
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 145 – 10 oktober 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.  

 

 
Hertog van Gelre. Luke met aap. Die kwam uit de mouw in het Schaakverhaal van Jeroen Vuurboom: Pxc7#. (foto Jolien) 

 
Inhoud  

- Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 145 
- Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn 
- Schaakacademie Apeldoorn en corona-regels  
- Scholencompetitie begint weer  
- Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: Lichess spelletje 404 en oefeningen 
- Schaakschool Het Bolwerk: Inspiratie door partij Judit Polgar 
- Schaakles senioren: Mindset, Euwe en simultaan 
- Online Schaakweek Herfstschool 2020 
- 2e Herfstschool Arena 
- Website jeugd Schaakstad Apeldoorn vernieuwd 
- GM Alexandr Fier en IM Nico Zwirs in toernooi Bremen  
- Eerste online GC zondag team battles via Lichess: SV Paul Keres nipt voor Apeldoorn 
- Quote Peter Zhdanov: ‘It is all in your head’  
- Divers nieuws       
- Training 
- Kalender en sites  

 
  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl


       
 

Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 145 
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns en divers schaaknieuws. Veel nieuws 
betreft schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Wie zich aanmeldt als abonnee (via karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief. Veel lezers 
leveren een bijdrage aan de nieuwsbrief. Er zijn zo’n 440  e-mail abonnees en een paar duizend contacten via social media, 
zoals FaceBook groepen Schaakpsychologie en 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    
 

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  

 

Herfstvakantie Schaakweek lessen en ouderbijeenkomsten 
Online ouderbijeenkomst met Karel van Delft in de herfstvakantie in kader van www.schaakweek.nl.  

 

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 Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
= Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur 
= Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.15 uur  

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Lessen van 10.15-11.45 uur. Locatie Het Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf 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  (mogelijk binnenkort online) 

 

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 twee uur Zoom-, 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   Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com  

 
Online coaching  mentale training, ouders schaaktalenten, schaakdidactiek. Privé en in groepjes. Met documentatie. 
Informatie op aanvraag. In Nederlands en Engels. 
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Schaakacademie Apeldoorn en corona-regels  
Bij lessen houden we rekening met corona en staat veiligheid voorop. Regels: 
= Gezond verstand gebruiken 
= Vooraf en na les handen wassen  
= Ventilatie: deuren en ramen open 
= 1,5 meter afstand tot leraar houden, volwassenen ook onderling 
= Als je je ziek voelt, thuis blijven 
= Afhankelijk van omstandigheden kunnen er aanvullende regels zijn 
Informatie schaakbond KNSB: www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis  
Informatie NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol  
Zie ook nieuwsbrief 137 vanaf pagina 16.  
    

Gevolgen persconferentie regering 28 september: 
https://schaakbond.nl/nieuws/persconferentie-28-september-%E2%80%93-tijdelijke-maatregelen  
 
 

 
Pupillencompetitie 19 november 2019 in De Schakel. Alle teams op de foto krijgen les van Schaakacademie Apeldoorn. 
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www.schoolschakenapeldoorn.nl 
 

Scholencompetitie begint weer  
Binnenkort begint de Scholencompetitie weer. Dat heeft een groepje vertegenwoordigers van 
schoolschaakclubs besloten.  
Vanwege Corona zijn er een paar aanpassingen: 
- Vaste speellocatie bij De Regenboog (dus niet op verschillende scholen) 
- Vijf speelavonden op een dinsdag (nov, jan, feb, mrt, april); tijd van 18:45 tot uiterlijk 20u. 
- Select aantal vrijwilligers in de school, dus ouders alleen halen en brengen. 
Het is nog niet duidelijk hoeveel teams er mee willen doen. Ook is de vraag of er op dezelfde manier 
als eerder pupillen- en aspirantengroepen komen. 
De contactpersonen van de schoolclubs hebben bericht gekregen. Coördinator Chris Doornekamp 
inventariseert de mogelijkheden. 
Het ziet er naar uit dat de meeste van de zeven scholen waar Schaakacademie Apeldoorn les geeft 
aan de competitie meedoen. Leraar Karel van Delft inventariseert welke kinderen mee willen doen. 
De teamleiders van de schoolteams overleggen met de ouders en geven de teams op.  
 
 

 
Hertog van Gelre. Groepjes tegen elkaar via Lichess. 

 

http://www.schoolschakenapeldoorn.nl/


 
Het Woudhuis. Tactische opgaven via Lichess, Leren, Studie, Topics. 
 
 

 
https://lichess.org/study/topic 
 

https://lichess.org/study/topic


 
Berg en Bos. Minigame op Lichess: https://lichess.org/iets 
 
 

 
Sint Victor. Ook nog schaken op gewone borden in dit digitale tijdperk. 

 

 

https://lichess.org/iets


 
De Zevensprong Arena 8 oktober.  
 

 

 
De Zevensprong. Chantal (Lichess account jnaam Diemeisje) tijdens Arena. 



 
Eindranglijst en partijen https://lichess.org/tournament/kcXEZ3Yk 
 

Spreekwoorden oefening:  
Bedenk bij partijen en stellingen spreekwoorden. Bijvoorbeeld: 
‘Wie een kuil graaft voor een ander...’ 
‘Prijs de dag niet voor het avond is’ 

 
 

 
De Zevensprong. Tiziano wint Arena. 

https://lichess.org/tournament/kcXEZ3Yk


 

 
De Bouwhof – De Touwladder: Lichess oefeningen (zie Lichess, Leren, Oefeningen). 
 
 

 
De Bouwhof – De Touwladder. Slotstelling Peruvian Immortal. Dame en twee torens geofferd. Loperpaar geeft mat. 
 



 
De Bouwhof – De Touwladder. Stelling van Saavedra. Wit wint via een minorpromotie tot toren. 
 
 

 
De Eendracht. Zie diagram hierna uit partij 1 van boek Euwe ‘Meester tegen amateur’. 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pxc6 bxc6 6.Ld3 d5 7.De2 dxe4 8.Pd2 Lb4 9.Lxe4 0–0 10.c3 Ld6 11.Lxc6 Tb8 12.0–
0 Lxh2+ 13.Kxh2 Dd6+ 14.Kg1 Dxc6 15.Df3 Da6 16.Pe4 Pxe4 17.Dxe4 Tb6 18.b3 Lb7 19.Df4 Lxg2 20.Te1 Tg6 21.c4 Le4+ 
22.Kh2 Tg2+ 23.Kh3 De6+ 24.Kh4 g5+ 0–1  Partij Euwe 1 in gameviewer 

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=O37LCnZZwPKiQnJqZDK1M9u23NcZ0olS5ytFVqsiuShrHthaNQxuMy1JGmh9iTZ


 
De Eendrachtschool. Zwart ruilt paarden wegens idee ...Tb6 en …Tg6. 
 
 

 
De Eendrachtschool. Wat is hier aan de hand? Iedereen mocht komen kijken. Veld rechtsonder moet wit zijn.  
 



 
De Eendrachtschool. De schaakpolitie kiept het bord om. Met knipoog. ‘Dan vergeet je het nooit meer.’ (foto Quinn) 
 

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: Lichess spelletje 404 en oefeningen 
Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op basisscholen. 
De lessen bestaan uit: 
Rondvraag, Tactiek (ChessMatec), Partijbespreking (via Lichess of op bord), Onderling partijen, Varia.  
 
Onderwerpen die in de lessen aan bod kwamen: 

- Rondvraag  
- Zelf Chessmatec oefenen (met individueel aandacht) 
- Partijen Euwe besproken 
- Spelen op houten borden 
- Partijen via Lichess 
- Lichess spelletje 404 
- Lichess oefeningen  
- Schaakverhaal Jeroen Vuurboom 
- Stelling van Saavedra 
- Réti stelling 
- Peruvian Immortal 
- Onderling Lichess toernooi 
- Site bekeken van scholencompetitie 
- Wie doet mee met schoolteam scholencompetitie 

 
Corona-regels op scholen 
Ouders komen niet in school 
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 
Kinderen hoeven onderling en naar volwassenen geen afstand te houden 
Voor en na les handen schoonmaken 
Ruimten ventileren, deurkruk schoonmaken 
Regels Openbaar onderwijs  https://www.leerplein055.nl/over-leerplein055/coronavirus 

 

https://www.leerplein055.nl/over-leerplein055/coronavirus/


 
Schaakschool Bolwerk: stelling bespreken. 

 
 

 
Partij tegen Schaken is Cool. Karel, Silvijn, Mark, Alex. (foto Marat) 

 



 
Silvijn legt Mark uit hoe ChessMatec werkt. 

 
 

 
Zwart zet mat via …Pf3. 

 
 



 
Hidde won met Banterblitz (1 tegen 5 minuten en trainer geeft uitleg) van Karel. Recept: stevige verdediging (zelf 
bedachte opstelling The Weller Defence), vliegensvlug zetten en profiteren van blunder en traag spel. 
 
 

 
Lucas en Amy bekijken partij Judit Polgar. 

 



 
Wit aan zet https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795 

 
Schaakschool Het Bolwerk: Inspiratie door partij Judit Polgar 
De schaakschool is elke week van 13.30 tot 17.15 uur. De jongere kinderen komen wat eerder, de 
oudere wat later. Groepjes lopen in elkaar over. Lessen zijn workshopachtig. 
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl  
 
Onderwerpen 7 oktober:  
Groepje A 

- Kat en muizen 
- Nieuwsbrief foto’s bekeken 
- Chessmatec 
- Samen tegen Schaken is Cool: www.schaken.wiltsite.nl  
- Partij op DGT bord en gewoon bord 

Groepje B  
- Partijen via DGT bord spelen + analyse 
- Euwe partij 12 
- Tutor 1 
- Tutor 3  
- Weinstein pagina 11 
- Kat en muizen 
- Banterblitz  
- Lichess, Leren, Studie, Topics: allerlei studiemateriaal 

Groepje C  
- Partij via DGT bord en analyse      
- Partij Euwe 4  
- Bill Wall Traps vanaf 16 t/m 22 
- Bill Wall Koningsgambiet 1 
- Partij Merijn van Delft – Erik van den Doel stukoffer Leiden, 2000 

Merijn van Delft - Erik van den Doel Leiden 2000 
- Judit Polgar vs Pavlina Chilingirova 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795 
- Kat en muizen 

 
 

Partijen in gameviewers:  
schaakschool Bolwerk Mark - Silvijn 7okt2020 
schaakschool Bolwerk Mika - Hidde 7okt2020 
schaakschool Bolwerk Hidde - Lucas 7ok72020 

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaken.wiltsite.nl/
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Fpn0hfh5rsYrmzqPSsetmI1pIen8BOX2lU8pM9bBF3dhKkrUncatqkZB7hBi7p6n
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=12190
https://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=25493
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1110795
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Fpn0hfh5rsYrmzqPSsetmBx2r1MfSySXHIhGBdX3eWUc22TrHpBvZa3jK57Bd2xj
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Fpn0hfh5rsYrmzqPSsetmLjxeKM91djcfb8vUu3aHVDQe7U0IBCC+4hMtyEjyOoZ
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=UV7iq7NAd/ztJ351aOlNzL4i5OCkp4OrcyD6Vftlut0aWg5eFITTWMGDugXYnfuW


 
Variant partij Euwe ‘Meester tegen amateur’: …Pa5 wint de witte dame. 
 
 

 
Partij Euwe. …e4 lijnruiming voor de toren en dreiging …Dxh2 mat. 
 
 
 



Schaakles senioren: Mindset, Euwe en simultaan 
Lessen bestaan uit uitleg, oefeningen, partijanalyses en onderling spelen. 
Er is nog plaats voor een enkele nieuwe deelnemer. 
Vanzelfsprekend houden we rekening met corona-regels (zie elders in deze nieuwsbrief).  
Algemene informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  

 
Verslag 6 van 10e serie 7 oktober 2020 gevorderden 

- Thema: Mindset 
- Partij Euwe 5 
- Weinstein t/m pag. 9 
- Simultaan 

 

 

 
 
Online Schaakweek Herfstschool 2020 
Zie schaakweek.nl/herfstschool en lichess.org/team/herfstschool 
Twee keer een week. Voor de eerste week is er nog één plek over.  
Trainers IM Thomas Beerdsen, IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft. 
Elke week is er een oudersessie met Karel van Delft. 
Elke avond is er een blitztoernooi dat open staat voor iedereen.  
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Toernooi 7 oktober 19-20.30 uur https://lichess.org/tournament/GvQjRr71 met 37 deelnemers. 
 

2e Herfstschool Arena 
Na het succes van de Zomerschool organiseren de Apeldoornse IM’s Merijn van Delft en Nico Zwirs 
volgens hetzelfde concept de Herfstschool. Op 7 oktober was er een tweede warming up toernooi. 
Alle informatie: https://schaakweek.nl/herfstschool 
 
 

 
 

Website jeugd Schaakstad Apeldoorn vernieuwd 
Merijn van Delft meldt: 
Onze website www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd is vernieuwd! Iets simpeler en rustiger 
vormgegeven. Het aantal menu's is teruggebracht tot vijf en daar is nu alle actuele info te vinden. 
Dagelijkse puzzel, agenda en blog staan er natuurlijk nog op. Feedback is welkom! Misschien het 
handigste even per mail aan merijnvandelft@gmail.com 
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IM Nico Zwirs                                       GM Alexandr Fier 

 

 
Hidde vs Alexandr. ’s Ochtends 6.30 uur maart 2017. Contact tussen top en jeugd is een pijler van de  
Apeldoornse schaakcultuur. (foto Marijke Weller)  

 

       
 
GM Alexandr Fier en IM Nico Zwirs in toernooi Bremen  
MuConsult Apeldoorn spelers GM Alexandr Fier en IM Nico Zwirs spelen van 10 – 18 oktober mee in 
het CD Meyer Gedenkturnier in de Duitse stad Bremen. SV Werder Bremen organiseert het toernooi. 
Zie http://chess-results.com/tnr532285.aspx?lan=0&turdet=YES voor toernooigegevens. 
Clubsite: https://www.werder.de/schach/turniere/sonstige-turniere/cd-meyer-gedenkturnier  
Partijen zijn te volgen via de site van Chess24:  
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/claus-dieter-meyer-gedenkturnier-2020/1/1/1 
Via de chess24 link is ook live commentaar te vinden.  
Of op hun Twitch https://www.twitch.tv/werdertigers 

Speeltijden: elke dag om 16.00 uur beginnen. Behalve 15 en 18 oktober, dan is het 12:00. 

http://chess-results.com/tnr532285.aspx?lan=0&turdet=YES
https://www.werder.de/schach/turniere/sonstige-turniere/cd-meyer-gedenkturnier
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/claus-dieter-meyer-gedenkturnier-2020/1/1/1
https://www.twitch.tv/werdertigers


 
 

 
 

Eerste online GC zondag teambattles: SV Paul Keres nipt voor Schaakstad Apeldoorn 
De eerste battle van dit seizoen was zondagavond 4 oktober. Ranglijst, uitslagen en partijen: 
https://lichess.org/tournament/0z0bjtlg 
Coördinatie en contact Govert Pellikaan: https://lichess.org/@/Govert  
 
Je moet lid zijn van een team om mee te doen. 
Voor team Schaakstad Apeldoon kun je je aanmelden via IM Nico Zwirs of IM Stefan Kuipers: 
https://lichess.org/team/schaakstad-apeldoorn 
 
Indeling zondag 11 oktober, ronde 2: 
GC zondag: lichess.org/tournament/rSFq4LJo  
1e klasse: lichess.org/tournament/PIRHdkqc  
2e klasse: lichess.org/tournament/1J99Tspz  
3e klasse: lichess.org/tournament/9yaNIKOQ 
 

Aanmelden bij een team en andere Lichess informatie 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-toernooien-en-lichess 
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Quote Peter Zhdanov: ‘It is all in your head’  
Is schaakstudie hard werken of plezier? Dat is een van de 366 thema’s die Peter Zhdanov bespreekt 
in zijn ‘Yearbook of Chess Wisdom’ (2015, Chess Evolution). 
Zie https://www.chess-evolution.com/shop_detail/3  
Zie ook de site van zijn partner: http://pogonina.com  
Zhdanov bespreekt allerlei kwesties in de schaakwereld. Veel thema’s gaan over effectief en efficiënt 
trainen en het ontwikkelen van productieve routines voor de toernooipraktijk. 
‘It is all in your head’. Zhdanov bespreekt een parabel van drie werkmannen die lopen te sjouwen 
met grote stenen. De eerste vertelt dat hij gigantisch moe wordt. De tweede vertelt dat hij geld 
verdient voor zijn gezin. De derde glundert en zegt dat hij bijdraagt aan de bouw van een mooie kerk. 
Over Zhdanov: https://en.chessbase.com/author/peter-zhdanov  

 
 

Divers nieuws  

 
- Definitieve indeling van de KNSB competitie 
- Schachgeflüster Der Schach-Podcast 
- Podcast Let’s talk about chess 
- Terugblik Global online Chess Festival met Judit Polgar 10 oktober 
- A chess problem holds the key to human consciousness?  
- Biggest chess investment ever 

 

 

 
 
Definitieve indeling van de KNSB competitie 
Koos Stolk meldt: 
De definitieve indeling van de KNSB competitie is gepubliceerd, u kunt alles nalezen via 
https://schaakbond.nl/nieuws/definitieve-indeling-knsb-competitie-20202021 
Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
Koos Stolk, medewerker Competitie en Evenementen 

 

https://www.chess-evolution.com/shop_detail/3
http://pogonina.com/
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Schachgeflüster Der Schach-Podcast 
Podcast 40 Christian Zickelbein, de grote inspirator van het schaken in Hamburg en jeugdschaken. 
YouTube Schachgeflüster Podcast Christian Zickelbein 
Podcast 32 GM Artur Jussupow, voormalig nummer 3 van de wereld, speler MuConsult Apeldoorn. 
YouTube Schachfeflüstger Podcast Artur Jussupow 
 

 
 

Schachgeflüster 
YouTube kanaal YouTube kanaal Schachgeflüster 
Site https://www.schachgefluester.de  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Nm9XGq9ItI&fbclid=IwAR1N79V6BEWxNTzKr6mN5ZJTdc5aQPbkib2A4Y6V7JISLZcgVEN9fpYgA_A
https://www.youtube.com/watch?v=L0C3TeUJ_3k
https://www.youtube.com/channel/UC-szTQhGewC-Rflo5stTEHg
https://www.schachgefluester.de/


 

  
 

Podcast Let’s talk about chess 
"Let's talk about chess" is a podcast hosted by Dutch chess writer and photographer Eric van Reem. 
In this podcast Eric talks with various interesting personalities from the chess world about their life 
and careers, but he also keeps an eye on the current situation in the chess world.  
https://letscast.fm/sites/let-s-talk-about-chess-753d92ea 
  

 

 
 

 
 

https://letscast.fm/sites/let-s-talk-about-chess-753d92ea


 
Fernando Moreno Life Skills Through Chess.  
Zie ook https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno 
Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be interview London Chess Conference 
Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be lezing London Chess Conference  
 
 

 
Interview GM Judit Polgar met GM Jan Timman. Eind studie Timman. Wit wint. 
 
 

 
Studie Timman in gameviewer: www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1394-benko-90-jt-2019  

 

https://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/58-schaken-als-metafoor-voor-het-leven-volgens-moreno
https://www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kgh5FekVJcs&feature=youtu.be
http://www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1394-benko-90-jt-2019


 
Interview met dr. GM John Nunn. Hij ging op zijn vijftiende naar universiteit van Oxford. Topschaker en topwiskundige. 
Hij ziet geen directe relatie tussen schaken en wiskunde. Wel leert schaken je beslissingen nemen en gevolgen overzien. 
Dat helpt bij wiskunde. Soms zijn relaties tussen dingen indirect. 
 

 
GM John Nunn is drievoudig wereldkampioen study solving. Hier is de winnende zet Kxg3! 
 

 
 

 
 
Global online Chess Festival met Judit Polgar 10 oktober 
Deelname gratis. Site www.globalchessfestival.com  
Ook na 10 oktober veel interessante informatie:  www.globalchessfestival.com/gcf-2020/programs  
Zie ook www.chess.com/news/view/2020-judit-polgar-global-chess-festival 

http://www.globalchessfestival.com/
http://www.globalchessfestival.com/gcf-2020/programs
http://www.chess.com/news/view/2020-judit-polgar-global-chess-festival


 

 
 

A chess problem holds the key to human consciousness?  
https://en.chessbase.com/post/a-chess-problem-holds-the-key-to-human-consciousness  
 

 

 
 
Biggest chess investment ever 
https://www.chesstech.org/2020/biggest-chess-investment-ever-2  
 
 

Training 

 
- Texel studie Afek 
- Bonus training materiaal MPS 
- Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
- Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
- Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
- Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
- Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
- Ebook Developing Chess Talent 
- Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar 
- Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

https://en.chessbase.com/post/a-chess-problem-holds-the-key-to-human-consciousness
https://www.chesstech.org/2020/biggest-chess-investment-ever-2/


 

 
Wit aan zet wint. 

 
Texel studie Afek 
Afek Texel studie artikel en gameviewer 
Een wit schaap versus een zwart schaap én en passant. 
 

 

 
 

Bonus training materiaal MPS 
Zie Twitter New In Chess: https://twitter.com/NewInChess  
 

https://www.schaaksite.nl/2020/10/06/de-texel-studie-van-afek/?fbclid=IwAR3QWL3zJul2lf1TCj6WkXx4q1DNvF2SGoHBVVEmIhonn9VbLWahyh-rq6M
https://twitter.com/NewInChess


 

 
 

Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
Psycholoog en gediplomeerd schaaktrainer Karel van Delft geeft individueel schaaklessen aan 
jongeren met autisme. Schaken is voor veel van hen een heel geschikte denksport.  
Leren schaken geeft plezier en succeservaringen, het is een uitdaging en maakt contacten met 
andere mensen makkelijker via een gedeelde interesse. 
Schaken is een metafoor voor het leven. Onder deskundige begeleiding kunnen schaaklessen een 
prima methode zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Zeker voor jeugd met ‘special needs’. 
Die begeleiding is maatwerk.  
Daarbij gaat het om sociale, emotionele, cognitieve als meta-cognitieve aspecten. 
Denk bijvoorbeeld aan:  
- Communicatie, samenwerken, toernooien bezoeken, rekening houden met elkaar (sociaal) 
- Omgaan met tegenslagen, succeservaringen, zelfvertrouwen ontwikkelen (emotioneel) 
- Problemen analyseren, redeneren, doelen stellen, plan maken, creatief denken (cognitief) 
- Waarom doe ik dingen, hoe kan ik het anders doen (meta-cognitief) 
Contact: karel@kvdc.nl   
Site: http://schaken-en-autisme.nl  
 

 

   
 

Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices 

mailto:karel@kvdc.nl
http://schaken-en-autisme.nl/
http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices


 

 
 

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.  
 

 

 
 

Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar 
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat informatie over schaakdidactiek, wetenschap en 
special needs groepen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken   
Het boek is nu ook als ebook verkrijgbaar via Karel van Delft, karel@kvdc.nl  (10,90 euro) 
Het boek verschijnt voorjaar 2021 in een vernieuwde versie in het Engels bij New In Chess.  
 

http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
mailto:karel@kvdc.nl


 

 
 

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

 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


 
 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Zoom 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 125 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 
Bijzondere dagen en vakanties:  http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html 
 
Vakantierooster 2020-2021 (De Zevensprong. Meeste data ook voor andere scholen midden-Nederland) 
Start schooljaar 31 augustus 2020 
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 
Paasmaandag 5 april 2021 
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021 
Pinkstermaandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
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 
 

https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
https://lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakweek.nl/
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


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  
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 

 
Computerschaak 
Zie links www.schaaktalent.nl databank 
Leela Chess Zero: https://lczero.org  
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Stockfish: https://stockfishchess.org  
 
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 
 
Eindspelstudies 
ARVES www.arves.org 
YACPDB www.yacpdb.org 
IM Michael Pasman: www.chesspm.com 
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com 

Gratis schaakfoto’s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  

Internationale organisaties, FIDE, ECU 
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  
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de en Probleemblad www.probleemblad.nl  
 
Sites met links 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites  
 
Tactiek 
ChessPuzzle.net https://chesspuzzle.net 
Tim Krabbé 
https://timkr.home.xs4all.nl/admag  
https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html 
 
Toernooien 
http://chess-results.com 
 
Wetenschap 
www.chess-science.com 
ResearchGate:  www.researchgate.net/search 
Sage Journals: http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice  
Science Direct: www.sciencedirect.com 
Narcis:  www.narcis.nl 
Internet Archives: https://archive.org 
Chess Notes Edward Winter:  www.chesshistory.com/winter 
Rob VALKENEERS  
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf  
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.chessed.nl  
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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  
https://schaakblog.nl Michel Hoetmer 
 
Engels 
https://twitter.com/NewInChess  
https://2700chess.com  
GM Anish Giri YouTube Canal 
https://www.youtube.com/channel/UC9Zs0DGUuenE23tObR50jJQ?view_as=subscriber 
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  
GameChanger https://www.youtube.com/c/GameChangerChess 
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 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  
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US Chess Federation: https://new.uschess.org/home  
 
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  
 
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 
Schachgeflüster: YouTube kanaal Schachgeflüster en www.schachgefluester.de  
 
Frankrijk 
https://www.chess-and-strategy.com  
 
Italië 
http://www.scacchiascuola.it 
 
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
https://psichess.com/psichess (schaken en psychologie) 
 
Thailand 
IWICA https://iwica.com 
 
LinkedIn groepen 
Chess players https://www.linkedin.com/groups/95180 
Chess4Life https://www.linkedin.com/groups/1665137 
Chess Players Guild https://www.linkedin.com/groups/1345607 
Scholastic Chess https://www.linkedin.com/groups/2058048 
 
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) 
www.raindroptime.com  
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