garry-kasparov-on-viktor-korchnoi/
https://www.chessable.com/blog/2020/07/17/garry-kasparov-on-anatoly-karpov/


 

 
 

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. 

https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL
mailto:nico@zwirs.net
https://lichess.org/coach/FirstKnight
http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl


 

  
 
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. 

http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 

 
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. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl
http://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 
 
Gratis schaakfoto’s: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  
 

      
 

 
 
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 

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://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
https://lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://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 
 
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 
 
IM Nico Zwirs 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/nicozwirs  
 
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  

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd
http://www.facebook.com/schaakstadapeldoorn
https://twitter.com/Schaakstad
https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos
https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
http://www.schakenregenboog.nl/
http://schaakclubdesjofar.nl/
http://www.sv-deschakel.nl/
http://www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion
http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag
http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871
http://www.schaakweek.nl/
https://www.twitch.tv/schaakweek
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn
http://denksportapeldoornnoord.nl/blog
http://www.denksportcentrumapeldoorn.nl/
http://www.twitch.tv/tricksonly
http://www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
http://www.youtube.com/TricksOnly
http://www.facebook.com/TricksOnlyNL
https://twitter.com/TricksOnlyNL
https://stickchess.com/
https://www.twitch.tv/xamax2000
https://www.instagram.com/_maxwar/?hl=nl
https://twitter.com/TUUR1
https://www.twitch.tv/monkey_chess
https://www.twitch.tv/nicozwirs
https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://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 
 
Sportraad Apeldoorn 
www.sportraad.nl 
Sportraad Apeldoorn Facebook 
 

 

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.chessed.nl  
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 

http://www.schaken-en-autisme.nl/
http://www.youtube.com/user/karelvandelft
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn
http://www.twitch.tv/apeldoornapes
https://twitter.com/ApesApeldoorn
https://www.chess.com/club/apeldoorn-apes-fan-club
https://www.facebook.com/ApeldoornApes/?modal=admin_todo_tour
https://www.prochessleague.com/
http://www.sportraad.nl/
https://www.facebook.com/search/top/?q=sportraad%20apeldoorn&epa=SEARCH_BOX
http://chess-links.org/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites
http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en
https://www.chessprogramming.org/FinalGen
https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases
http://www.schaaksite.nl/
http://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.chessed.nl/
http://www.correspondentieschaken.nl/
http://lennartootes.com/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.anishgiri.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.probleemblad.nl/
http://www.chessity.com/
http://www.teamblitz.nl/
http://www.chessqueens.nl/
https://www.europechess.org/
http://www.fide.com/
http://edu.fide.com/
https://chessdeaf.org/
https://ibca-info.org/
http://www.nsvg.nl/
http://www.ipca.online/


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://theweekinchess.com/
http://www.chess24.com/
http://www.chess.com/
http://www.chess.com/tv
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.chessbase.com/
http://www.susendian.nl/chessbase15
https://live.chessbase.com/
https://videos.chessbase.com/index
https://videos.chessbase.com/live
http://www.twitch.tv/chessbaselive
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
http://www.chessplus.net/
http://www.chessgames.com/
http://www.sipkeernst.com/
http://www.chess.co.uk/
http://chesstempo.com/
http://susanpolgar.blogspot.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.chessable.com/
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://www.kingpinchess.net/author/jonathan
http://theweekinchess.com/
https://www.chess-site.com/
http://www.firstsaturday.hu/
https://www.4ncl.co.uk/
http://www.chessmatec.com/
https://www.altermanchess.net/---c1qq3
https://www.iccf.com/
http://www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA
https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA
https://www.jugamusica.com/
http://www.chesstech.org/
https://ruchess.ru/en
https://new.uschess.org/home/
http://www.jussupow.de/
https://hsk1830.de/
https://schachbundesliga.de/
https://www.facebook.com/chessemy
https://karlonline.org/
https://www.deutsche-schachjugend.de/
https://schachtraining.de/
https://chess.mulder.at/
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl


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 

 

https://www.chess-and-strategy.com/
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast
http://www.scacchiascuola.it/
http://www.arves.org/
http://www.yacpdb.org/
http://www.chesspm.com/
http://afekchess.com/
https://pdb.dieschwalbe.de/
http://www.probleemblad.nl/
http://www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl/
https://www.newinchess.com/
https://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.digitalgametechnology.com/
http://www.schaakboek.nl/
https://www.raindroptime.com/

